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Definition av ett avancerat planeringssystem (APS) enligt den internationella 

utbildningsorganisation APICS logistikordbok (2007): 

 

 

”APS beskriver ett dataprogram som använder avancerade matematiska 

algoritmer eller logik för att genomföra optimering eller simulering med 

begränsad kapacitet för schemaläggning, materialanskaffning, kapitalplanering, 

prognostisering, efterfrågehantering eller liknande. Dessa tekniker beaktar 

simultant en mängd av begränsningar och affärsregler för att ge 

realtidsplanering och schemaläggning, beslutsunderlag och möjligt-att-lova 

information. APS genererar och utvärderar ofta flera olika scenarion. Ett 

scenario väljs sedan ut för att användas som den officiella planen.” 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  



  

 

Förord 

Detta examensarbete på Siemens Industrial Turbomachinery AB som startade i september 

2009 är den sista delen av 4,5 års studier av civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi 

vid Linköpings Universitet. Det har varit en mycket lärorik resa och under halvåret i Finspång 

har vi kastats rakt in i den komplexa verkligheten som ett stort och framgångsrikt 

industriföretag befinner sig i där tillrättalagda siffror och facit inte finns. För oss har det varit 

ett perfekt komplementet till fyra år med långa föreläsningar och tjocka böcker.    

Det är många från både Siemens och Linköpings Universitet som har hjälpt oss under arbetets 

gång och vi vill rikta ett stort tack till alla er som känner er träffade. Extra stor tacksamhet har 

vi till våra handledare på Siemens, Nils-Erik Ohlson och Emma Foglander samt Bertil 

Haglund och Cecilia Jacobsen som har stöttat oss genom hela arbetet.  

Från Linköpings universitet har vi också fått mycket bra support från våra handledare Helene 

Lidestam och Johan Johansson och vi vill ta chansen att framföra ett stort tack för all 

vägledning. Till sist måste vi visa vår tacksamhet till alla våra opponenter som korrekturläst i 

omgångar. 

 

Vi hoppas detta examensarbete kommer vara till nytta för Siemens i framtiden och att du som 

nu ska börja läsa får en riktigt trevlig lässtund.    

 

Kristian Tottmar Elofsson & Joel Walldén 

Finspång, januari 2010 

 

   

  



  

 

  



  

 

Sammanfattning  

Siemens Industrial Turbomachinery AB, nedan utskrivet som Siemens, är en svensk 

turbintillverkare placerad i Finspång som tillhör den tyska koncernen Siemens AG. 

Turbintillverkningen i Finspång började 1911 under namnet STAL men har sedan dess bytt 

ägarstruktur flertalet gånger. STAL-Laval, ABB STAL och Alstom Power är ett urval av de 

namn verksamheten har haft innan den blev en del av Siemens. 

Ett problem som Siemens står inför vid produktionsplanering av gasturbiner är de mycket 

långa ledtider inom den egna produktionen samt från underleverantörerna. Den totala ledtiden 

för en gasturbin är cirka 2,5 år samtidigt som de flesta kunder beställer sin gasturbin cirka ett 

år innan leverans. Produktionsplaneringen förlitar sig därför mycket på prognoser vilket 

skapar en osäkerhet. Detta gör det svårt att sätta en huvudplan som matchar den sanna 

efterfrågan från kunderna. Problemet förenklas inte av att en turbin är en mycket komplex 

produkt med djupa och breda produktstrukturer. Utan en säker huvudplan blir det svårt för 

Siemens att planera för tillverkning och inköp på ett effektivt sätt. Vid examensarbetets 

utförande fanns ett tydligt behov av att förbättra planeringsprocessen på Siemens för att på 

sikt få en stabilare och bättre planering.   

Advanced Planner and Optimizer (APO) är ett så kallat avancerat planeringssystem från den 

tyska affärssystemsleverantören SAP. SAP levererar dessutom Siemens affärssystem R/3. 

APO kan användas för att planera och styra en hel supply chain med hjälp av sofistikerade 

matematiska metoder. APO är kopplat till R/3 så data kan överföras dem emellan men arbetet 

som utförs i APO sker i en fristående miljö så att scenariosimulering kan genomföras.  

Examensarbetets syfte är att analysera hur APO kan stödja produktionsplaneringen på 

Siemens. För att göra detta har tre frågor ställts och besvarats. Dessa frågor är: 

 Vilka behov finns i dagsläget på Siemens i Finspång? 

 Vilka funktioner finns i planeringssystemet APO och hur fungerar de? 

 Går det att matcha Siemens nuvarande behov med funktionerna i APO?  

Under arbetets första skede behandlades de två första frågeställningarna parallellt. Först när 

dessa besvarats analyserades matchningen dem emellan som efterfrågas i fråga tre. 

De behov som har observerats är: 

 Ersätta och förbättra dagens simuleringsverktyg Testsystem 4 som kommer att 

försvinna oktober 2010 

 Möjliggöra kapacitetsutjämning och simulering vid taktisk planering för att skapa 

bättre beslutsunderlag till huvudplanen 

 Kvotering vid köpa/tillverka-beslut måste effektiviseras för att ge ett bättre underlag 

till den egna verksamheten och till externa leverantörer 

 Minska beroendet av nyckelpersoner samt komma ifrån betydelsen av tumregler vid 

planeringsarbete 

 Förenkla arbetet med prognossammanställning och utveckla arbetet kring 

prognosuppföljning. 



  

 

De funktioner i APO som studerats under examensarbetes gång är Demand Planning (DP), 

Supply Network Planning (SNP) och Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS). 

DP kan sammanställa en efterfrågeplan och har verktyg för prognostisering och 

prognosuppföljning. SNP är ett verktyg för taktiskt planering som klarar av att 

beläggningsutjämna produktionen genom de tre lösningsmetoderna Optimizer, Heuristics och 

Capable-To-Match. PP/DS använder matematiska metoder för att underlätta den operativa 

planeringen i ett företag.  

Författarnas första rekommendation till Siemens är att använda modulen SNP till att förbättra 

den taktiska planeringen. Detta kan ske genom att huvudplanerare kan kontrollera 

beläggningsutjämning tidigt samt simulera olika planer för att välja den som anses bäst. På så 

sätt kommer Siemens planerare få ett bra beslutsunderlag att basera sina beslut på. Genom att 

använda SNP på detta sätt kommer även behovet av att ersätta TS4 uppfyllas. SNP kan även 

användas till att hantera behovet av bättre kvotering genom att bygga en separat modell 

dedikerad till denna uppgift vilket kommer leda till effektivare arbetsrutiner i den operativa 

planeringen.  

Den andra rekommendationen är att DP används som ett verktyg för att ge stöd vid 

efterfrågeplanering och prognosuppföljning. Om SNP samt DP nyttjas till de uppgifter 

beskrivna ovan kommer möjlighet ges till att avlasta nyckelpersoner och även undvika 

beroendet av tumregler.       

Eftersom det inte finns något överhängande behov av att förbättra detaljplaneringen 

rekommenderas inte att implementera PP/DS innan de under examensarbetet identifierade 

behoven har åtgärdats.  

Oavsett hur APO ska används på Siemens är det mycket viktigt att implementeringsarbetet 

sker grundligt och att mycket fokus läggs på förberedelser. Ett avancerat planeringsverktyg 

som APO måste implementeras smart om det ska kunna användas fördelaktigt. Beroende på 

hur APO används kommer det eventuellt att medföra en del förändringar i hur dagens 

planeringsarbete ser ut vilket är viktigt för Siemens att inse och rätta sig efter. Därför är det av 

yttersta vikt att implementeringsarbetet utförs av konsulter med mycket kunskap och 

erfarenhet av APO tillsammans med personal på Siemens med god kunskap om verksamheten 

och dagens arbete.  

  

  



  

 

Abstract 

Siemens Industrial Turbomachinery AB, called only Siemens below, is a Swedish gas turbine 

manufacturer located in Finspång and is a part of the German group Siemens AG. The 

production of gas turbines in Finspång was first started in 1911 a company named STAL. 

Since then the site has changed name numerous times and was at times part of groups such as 

ABB and Alstom Power before it finally became a part of Siemens AG. 

Siemens has got a problem in their production planning process due to very long lead times, 

both within the own production and from their suppliers. The production lead time for a gas 

turbine is approximately 2.5 years although Siemens’s customers usually order a gas turbine 

one year before delivery. The production planners therefore have to rely on forecasts which 

create uncertainties. This makes it hard to make a master plan that match the actual demand. 

The complexity of a gas turbine and its deep and wide product structures makes it even harder. 

Without a good master plan it is very hard to plan effectively further down in the planning 

hierarchy for the procurement and manufacturing planners. There is clearly a need to improve 

the production planning process to be able to in time create a more stable and better plan. 

Advanced Planner and Optimizer (APO) is a so called advanced planning system from SAP. 

SAP also delivers Siemens’s ERP-system R/3. APO can be used to plan and control an entire 

supply chain by using sophisticated mathematical methods. APO is connected to R/3 making 

data transfer in between easy and also allowing scenario testing outside the actual ERP-

system. 

The purpose of this master thesis is to analyze how APO can support the production planning 

process at Siemens. To do that, these three questions have been asked: 

 What are the present needs at Siemens in Finspång? 

 What functions are available in APO and how do they work? 

 Is it possible to match the needs at Siemens with the functions in APO?  

Firstly the questions number one and two were answered simultaneously. Not until those 

questions were answered the answer to the third one was explored by analyzing the match 

between the two first. 

The present needs found at Siemens were: 

 To replace and improve the current simulation tool TS4 which will be gone in October 

2010 

 To make capacity leveling and simulation possible at a tactical planning level that can 

enable better decision making for the master plan   

 Quotation at the make/buy decision has to become more effective to make planning 

easier at their own workshops as well as at their external suppliers  

 To decrease dependence of key human resources and also to stop relying on rules of 

thumb during the production planning   

 To simplify the tasks forecast aggregation and to develop the work regarding follow-

up of forecasts    



  

 

The APO functions that have been investigated are Demand Planning (DP), Supply Network 

Planning (SNP) and Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS). DP can aggregate 

a demand plan and has got tools for statistical forecasting and forecast follow-up. SNP is a 

tool for tactical planning that also can handle capacity leveling through the three different 

solving methods Optimizer, Heuristics and Capable-To-Match. PP/DS use mathematical 

methods to handle detailed planning at a short planning horizon.  

The authors’ first recommendation is to use the SNP module to improve their tactical 

planning. This could be done by letting the master planner control capacity leveling early on 

and also run different scenarios and then choosing the best one. This will provide Siemens’s 

production planners with reliable information to base decisions on. Also by using SNP in this 

way the need of a TS4 replacement will be met. SNP can also be used to manage the need of 

better quotation by building a separate model that is dedicated especially for this task which 

will increase the work efficiency in operational planning.  

The second recommendation is that DP is being used as a supportive tool for demand 

planning and forecast follow-up. If both SNP and DP are used for the tasks mentioned above 

it will also be possible to decrease dependence of key human resources and avoid planning by 

rules of thumb. 

Since there is no obvious need of improved detailed planning at the moment, PP/DS is not 

recommended to be implemented before the other recommended modules. 

No matter how APO is going to be used at Siemens it is of utter importance that the 

implementation is thought through and well planned with a lot of focus on the preparations. 

An advanced planning system such as APO has to be implemented smartly if it is to work 

properly. Depending on how APO is to be used there might be some changes in the present 

way of working with planning which is important for Siemens to realize before executing the 

implementation. It is also very important that the implementation is being done by a team of 

skilled consultants with expert knowledge and plenty of experience of APO implementations 

together with people with a broad knowledge of Siemens’s business.   

  



  

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund till examensarbete ....................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................. 2 

1.2.1 Frågeställningar .................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................................. 3 

1.4 Läsanvisning ................................................................................................................ 4 

1.4.1 Källhänvisningar .................................................................................................. 4 

1.4.2 Kapitelöverblick ................................................................................................... 4 

2 Tillvägagångssätt .................................................................................................................... 7 

2.1 Metod ........................................................................................................................... 7 

2.1.1 Arbetsgång ........................................................................................................... 8 

2.2 Datainsamling ............................................................................................................ 10 

2.2.1 Intervjuer ............................................................................................................ 10 

2.2.2 Observationer ..................................................................................................... 10 

2.2.3 Litteraturstudie ................................................................................................... 11 

2.2.4 Dokument som källa ........................................................................................... 11 

2.2.5 Benchmarking .................................................................................................... 11 

2.3 Källkritik / Metodkritik ............................................................................................. 12 

3 Företagsbeskrivning ............................................................................................................. 14 

3.1 Siemenskoncernen ..................................................................................................... 14 

3.2 Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång – Historia ....................................... 14 

3.3 Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång – Idag ............................................. 15 

3.3.1 Organisation ....................................................................................................... 15 

3.3.2 Produkter ............................................................................................................ 17 

3.3.3 Gasturbinens funktion ........................................................................................ 19 

3.3.4 Marknad ............................................................................................................. 19 

4 Nulägesbeskrivning .............................................................................................................. 21 

4.1 Produktion ................................................................................................................. 21 

4.1.1 Kapacitetsbegränsningar .................................................................................... 21 

4.1.2 Flaskhalsar .......................................................................................................... 22 

4.1.3 Leverantörer ....................................................................................................... 23 



  

 

4.2 Planeringsprocessen på Siemens ............................................................................... 23 

4.2.1 Prognos ............................................................................................................... 23 

4.2.2 Slot-system ......................................................................................................... 24 

4.2.3 Produktflexsatser, PF-satser ............................................................................... 24 

4.2.4 Variantsatser ....................................................................................................... 25 

4.2.5 Testsystem 4, TS4 .............................................................................................. 25 

4.3 Planeringsstruktur ...................................................................................................... 27 

4.3.1 Taktisk planering ................................................................................................ 28 

4.3.2 Operativ planering – Order planning ................................................................. 30 

4.3.3 Operativ planering – Production activity control ............................................... 31 

4.4 Inköp .......................................................................................................................... 34 

4.4.1 Operativt inköp – GTMA ................................................................................... 34 

4.4.2 Strategiskt inköp – FPT ...................................................................................... 35 

5 Problembeskrivning ............................................................................................................. 36 

5.1 Hantering av påverkande faktor ................................................................................ 37 

5.2 Marknadens/produktens karakteristik ........................................................................ 38 

5.3 Organisationens karakteristik .................................................................................... 38 

5.4 Informationssäkerhet ................................................................................................. 39 

5.5 Beslutade villkor ........................................................................................................ 40 

5.6 Kritiska faktorer ......................................................................................................... 42 

5.7 Antaganden ................................................................................................................ 43 

6 Teoretisk referensram .......................................................................................................... 44 

6.1 Supply chain management ......................................................................................... 44 

6.2 Planeringsprocessen ................................................................................................... 46 

6.2.1 Strategisk planering ............................................................................................ 47 

6.2.2 Taktisk planering ................................................................................................ 47 

6.2.3 Operativ planering .............................................................................................. 48 

6.2.4 Planeringsfilosofi ............................................................................................... 48 

6.3 Enterprise Resource Planning, ERP .......................................................................... 49 

6.4 Advanced Planning Systems, APS ............................................................................ 49 

6.4.1 Advanced Planner and Optimizer, APO ............................................................ 52 

6.5 Implementering av APS ............................................................................................. 56 



  

 

6.5.1 Kritiska framgångsfaktorer ................................................................................ 59 

6.6 Modellering ............................................................................................................... 62 

6.6.1 Optimeringsmodell ............................................................................................. 63 

6.6.2 Heuristiker .......................................................................................................... 64 

6.6.3 Simuleringsmodell ............................................................................................. 65 

7 Extern empiri ........................................................................................................................ 67 

7.1 SCM på Siemens ....................................................................................................... 67 

7.2 Modellering ............................................................................................................... 68 

7.2.1 Prognostisering ................................................................................................... 68 

7.2.2 Kvotering ............................................................................................................ 69 

7.3 APS/APO ................................................................................................................... 69 

7.3.1 Supply Chain Cockpit, SCC ............................................................................... 71 

7.3.2 Demand Planning ............................................................................................... 72 

7.3.3 Supply Network Planning .................................................................................. 73 

7.3.4 Production Planning/Detailed Scheduling ......................................................... 75 

7.4 Implementering .......................................................................................................... 76 

8 Analys .................................................................................................................................... 78 

8.1 Vilka behov finns i dagsläget på Siemens i Finspång?.............................................. 79 

8.1.1 Transparens mellan planeringsnivåer ................................................................. 80 

8.1.2 Stödsystem för beslutsfattande ........................................................................... 82 

8.1.3 Kunskap om den egna verksamheten ................................................................. 85 

8.2 Vilka funktioner finns i planeringssystemet APO och hur fungerar de? ................... 86 

8.2.1 Transparens mellan planeringsnivåer ................................................................. 86 

8.2.2 Stödsystem för beslutsfattande ........................................................................... 89 

8.2.3 Kunskap om den egna verksamheten ................................................................. 90 

8.3 Går det att matcha Siemens nuvarande behov med funktionerna i APO? ................. 91 

8.3.1 Transparens mellan planeringsnivåer ................................................................. 91 

8.3.2 Stödsystem för beslutsfattande ........................................................................... 93 

8.3.3 Kunskap om den egna verksamheten ................................................................. 97 

8.4 Implementering .......................................................................................................... 99 

9 Slutsatser och rekommendationer .................................................................................... 101 

9.1 Modulerna i APO ..................................................................................................... 101 



  

 

9.1.1 Demand Planning ............................................................................................. 101 

9.1.2 Supply Network Planning ................................................................................ 102 

9.1.3 Production Planning/Detailed Scheduling ....................................................... 102 

9.1.4 Sammanfattning ............................................................................................... 103 

9.2 Rekommenderad implementeringsordning .............................................................. 103 

9.2.1 Förslag 1 ........................................................................................................... 104 

9.2.2 Förslag 2 ........................................................................................................... 104 

9.3 Implementeringen på Siemens ................................................................................. 105 

10 Diskussion ........................................................................................................................... 107 

10.1 Arbetets gång ....................................................................................................... 107 

10.1.1 En ny organisation ............................................................................................ 107 

10.1.2 Relevans ........................................................................................................... 108 

10.2 Lösningen ............................................................................................................. 108 

10.2.1 Siemens syn på lösningen ................................................................................ 109 

10.3 Vidare undersökningar ......................................................................................... 110 

10.3.1 Inköp mot behovsdatum ................................................................................... 110 

10.3.2 DP ..................................................................................................................... 110 

10.3.3 PP/DS ............................................................................................................... 110 

Litteraturförteckning ............................................................................................................... 112 

Intervjuförteckning .................................................................................................................. 114 

 

  



  

 

Figurförteckning 

Figur 1.1 Illustration av frågeställningarna ................................................................................ 2 

Figur 1.2 Läsanvisning av kapitel för olika läsare ..................................................................... 6 

Figur 2.1 Arbetsgång .................................................................................................................. 9 

Figur 3.1 Produktion i Finspång genom historien (Siemens intranät, 2009) ........................... 15 

Figur 3.2 Organisationsschema (baserad på Siemens intranät, 2009) ...................................... 16 

Figur 3.3 SGT-800 under montage .......................................................................................... 18 

Figur 3.4 En gasturbin, SGT-800, i genomskärning (Siemens.com, 2009) ............................. 19 

Figur 3.5 Marknadsandelar globalt i MW (Andersson, 2009) ................................................. 20 

Figur 3.6 Försäljning per turbintyp för det fiskala året 2008 (Siemens, 2009) ........................ 20 

Figur 3.7 Försäljning per turbintyp för det fiskala året 2009 (Siemens, 2009) ........................ 20 

Figur 4.1 Diagrammet illustrerar hur en viss beläggning påverkar hur mycket som tillverkas 

internt och på utlego ................................................................................................................. 22 

Figur 4.2 Exempel på en huvudplan. ........................................................................................ 27 

Figur 4.3 Principskiss för hur de olika orderutsläppen ligger i tid samt viktiga aktiviteter som 

är utmärkta i figuren.. ............................................................................................................... 27 

Figur 4.4 Koppling mellan hierarkiska planeringsfunktioner (Baserat på Jonsson, 2008 s.304)

 .................................................................................................................................................. 28 

Figur 4.5 S&OP- processen på Siemens (baserad på Foglander, 2009)................................... 29 

Figur 5.1 De fyra grupperna med faktorer som påverkar beslutsprocessen på Siemens.......... 36 

Figur 5.2 Skillnader i målsättningar i Siemens olika planeringsnivåer (egen bild) ................. 41 

Figur 6.1 SCM-huset (baserad på Stadtler & Kilger, 2008) ..................................................... 45 

Figur 6.2 Avvägning mellan verksamhetsmål (Olhager, 2000) ............................................... 46 

Figur 6.3 Illustration av den japanska sjön (egen bild) ............................................................ 49 

Figur 6.4 Egenskaper hos APS och deras slutmål (baserad på Stadtler & Kilger, 2008) ........ 51 

Figur 6.5 APO-matrisen (baserad på Stadtler & Kilger, 2008) ................................................ 51 

Figur 6.6 Informationsflödet mellan R/3 och APO (baserad på help.sap.com, 2009) ............. 53 

Figur 6.7 Implementeringens fyra faser (Ho & Lin, 2004) ...................................................... 60 

Figur 7.1 Traditionell planering vs. Planering av APS (baserad på Thulin, 2009-09-21) ....... 70 

Figur 7.2 Beskrivning av pegging (baserad på Rudberg, 2009-09-18) .................................... 71 

Figur 7.3 Översiktsvy i SCC för bevakning av modellen ........................................................ 72 

Figur 7.4 Planeringsvy i Demand Planning (SAP APO, 2009) ............................................... 73 

Figur 7.5 Resultat av en heuristic-körning i SNP (SAP APO, 2009) ....................................... 74 



  

 

Figur 7.6 Utjämnad beläggning gjord med CTM lösningsmetod ............................................ 75 

Figur 8.1 Illustration av hur analysen underbyggs av referensramen och empiriavsnitten ...... 78 

Figur 8.2 Analysens områden utifrån Syfte och frågeställningar samt Problembeskrivningens 

kritiska faktorer ........................................................................................................................ 79 

Figur 8.3 Exempel på en beläggningssituation beskriven i stycket ovan. ................................ 88 

Figur 8.4 Exempelresultat där de två ovanstående diagrammen till vänster motsvarar 

beläggningen internt och externt innan utjämning. .................................................................. 88 

Figur 8.5 S&OP-processen med APO ...................................................................................... 97 

Figur 9.1 Sammanfattning av Siemens behov ........................................................................ 103 

 

Tabellförteckning 

Tabell 3.1 Tabell över Siemens i Finspångs produktionsavdelningar ..................................... 17 

Tabell 3.2 Tabell över Siemens gasturbins produkter .............................................................. 17 

Tabell 3.3 Tabell över gasturbinernas olika applikationer ....................................................... 18 

Tabell 6.1 APS karakteristiker som med fördel kan användas på företagets faktorer ............. 50 

Tabell 6.2 Fördelar och nackdelar med simulering .................................................................. 66 

 

Formelförteckning 

Formel 6.1 The Queue Length Formula (Anupindi, 1999) ...................................................... 47 

Formel 6.4 LP-problem på allmän form (Lundgren et al., 2003) ............................................. 64 



 

 

Ordlista 

APO – Advanced Planning and Optimization 

APS – Advanced Planning System 

ATP – Available-to-Promise 

BW – Business Warehouse 

CTM – Capable-to-Match 

CTP – Capable-to-Promise 

DP – Demand Planning 

DRP – Distribution Resource Planning 

ERP – Enterprise Resource Planning 

FCFS – First Come First Serve 

GKP – Grov Kapacitetsplanering 

HG – Huvudgrupp 

KOP – Kundorderpunkt 

LP – Linear Programming  

MIP – Mixed Integer Programming 

MPS – Master Production Scheduling 

MRP – Material Requirements Planning 

MRPII – Manufacturing Resource Planning 

OP – Order Planning 

PAC – Production Activity Control 

PP/DS – Production Planning and Detailed Scheduling 

S&OP – Sale and Operations Planning  

SCC – Supply Chain Cockpit 

SCM – Supply Chain Management 

SIT – Siemens Industrial Turbomachinery 

SNP – Supply Network Planning 

STNP – Strategic Network Planning 

TOC – Theory of Constraints 

TS4 – Testsystem 4 

  



 

 

  



Kapitel 1 - Inledning    

1  

 

1 Inledning 

I detta första kapitel ges en bakgrund till varför detta examensarbete utförts och syftet med 

det samma samt avgränsningar för arbetet. Avslutningsvis presenteras läsanvisningar för 

rapporten. 

1.1 Bakgrund till examensarbete 

På Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång, hädanefter förkortat Siemens, finns i 

dagsläget en dålig matchning mellan kundförfrågningar och huvudplaneringens möjligheter 

att ge exakta svar gällande leveranstider och möjlighet att lova produkter. Produktionsledtiden 

för en gasturbin är cirka 2,5 år samtidigt som de flesta kunder beställer sin gasturbin cirka ett 

år innan leverans. Detta innebär att det krävs en förproduktion mot prognos i cirka 1,5 år där 

gasturbinen tillverkas enligt standardspecifikationer. Först under det sista året beaktas 

kundens specifikationer och anpassningar görs till kundens behov. Kundorderpunkten (KOP) 

hamnar alltså ungefär i mitten av den totala ledtiden och all produktion innan KOP görs efter 

en standard. Produktionen innan KOP görs alltså mot lager (Make To Stock, MTS) och 

produktionen efter KOP görs mot kundorder (Make To Order, MTO) (Sundqvist & Thorning, 

2005).    

Denna planeringssituation ställer höga krav på de ansvariga för huvudplanering och 

materialplanering. Detta på grund av den komplexa process som krävs för att producera 

Siemens produkter, som består av mer än 10 000 komponenter och med problematiska 

kapacitetsbegränsningar. En försvårande omständighet, kapacitetsplaneringsmässigt, är 

Siemens arbete med outsourcing av artikeltillverkning. Idag sker en stor andel av produktion 

via legotillverkning utanför Siemens. Hur stor andel detta är beror på den aktuella efterfrågan 

men normalt sett sker ungefär hälften av produktionen på Siemens och resten hos företagets 

leverantörer. Siemens har som regel försökt att alltid ha full beläggning i den egna verkstaden 

och sedan lägga ut resten på legotillverkning.  

Under ledtidens första period innan KOP görs ständigt revisioner för att matcha den senaste 

uppfattningen om framtiden med hjälp av säljarnas senaste prognoser. Idag kan personalen på 

materialplaneringen då testköra olika produktmixer med hjälp av Testsystem 4 (TS4) vilket är 

en frikopplad testversion av Siemens affärssystem R/3 som används på Siemens. Denna 

möjlighet kommer att försvinna då Siemens genomför ett harmoniseringsprojekt inom 

energisektorn av koncernen för att få samma affärssystem på samtliga 

produktionsanläggningar, siter. Det nya systemet tillåter nämligen inga variationer mellan 

koncernens siter sett till denna typ av affärssystemmoduler. Utan möjlighet att testa 

alternativa produktionsplaner i TS4 kommer materialplaneringen tvingas testa dessa skarpt i 

R/3-systemet för att få ut samma data. Att göra testkörningar skarpt är riskfyllt då det kräver 

att samtliga data återställs efter testkörningen för att inte påverka verksamheten i övrigt.  

När det nya harmoniseringsprojektet avslutats kommer det öppnas möjligheter att 

implementera en affärssystemmodul som heter Advanced Planner and Optimizer, hädanefter 

förkortad APO. APO är ett så kallat Advanced Planning System (APS), vilket är ett relativt 

nytt begrepp inom industrin. Dessa moderna planeringssystem har högre kapacitet för 
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komplexa beräkningar och fler möjligheter än de inbyggda planeringsverktygen som följer 

med affärssystem som till exempel R/3.  

Den stora mängd information som behöver beaktas blir snabbt överväldigande för Siemens 

planerare, men med hjälp av datasystem kan beräkningar eventuellt genomföras enklare och 

på så sett förse användaren med relevanta beslutsunderlag. Moderna planeringssystem som 

APO kan assistera en planerare på flera sätt, men eftersom APS är förhållandevis nytt finns 

det lite information om hur det kan användas och vilka effekter ett företag kan räkna med vid 

en implementering. Siemens är ett modernt företag med intentioner att ligga i teknisk 

framkant vilket skapat förutsättningar för detta examensarbete. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att analysera hur SAPs avancerade planeringssystem APO kan 

stödja produktionsplaneringen på taktisk och operativ planeringsnivå på Siemens i Finspång.  

1.2.1 Frågeställningar 

För att uppnå syftet ovan kommer följande tre frågeställningar besvaras: 

 Vilka behov finns i dagsläget på Siemens i Finspång? 

 Vilka funktioner finns i planeringssystemet APO och hur fungerar de? 

 Går det att matcha Siemens nuvarande behov med funktionerna i APO?  

Nedan i Figur 1.1 illustreras hur frågeställningarna kommer samman i kronologisk ordning för 

att uppfylla syftet. 

 

Figur 1.1 Illustration av frågeställningarna 

  

Går det 
att 

matcha?

Dagens 
behov?

Funktioner 
i APO?
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1.3 Avgränsningar 

Ett vanligt standardiserat APS, så som APO, har mängder med funktioner. I vår undersökning, 

att ta reda på hur programmet kan användas på Siemens, måste arbetet därför avgränsas till de 

funktioner som anses ha potential att kunna hjälpa Siemens mest och som dessutom ryms 

inom tidsramen för ett examensarbete. Detta kommer att ske genom en arbetsmetod beskriven 

i kapitel 5. I detta stycke beskrivs även hur vidare avgränsningar för arbetet för att kunna gå 

på djupet inom de områden som är relevanta för att uppfylla syftet.  

En annan viktig avgränsning är vilken nivå av planering som kommer att undersökas. Det 

finns nämligen bara möjlighet att undersöka fabriken i Finspång trots att en stor fördel med 

APS är att kunna hantera och synkronisera olika fabriker och aggregerat utbud och efterfrågan. 

Att synkronisera alla fabriker kan snarare ses som en möjlig undersökning efter att detta 

arbete har slutförts. Därför begränsas arbetet till verksamheten i Finspång och då främst 

taktisk och operativ nivå. Valet att avgränsa bort strategisk planering beror främst på att dessa 

delar av APO inte matchar hur Siemens verksamhet ser ut och därför inte behövs undersökas 

vidare.   

Även inom fabriken i Finspång finns det två produktionsavdelningar och där detta 

examensarbete kommer att avgränsas till produktionen på avdelningen GT som producerar 

kärnturbinen, även kallad core. Detta för att arbetssätten mellan avdelningarna skiljer sig åt 

för mycket och för att den andra avdelningen GP anpassar sin planeringsmässigt mycket 

mindre komplexa produktion till övriga avdelningar. 

Att uppskatta intäkter och kostnader som förknippas med en IT-implementering är oerhört 

svårt. Intäkter måste då uppskattas genom att sätta ett monetärt värde på exempelvis en bättre 

kommunikation mellan avdelningar eller på ett bättre beslutsunderlag för långsiktig planering 

vilket kräver en mycket stor insikt och erfarenhet av liknande arbete. Något som författarna 

inte besitter. Även kostnader är mycket svåra att uppskatta eftersom projekt av denna art är 

svåra att planera. Under arbetets gång har information angående systemets pris inte heller 

funnits. På grund av svårigheterna att uppskatta detta i monetära storheter avgränsas arbetet 

från det ekonomiska perspektivet.  

Avslutningsvis kommer arbetet att anpassas efter hur Siemens organisation ser ut idag och hur 

arbetet sköts idag. Anledningen till att detta markeras som en avgränsning är att koncernen 

har planerat in vissa omorganisationer som kommer att ske efter examensarbetets slutförande. 

Dessa förändringar kommer att påverka Siemens i Finspång och kan även påverka hur 

planeringsarbetet sker. Men eftersom förändringen som berör examensarbetet kommer att 

vara mycket svåra att utvärdera och därför kommer nuläget ligga till grund för 

nulägesbeskrivning och analys. 

Sammanfattningsvis avgränsas arbetet till: 

 Siemens verksamhet i Finspång 

 Avdelningen GT som producerar kärnturbinen 

 Taktisk- och operativ planeringsnivå  

 En behovs- och funktionskartläggning utan ekonomiska jämförelser i absoluta tal 
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 Organisationsstruktur i nuläget 

1.4 Läsanvisning  

För att förenkla förståelsen och läsningen av detta examensarbete bör kommande stycken 

läsas. Det beskrivs här hur källhänvisningar har gjorts i arbetet. Detta främst på grund av 

arbetets karaktär där blandning mellan olika typer källor förekommer ofta och en tydlig 

distinktion anses krävas för läsaren. Slutligen kommer en kapitelöverblick för att läsaren 

snabbt ska kunna hitta ett speciellt kapitel i arbetet. 

1.4.1 Källhänvisningar 

I arbetet refereras tryckta källor med författarens namn och årtalet för tryckningen. I löpande 

text refereras källan med författarens namn och årtalet inom parentes. 

 Exempel 

 ”Enligt Shapiro (2007) kan IT-verktygen delas in i två huvudgrupper.” 

Vid referenser där källan är från en intervju eller dylikt kommer källan anges med namn och 

datum. Detta för att underlätta härledning till specifika intervjutillfällen. 

 Exempel 

 ”… inom fem år tror Martin Rudberg (2009-09-18) att …” 

 Eller 

 ”… utan visar vad som ger bäst resultat för helheten (Cederborg, 2009-09-29).”   

1.4.2 Kapitelöverblick 

Detta avsnitt avser att ge läsaren en snabb överblick av vad de kommande kapitlen innehåller 

och beroende på läsarens bakgrund rekommenderas vissa delar. Vilka delar som bör läsas av 

respektive grupp av läsare visas i Figur 1.2 nedan. De skuggade kapitlen behöver ej läsas och 

de med streckade kanter kan läsas om tid ges. Här följer nu först en kort beskrivning av 

respektive kapitels innehåll. 

1. Inledning 

Kapitlet ger en introduktion till arbetet med en bakgrundsbeskrivning samt arbetets 

syfte och avgränsningar.  

2. Tillvägagångssätt 

Detta kapitel beskriver metoden och arbetsgången för arbetet. Det innehåller också en 

beskrivning av informationskällor och ett källkritiksavsnitt. 

3. Företagsbeskrivning 

Kapitel 3 ger läsaren en introduktion av verksamheten som examensarbetet gjorts hos 

med bland annat fakta om dess historia, produkter och marknad. 

4. Nulägesbeskrivning 
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Syftet med detta kapitel är att beskriva de delar av Siemens som idag påverkar 

produktionsplaneringsprocessen. Främst beskrivs planeringsarbetet på de olika 

hierarkiska nivåerna.  

5. Problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs och preciseras problemet genom en orsak-verkan analys där 

alla möjliga påverkande faktorer kartläggs och bedöms vilket sedan leder till 

identifieringen av tre kritiska faktorer som sedan undersöks djupare. 

6. Teoretisk referensram  

Kapitlet innehåller en kartläggning av relevanta teorier för områdena 

produktionsplanering och avancerade planeringssystem. 

7. Empiri 

I detta kapitel återfinns tankar och åsikter som insamlats av författarna. Detta har 

främst skett genom intervjuer med dels utomstående experter, dels internt anställda på 

Siemens. 

8. Analys 

Detta är ett av de viktigaste kapitlen där nuläget och teorin analyseras och syftet 

besvaras. 

9. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras arbetets slutsatser och de rekommendationer som författarna 

önskar lämna till uppdragsgivaren Siemens.  

10. Diskussion 

Detta sista kapitel innehåller en informell diskussion kring arbetet och dess resultat 

samt presenterar författarnas tankar och idéer gällande fortsatt arbete på området. 
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Figur 1.2 Läsanvisning av kapitel för olika läsare 
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2 Tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskrivs med vilken metod som detta arbete utförts. Dessutom beskrivs 

arbetsgången med de aktiviteter som har utförts och deras inbördes ordning. Slutligen 

beskrivs de olika datakällorna som gett information till arbetet. 

2.1 Metod 

En viktig del i arbetet är att samla och sammanställa information. Delvis om APOs funktioner 

och applikationsområden men också om arbetet på Siemens idag och företagets verkliga 

behov. Stora delar av arbetet kan därför ses som en form av marknadsundersökning, då APO 

kommer att undersökas för att se om dess funktioner stämmer överens med Siemens behov i 

nuläget.  

Det finns tre olika typer av synsätt för att utföra den studie som krävs vid utförandet av ett 

examensarbete. Det är viktigt att tidigt under arbetet gång veta vilka synsätten är och vilket 

som ska följas. Att välja synsätt är helt beroende av studiens utformning och förutsättningar. 

De tre olika synsätten är enligt Arbnor och Bjerke (1996); analytiskt synsätt, systemsynsätt 

och aktörssynsätt.  

 Analytiskt synsätt används under antagandet att ett systems separata delar alltid kan 

summeras för att få helheten. Det är ett objektivt tillvägagångssätt som lägger stor vikt 

vid att använda logisk data som antingen är sann eller falsk. Undersökaren ska sträva 

efter att hitta relationer och helt bortse från subjektiv åskådning.             

 Systemsynsätt säger istället att ett systems delar alltid kommer påverka varandra 

internt så att helheten inte kan observeras genom att summera alla delar. Det som 

måste undersökas är alltså alla delars relation till varandra och vilka synergieffekter de 

skapar. Viktigt vid systemsynsätt är att undersöka och förstå de underliggande 

faktorerna som skapar synergieffekter mellan systemets delar.    

 Aktörssynsätt syftar på att förstå den sociala helheten och att observera aktörerna. Det 

är alltså inte relevant att undersöka systemet utan bara den sociala uppbyggnaden 

inom det område som skall observeras.  

Till detta arbete har systemsynsätt använts. Detta främst eftersom examensarbetets syfte 

kräver att alla delars relationer till varandra undersöks. Ett exempel på detta är att det måste 

gå att veta hur ett beslut på huvudplaneringsnivå påverkar de underliggande nivåerna. Om de 

andra angreppssätten används kommer viktig data gå förlorad som istället fångas upp och 

upplyses via systemsynsättet. Författarna kommer även att lägga stort fokus på att söka och 

finna alla faktorer och deras inbördes relationer som påverkar beslutsprocessen på Siemens 

(se kapitel 5) och denna metod är starkt associerad med systemsynsätt.   

Det går också att göra en distinktion mellan två olika typer av ansatser, en kvantitativ eller en 

kvalitativ ansats. Detta examensarbete kräver som sagt ett systemsynsätt då det saknas 

kvantitativa data i form av absoluta tal eller mått. För ett systemsynsätt passar det med en 

kvalitativ ansats då förhållanden och synergieffekter sällan kan mätas i absoluta tal utan måste 
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undersökas via till exempel observationer eller intervjuer. En kvalitativ ansats innebär att den 

data som samlats in, inte kan kvantifieras meningsfullt och därmed uttryckas i sifferform.   

2.1.1 Arbetsgång 

För att kunna samla den information och få den förståelse av Siemens planeringsarbete som 

krävs för att utvärdera behovet av APO inleddes arbetet med en praktikperiod på de mest 

berörda avdelningarna. Förutom FGB, som är huvudplaneringsavdelningen där examens-

arbetet skrevs, gjordes även praktik på GTMP, GTCL och GTMA som sköter material-

planering, detaljplanering och operativt inköp respektive. Även andra avdelningar besöktes 

under arbetets gång för att ställa frågor som var relevanta för arbetet. Efter praktiktiden kom 

uppföljning att ske allt efter arbetets gång via intervjuer för att få en så heltäckande bild som 

möjligt av varje avdelnings del av planeringsarbetet och deras behov. 

Baserat på arbetets syfte och de kunskaper som författarna besitter har arbetsgången för 

examensarbetet strukturerats upp. Det är av yttersta vikt för det här arbetets resultat att hitta 

samt använda ett effektivt och organiserat sätt att söka av planeringsprocessen på Siemens. 

Detta för att senare under arbetet koppla ihop de delar av processen som har förbättringsbehov 

och kan påverkas positivt av APO. Det är också viktigt att arbetsgången struktureras upp 

tidigt under arbetsförloppet eftersom det formar hela det fortsatta arbetet. 

Undersökningen av Siemens planeringsprocess utförs på så vis att de faktorer som spelar in 

och påverkar processen i alla sina steg först identifieras och sedan kartläggas. Dessa faktorer 

undersökes sedan för att identifiera om ett behov av förbättring finns och om det är möjligt 

med hjälp av APO. De faktorer som inte uppfyller dessa krav hamnar utanför området för 

undersökningen. Hur faktorerna identifieras och undersöks beskrivs utförligare i kapitel 5. De 

områden med förbättringsbehov matchas i sin tur emot vad APS kan göra och specifikt vad 

APO kan göra för planeringsprocessen. Planeringsarbetet på Siemens beskrivs i kapitel 4.  

Arbetsgången, se Figur 2.1 nedan, är planerad utefter att metoden utarbetas och bakgrunden 

kartläggs först. Sedan bearbetas nulägesbeskrivningen fram samtidigt som data samlas in 

kontinuerligt och undersökes för att slutligen sammanfattas i kapitel 6. Anledningen till att 

dessa delmoment gjordes parallellt är att nulägesanalysen och referensramen är starkt 

sammankopplade för detta examensarbete och krävde denna typ av arbetsgång.  

Utan att veta var Siemens har sina problem när de utför sitt planeringsarbete går det inte att 

veta vilka delar av APO som behövde undersökas och utan att veta hur APO kan tillämpas går 

det inte att exakt veta vilka behov som ska granska. Utgångspunkten var dock ändå att försöka 

hitta behoven så tidigt som möjligt för att undvika onödigt arbete i form av undersökning av 

irrelevant information. Detta arbetssätt möjliggjorde alltså en undersökning av vad 

planeringssystemet APOs applicerbarhet och nyttopotential var hos Siemens.  

När dessa steg utförts fanns en klarare bild av hur Siemens passade med APO och arbetet gick 

vidare genom att använda kunskapen till att tydligt strukturera upp uppgiften med 

examensarbetet i en problembeskrivning och skapa en analysmodell. Nästa del blev att utföra 

den så kallade externa empirin vilket bestod av information från andra APO-användare och 

personer som är insatta i ämnet och som inte är kopplade till Siemens i Finspång. Utefter de 

resultat som erhölls ur empiri, referensram och nulägesbeskrivning kom data att analyseras 
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och frågeställningarna i syftet att besvaras. Analysen i sin tur resulterade i slutsatser som 

består av rekommendationer och åtgärdsförslag till Siemens angående hur de ska ställa sig till 

APO och hur de ska gå tillväga för att implementera systemet.  

    Teori                  Analys                 Empiri 
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2.2 Datainsamling 

Detta examensarbete är byggt på insamlad data och information som tillförskaffats på annat 

sätt. Exempelvis genom att ta del av tidigare undersökningar inom området. Insamlad data är 

så kallad primärdata om den kommer från till exempel intervjuer. Datainsamlingen kommer 

också att bestå av en litteraturstudie av befintlig litteratur i ämnet vilket är en typ av 

sekundärdata. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  

Eftersom det inte finns särskilt mycket sekundärdata inom examensarbetets ämnesområde 

ligger det stor vikt i att försöka samla in mycket primärdata. Insamling av primärdata kommer 

främst att ske genom intervjuer och observationer. Sekundärdata som kan anskaffas är ofta av 

mycket allmän karaktär och kanske inte exakt inom det sökta ämnesområdet. Det är därför 

viktigt att kritiskt granska sekundärdata och fokusera på de delar som är applicerbara inom 

examensarbetets ramar (Edvardsson, 2003). Hur data har samlats in finns beskrivet nedan 

under rubrikerna med samma namn.  

2.2.1 Intervjuer 

Björklund och Paulsson (2003) nämner intervjuer som en bra metod att samla primärdata till 

en studie. Detta gäller främst vid kvalitativa studier då data i form av siffror inte efterfrågas. 

Lekvall och Wahlbin (2001) hänvisar till sin källa Qualitative Research av Goodyear, som 

anger utmärkande drag för kvalitativa undersökningsmetoder. Vid intervjuer innebär detta 

bland annat att dessa bör göras relativt lågstrukturerat för att skapa en interaktion mellan 

intervjuare och den intervjuade. På så sätt bestäms innehållet i intervjun av både den som 

svarar och den som frågar. Björklund och Paulsson (2003) kallar denna typ av intervju för 

semi-strukturerad och nämner fördelar som att intervjuaren kan välja när frågor ska ställas och 

på så vis observera till exempel reaktioner på frågorna.   

Det finns också fördelar med att standardisera frågor vid en intervju (Arbnor & Bjerke, 1996). 

Detta ger ytterligare en dimension i svaren då det går att jämföra olika intervjuresultat bättre. 

Arbnor och Bjerke betonar också vikten av att göra intervjuer objektivt och inte ställa ledande 

frågor som därmed kan påverka vilket svar som erhålls.  

Enligt Edvardsson (2003) är det mycket viktigt att noggrant dokumentera uppgifter vid 

undersökningsarbete. Detta beror på att det vid upprepade tillfällen påvisats stora 

informationsbortfall, förvrängningar, källförväxlingar och falska tillägg om inte 

dokumenteringen har gjorts korrekt. 

2.2.2 Observationer   

Vid observationer som källa för datainsamling är det viktigt att den som observeras ska ha låg 

interaktion med den som observerar. Helst ska den observerade inte ens veta om att denne blir 

observerad. I det här fallet är detta tyvärr inte tillämpbart då det krävs en viss interaktion med 

den observerade. Dock är det bra att försöka påverka den observerade så lite som möjligt för 

att få ett bättre resultat av observationen. För att inte observationen ska vara beroende av 

situationen vid ett enstaka tillfälle bör det göras vid flera tillfällen för att undvika en felaktig 

bild av den normala situationen. (Arbnor & Bjerke, 1996)  
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Ett illustrativt exempel på när detta har praktiserats och som visar vikten av detta är 

observationen av huvudplaneringens arbete. Eftersom deras arbete i S&OP-processen görs i 

månadscykler måste observationerna ske kontinuerligt under en månads tid för att hela 

processen ska kunna kartläggas ordentligt. Om detta inte gjordes skulle observationen ge en 

tillfällig observation av situationen som inte representerar hur arbetet normalt ser ut.  

2.2.3 Litteraturstudie 

Som en del i att bredda kunskapen om supply chain management (SCM) och underbyggande 

resonemang varför APS bör implementeras har en litteraturstudie gjorts. Syftet med 

litteraturstudien är att sammanfatta teorier och tidigare undersökningar som gjorts på ämnet 

som detta examensarbete har utgått ifrån. Som beskrivits tidigare i rapporten i avsnitt 2.2, är 

det viktigt att kritiskt granska källorna under detta avsnitt eftersom källorna här är sekundära. 

Litteraturstudien har därför syntetiserats för att jämföra de tidigare arbetenas slutsatser i 

kapitel 6. På så sätt har trovärdigheten ökats i litteraturstudien genom att presentera teorier 

från flera olika källor. 

2.2.4 Dokument som källa 

En del av den data som samlats in från olika dokument hämtades från Siemens intranät. Precis 

som litteraturen i den teoretiska referensramen är denna källa en sekundär källa som måste 

granskas kritiskt. Ett exempel som speglar vikten av detta är ett dokument från en tidigare 

studie som gjorts på Siemens om just APO. Denna gjordes 2007 av Enebrink, SAP konsult på 

Siemens. Den rapport som gjorts har emellertid ett smalare scope än detta examensarbete och 

syftade endast till att undersöka huruvida APO framgångsrikt skulle kunna användas vid 

köpa/tillverka beslutsfattandet på avdelningen GTCL. Vid kritisk granskning av just denna 

dokumentation är det viktigt att se till författarens intressen vilka kan påverka utfallet av 

undersökningen.   

2.2.5 Benchmarking 

Det går alltid att lära sig av andras arbete, oavsett om det är bra eller dåligt. Benchmarking 

syftar till arbetet där man letar efter det bästa möjliga exemplet och kopierar det. Det går att 

benchmarka en process eller metod till exempel. (Vollman et al., 2005) Men målet med 

benchmarking är inte bara att kopiera andras lösningar, det handlar mycket om att lära sig vad 

konkurrenterna gör och hur det egna företaget kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga 

genom den kunskapen (Hill, 2000). 

Målet med benchmarking är att söka och finna best practice, oavsett källa, för att uppnå 

förbättrad egen prestation. Det är därför viktigt att inte bara fokusera på hur de direkta 

konkurrenterna presterar utan också se det hela i ett bredare perspektiv. Lika viktigt är att ha 

god kunskap om sitt eget företag så att en objektiv jämförelse kan göras. När ett företag som 

bedöms vara best practice identifierats är det inte bara att plagiera deras metoder rakt av. 

Beslut måste tas exakt hur informationen ska användas och vilka tänkbara konsekvenser som 

finns. Till exempel kan företaget istället för att kopiera välja att driva sitt företag till att bli 

bättre inom det specifika området än vad best practice-objektet är. (Hill, 2000)      
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2.3 Källkritik / Metodkritik 

”Ett liv där man inte ställer granskande frågor är inte värt att leva för människan”  

- SOKRATES 

 

Redan på de gamla grekernas tid insåg vissa att källkritik är en viktig del av livet. Det är 

också en mycket viktig del av ett empiriskt arbete. Redan tidigt under arbetet är det viktigt att 

diskutera potentiella fallgropar och att vara medveten om olika källors trovärdighet. Den 

största delen av empirin kommer från uppdragsgivaren Siemens. Detta gör källan trovärdig då 

det ligger i deras intresse att arbetet grundas på korrekt information. Möjligheten finns ändå 

att information kan vara felaktig och vinklad. Det kan bero på att källan ger felaktig 

information utan att själv veta om det eller att till exempel en viss avdelning framhäver sina 

egna intressen.  

Övrig empiri kommer att insamlas från flera olika håll där till exempel kontakter på 

universitetet betraktas som pålitliga. Däremot kommer författarna även vara i kontakt med 

källor med kommersiella intressen vilka har naturliga incitament att försköna bilden av APO 

vilket kräver kritiskt granskande. Inget av detta går att påverka utan det viktiga är att det 

diskuterats och att det finns ett medvetet kritiskt tänkande genom hela arbetsprocessen. 

Det är också viktigt att författarna under arbetets gång granskar arbetsmetoderna och 

kontinuerligt säkerställer metodens relevans. Dels för att undvika att falla i någon av de 

fallgropar som föregående stycke beskrev, dels för att undvika enkelspårigt resonemang i det 

egna arbetet. För att göra detta möjligt krävs integritet från båda examensarbetes-författarna 

samt att vara lyhörda för handledares rekommendationer, både från handledare på 

universitetet och från handledare på Siemens.   

Det finns mått som hjälper till att utvärdera en studies trovärdighet. Dessa mått är validitet, 

reliabilitet och objektivitet. Björklund och Paulsson (2003) hävdar att dessa tre aspekter alltid 

måste beaktas i ett vetenskapligt sammanhang som till exempel ett examensarbete. De tre 

begreppen förklaras kortfattat nedan: 

 Validitet avser i vilken utsträckning det som verkligen ska undersökas är det som 

genomgår mätningar. 

 Reliabilitet avser graden av tillförlitlighet i mätinstrument och mätmetoder och visar i 

vilken utsträckning man får samma resultat om undersökningen upprepas.  

 Objektivitet visar i vilken utsträckning författarnas och övriga inblandades värderingar 

påverkar studien och resultatet. 

I detta examensarbete har målet varit att säkerställa god validitet, god reliabilitet och stark 

objektivitet. Validitet säkerställdes genom att utföra kontinuerliga uppföljningar med 

handledare och på så vis har det säkerställts att rätt information har efterfrågats under arbetets 

gång. Genom att se till att undersöka helheten och inte missa några delar som spelar in kan 

även en god reliabilitet upprätthållas. Intervjuer och observationer har även utförts 

kontinuerligt under arbetets gång vilket leder till en kontroll av att samma resultat fås 

upprepade gånger. Genom att tydligt motivera de val som gjorts och sedan förmedla dessa i 



Kapitel 2 - Tillvägagångssätt    

13  

 

rapporten skapas objektivitet som sedan läsaren själv kan ta ställning till. Det har varit extra 

viktigt att bibehålla en objektiv syn på problemet eftersom många av de källor som använts 

har haft egna intressen att bevaka vilket inneburit att extra vaksamhet har krävts. Det hade 

också kunnat vara lätt att presentera en förskönad bild av verkligheten för att motsvara de 

förväntningar som funnits på APO vilka lätt kan misstolkas som förväntningar på de som 

skriver rapporten.  
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3 Företagsbeskrivning 

Detta kapitel ska ge grundläggande kunskap om Siemens som sedan ligger till grund för 

fortsatt förståelse av uppgiften. Först kommer koncernen Siemens beskrivas för att sedan gå 

igenom verksamheten i Finspång, produkter och organisation. All information i detta stycke 

är hämtat från Siemens egen hemsida (Siemens, 2009-09-17) eller presentationsmaterial om 

inte annat anges.  

3.1 Siemenskoncernen 

Siemens Aktiengeshellschaft grundades 1847 i Berlin när Werner von Siemens tog patent på 

sin telegraf och började sälja den. Idag är Siemens ett multinationellt företag med runt 

480 000 anställda i cirka 190 länder världen över. Hela koncernen omsatte förra bokslutsåret 

77,3  miljarder euro och har sina huvudkontor i München och Berlin. Siemens är verksamt 

inom fyra stora affärssektorer vilka är Energy, Industry, Healthcare och Consumer Products. 

Siemens i Finspång tillhör i affärssektorn Energy som står för 29 % av hela 

Siemenskoncernens omsättning.  

Siemens har en uttalad vision att:  

 Leverera genomslagskraftiga innovationer 

 Ge sina kunder en unik konkurrenskraftig fördel 

 Hjälpa samhället att bemästra de viktigaste utmaningarna  

 Skapa hållbart värde 

3.2 Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång – Historia  

Turbintillverkning i Sverige tog sin början 1893 då Gustav De Laval startade Laval Ångturbin 

AB i Stockholm. 10 år senare i Finspång startar bröderna Fredrik och Birger Ljungström sitt 

företag Svenska Turbinfabriks AB Ljungström (STAL) som tillverkade motroterande 

radialångturbiner.  

STAL började på 40-talet med att utveckla en turbin åt svenska flygvapnet. När turbinen var 

färdigutvecklad valdes istället en annan tillverkare som leverantör, men STAL fortsatte då 

utvecklingsarbetet och gjorde om designen till stationära turbiner. STAL och Laval Ångturbin 

AB slogs sedan samman i slutet av 50-talet och all turbintillverkning fortsatte i Finspång 

under namnet STAL-Laval. Under oljekrisen på 70-talet då behovet på marknaden ändrades 

modifierade STAL-Laval sitt kundfokus och började leverera ångturbiner till kärnkraftverk i 

Sverige och Finland.  

Siemens har genom åren varit duktigt på att byta eller ändra sina produkter så fort marknaden 

har skiftat. När det inte blev en jetmotor gjordes gasturbiner istället. När det blev stopp för 

fartygsångturbiner ändrades tillverkningen till kärnkraftsturbiner och efter det har de börjat 

utveckla nya gasturbinmodeller. Detta gjorde man då efterfrågan på ångturbiner minskade på 

grund av beslutet att avveckla de svenska kärnkraftverken. Sen dess har ångturbiner varit 

mindre eftertraktade tills för några år sedan då solkraft blev ett hett ämne i miljödebatten. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchen
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Många länder har ekonomiska styrmedel som subventioner för solkraft. I Europa leds 

utvecklingen till stor del av Spanien som subventionerar elproduktion med solkraft med cirka 

två kronor per kWh (Hållén, 2008).  

I Figur 3.1 nedan går det att se i vilken omfattning produkterna tillverkats genom historien 

och hur olika produkters livscykler utvecklats.  

Genom åren har fabriken i Finspång bytt ägarstruktur och namn flertalet gånger. STAL-Laval, 

ASEA Stal, ABB Stal, ABB Alstom Power och slutligen Siemens Industrial Turbomachinery 

AB är bara ett urval av de namn som verksamheten i Finspång har haft. 

 

Figur 3.1 Produktion i Finspång genom historien (Siemens intranät, 2009) 

3.3 Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång – Idag 

Idag arbetar cirka 2 400 personer på Siemens i Finspång och det höga antalet anställda beror 

bland annat på att det på platsen finns allt från utveckling och konstruktion till försäljning och 

service. På produktionsenheten i Trollhättan som också tillhör organisationen, arbetar cirka 

120 personer. Finspångssiten är koncernansvarig för ångturbiner 60–250 MW. Under det 

brutna räkenskapsåret 2008/2009 levererade Siemens 49 gasturbiner och cirka 95 % av dessa 

exporterades. En viktig del av kunderbjudandet som Siemens kan ge är omfattande 

serviceavtal. Kunder kan till exempel välja att låta Siemens garantera att det vid ett eventuellt 

driftstopp kan levereras en ny turbin för att minimera tiden som kunden har en stillastående 

turbin. De allra flesta kunder väljer någon form av serviceavtal även om omfattningen varierar. 

Till exempel köper cirka 85 % av kunderna någon form av service när de köper en SGT-800 

gasturbin.   

Finansiellt sett är Siemens mycket stabilt och omsatte det brutna räkenskapsåret 2007/2008 

nästan 8,2 miljarder svenska kronor. Samma period blev resultatet 758 miljoner och Siemens 

hade då en vinstmarginal på 13,2 %.  

3.3.1 Organisation 

Siemens har en komplicerad matrisorganisation som bygger på de fyra olika sektorer som i 

sin tur är uppdelade i flera divisioner. Detta innebär att Siemens har ett organisationsschema 
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baserat på siten i Finspång och dessutom finns det ett organisationsschema för Siemens 

globalt med sektorer, divisioner och affärsenheter. På Siemens i Finspång finns fyra 

affärsenheter representerade; Steam Turbines (SU), Gas Turbines (GT), Oil & Gas Solutions 

(OS) och Oil & Gas Services (SO). De tre första (SU, GT och OS) tillhör divisionen Oil & 

Gas och den sista (SO) tillhör divisionen Energy Service. I Figur 3.2 nedan är 

organisationsschemat för Siemens globalt illustrerad där de affärsenheter som finns 

representerade i Finspång är utmärkta.   

 

Figur 3.2 Organisationsschema (baserad på Siemens intranät, 2009) 

Till Siemens i Finspång hör också en produktionssite i Trollhättan där brännkammare till 

gasturbinerna produceras. Siemens i Finspångs fyra produktionsavdelningar finns 

sammanställda i Tabell 3.1 nedan.  

Under examensarbetes gång presenterades en omfattande framtida omorganisation inom 

Siemens energisektor. Förändringarna kommer att påverka Siemens verksamhet i Finspång 

och även influera hur planeringsarbetet går till på sikt. Omorganisationen är planerad att börja 

gälla vid årsskiftet 2009/2010. 
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Tabell 3.1 Tabell över Siemens i Finspångs produktionsavdelningar 

Produktionsavdelning Plats Typ av tillverkning 

GTC Laval-verkstaden, Finspång Medeltunga artiklar 

GTS Laval-verkstaden, Finspång Lätta artiklar 

GTR Ljungström-verkstaden, Finspång Rotortillverkning 

GC Trollhättan Brännkammartillverkning 

Vad gäller nyproduktion av gasturbiner står Oil & Gas Solutions för cirka 60 %, Gas Turbines 

för cirka 30 % och Serviceenheten för återstående 10 % av försäljningen (Ohlson, 2009-09-

03). Detta är alltså antal turbiner och speglar inte helt korrekt beläggningen i 

produktionsresurserna som de respektive affärsenheterna belastar produktionen med. Även 

delar till ångturbiner är med och delar på produktionskapaciteten. Förenklat går det att säga att 

Siemens i Finspång producerar åt affärsenheterna, och eftersom produktionsplaneringen sker i 

Finspång spelar det för detta examensarbete egentligen ingen roll vilken affärsenhet som 

beställt turbinerna som ska planeras in.  

3.3.2 Produkter 

På gasturbinsidan tillverkar Siemens i dagsläget fyra olika produkter i effektområdet 15 – 50 

MW; SGT-500, SGT-600, SGT-700 och SGT-800, där SGT står för Siemens Gas Turbine. 

Detta kan ses i Tabell 3.2 nedan där samtliga modeller finns listade samt information om 

deras verkningsgrad, effekt, och hastighet. Normalt sett görs inga generationsskiftningar för 

produkterna utan förbättringar på konstruktionen och designen tillförs produkten kontinuerligt. 

Under en övergångsperiod när en produkt har genomgått en förändring döps den ”nya” 

turbinen till variant b och tar successivt över efter den gamla när Siemens ser att den nya 

fungerar som den ska. 

Tabell 3.2 Tabell över Siemens gasturbins produkter 

Turbin Verkningsgrad (%) Effekt (MW) Hastighet (RPM) 

SGT-500 32,8 17,4 3450 

SGT-600 35,1 25,4 7700 

SGT-700 37,3 30,1 6500 

SGT-800 37,5 47 6608 

En gasturbin levereras oftast som en komplett anläggning med kringutrustning som är 

anpassad efter kundens applikationsområde. Vanligtvis innebär det att en kompressor eller en 

generator ansluts till gasturbinen, som kallas coreturbinen, samt att ytterligare kringutrustning 

som kontrollsystem, ljuddämpningssystem med mera monteras ihop. En applikation avser 

vilken kringutrustning som ska skickas med coreturbinen. Den vanligaste applikationen är den 

så kallade PG-varianten. PG står för Power Generation och används som namnet antyder till 

att producera elektrisk energi. Den andra vanliga applikationen är MD som står för 
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Mechanical Drive. Denna applikation används för att driva någon form av mekanisk 

utrustning vilket innebär att gasturbinen då används som en motor. Om turbinen levereras 

utan kringutrustning får den applikationsbeteckningen CE som står för Core Engine.  

Samtliga applikationer finns sammanställda i Tabell 3.3 nedan, där det också kortfattat är 

beskrivet vad applikationerna innebär och vilken kringutrustning som gasturbinen vanligtvis 

levereras med. För produktionsenheten GT har det ingen betydelse vilken applikation som ska 

produceras utan skillnaderna mellan olika applikationer ligger i kringutrustningen som GP tar 

hand om. GP har en egen inköpsavdelning som hanterar inköp av de komponenter som 

varierar med applikationerna.  

Figur 3.3 nedan visar en SGT-800 core utan kringutrustning. 

Tabell 3.3 Tabell över gasturbinernas olika applikationer 

 

 

Figur 3.3 SGT-800 under montage 

Applikation Beteckning Exempel på applikationsområden Vanlig 

kringutrustning 

Core Engine CE Maskin utan kringutrustning som kan 

ersätta en annan maskin vid behov. 

Ingen 

Core Engine 

Special 

CE1 Levereras i moduler som slutmonteras 

av kund. 

Ingen 

Power 

Generation 

PG Används vid produktion av elektrisk 

energi. 

Generator 

Mechanical 

Drive 

MD Används för drift av en mekanisk 

maskin. 

Kompressor, Pump 

Marine 

Applications 

MA Används för båtar eller andra marina 

applikationer. 

Beroende på 

applikation 



Kapitel 3 - Företagsbeskrivning    

19  

 

3.3.3 Gasturbinens funktion 

Siemens gasturbiner kan drivas med hjälp av gas eller dieselolja som bränsle. Processen går 

kortfattat till så att luft sugs in vid luftintaget (se Figur 3.4 nedan) där luften sedan 

komprimeras i ett antal steg genom ett vanligt kompressionsförlopp. Den komprimerade 

luften blandas sedan med bränslet i brännkammaren och antänds. I brännkammaren kan 

temperaturen ligga på upp till 1000°C. Förbränningsgaserna tryckts sedan med hög hastighet 

genom turbinen som därmed roterar. Rotationen används sedan till två saker i enaxliga 

gasturbiner som Siemens producerar. Dels driver den en utgående axel där effekten och nyttan 

med maskinen kan utnyttjas, dels driver den kompressionsprocessen (Nilsson, 2009). 

 

Figur 3.4 En gasturbin, SGT-800, i genomskärning (Siemens.com, 2009) 

3.3.4 Marknad 

Idag levererar Siemens turbiner till alla världens delar. De stora kundsegmenten är: 

 Olja och gas 

 Kraftbolag 

 Industrier 

 Marinindustrin 

Det största segmentet är olja- och gasproducenter som främst har ett stort behov av 

gasturbiner för mekanisk drift tillsammans med en kompressor som därmed kan driva flödet i 

en pipeline till exempel. Dessa kunder finns främst i Ryssland och Mellanöstern. Siemens 

största konkurrent General Electrics (GE) är en amerikansk gasturbinstillverkare och av 

politiska skäl finns det handelssanktioner som hindrar GE från att leverera till exempelvis Iran. 

På dessa marknader är Siemens marknadsandel mycket stor även om de globalt har 10 % av 

marknadsandelarna inom effektområdet 17 – 60 MW vilket motsvarar segmentet Medium Gas 

Turbines, se Figur 3.5 nedan. Inom samma område har GE 61 % av marknadsandelarna. 

(Andersson, 2009-10-14)  
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Figur 3.5 Marknadsandelar globalt i MW (Andersson, 2009) 

Siemens levererar också så kallade kombikraftverk som är en kombination av en gasturbin 

och en ångturbin. Ett kombikraftverk får högre verkningsgrad än vad båda turbinerna 

presterar separat. Principen fungerar så att avgaserna från gasturbinerna värmer upp vatten till 

vattenånga som i sin tur driver ångturbinen.  

Figur 3.6 nedan visar försäljningsfördelningen över olika turbintyper för det fiskala året 2008 

och Figur 3.7 för det fiskala året 2009. Som figurerna visar så kan produktmixen fluktuera 

relativt mycket på så kort sikt som ett år.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.6 Försäljning per turbintyp för det fiskala året 2008 (Siemens, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7 Försäljning per turbintyp för det fiskala året 2009 (Siemens, 2009) 
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4 Nulägesbeskrivning 

Detta avsnitt beskriver de delar av Siemens som är av intresse för detta examensarbete. Här 

redogörs för hur produktionen och produktionsplaneringen fungerar på Siemens idag. Detta 

syftar till att ge en bred uppfattning om situationen som föreligger. Allt i detta stycke bygger 

på observationer och interna intervjuer på Siemens om inte annat anges. Detta kapitel kallas 

också intern empiri och kommer, tillsammans med den externa empirin i kapitel 7, vara en del 

av grunden till analysavsnittet i kapitel 8. 

4.1 Produktion 

Siemens produktion i Finspång sker på en avdelning som heter GT. GT sköter produktion av 

den så kallade core produkten vilket innebär själva gasturbinen utan kringsystem. 

Avdelningen får dock inte förväxlas med affärsenheten GT (Gas Turbines) med samma namn. 

Avdelningen GP sköter inköp, konstruktion och montage av den så kallade packen vilket 

innefattar all kringutrustning så som kontrollsystem, generator eller kompressor, 

ljuddämpande väggar med mera. GP monterar även ihop packen med gasturbinen och gör 

slutprodukten redo för leverans till kund vilket oftast även innebär olika test och kontroller av 

slutprodukten. Kunderna bestämmer själv vilken typ av tester de vill ha utförda. Produktionen 

av själva turbinen som GT gör kan förenklat ses som standardprodukter som ser lika ut för 

alla kunder medan det som gör varje leverans kundunik är GPs kringutrustning. 

4.1.1 Kapacitetsbegränsningar 

Inom Siemens egna verkstäder varierar ständigt mixen av vad som tillverkas och i vilka 

volymer. Detta sker främst på grund av produktmixförändringar i huvudplanen. Målet är att 

hålla beläggningen i den interna produktionen på en så hög nivå som möjligt men ändå inte 

allt för påfrestande. Oavsett den totala produktionsvolymen sker alltså ungefär lika mycket 

produktion internt i Siemens egna verkstäder. Vid låga volymer blir naturligtvis därmed 

andelen av den totala produktionen som sker internt högre och vid låga volymer kan Siemens 

även ibland välja att behålla produktion hos legoleverantörer för att underhålla den 

affärsrelationen även om det kan innebära att mindre produceras internt. Detta illustreras i 

Figur 4.1 nedan där staplarna motsvarar hur mycket som produceras internt och externt 

beroende på det totala kapacitetsbehovet. Syftet med detta är att kapacitetsvariationerna ska 

hanteras av utlegoleverantörerna så att den interna produktionen kan tillverka i en jämnare 

takt. Observera att bilden är principiell och förhållanden mellan staplar och andra nivåer är 

inte baserade på verkliga data. 
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Figur 4.1 Diagrammet illustrerar hur en viss beläggning påverkar hur mycket som tillverkas internt och på utlego 

Strategin vad gäller legotillverkning är att behålla viktig produktion av kärnartiklar som 

kräver svåra processer eller dyra material samt att vid användning av legoproduktion lägga ut 

hela artiklar och inte enbart processer. Detta för att förenkla materialflödena genom 

produktionsprocessen. Hur viktigt det är att behålla en artikel internt är kopplat till artikelns 

komplexitet sett ur ett produktionstekniskt perspektiv. Med detta som skala har en 

prioriteringslista utformats för att snabbt och lätt avgöra vilka artiklar som bör läggas ut på 

lego först. Denna strategi är också kopplad till kostnad eftersom det ofta finns en direkt 

relation mellan komplexitet och tillverkningskostnad.  

På lång sikt skapar dessa förutsättningar en situation där produktionskapacitet i princip är 

infinit även om det blir svårare att hitta nya leverantörer desto högre volymen blir. På kort sikt 

däremot kan kapaciteten betraktas som finit då det vid en viss brytpunkt i planerings-

horisonten inte finns möjlighet att hinna ändra kapaciteten. Siemens strategi att hålla 

produktion av vissa delar in-house, till exempel brännkammaren som tillverkas i Trollhättan, 

gör också att en övre kapacitetsbegränsning finns som bara kan ökas via investeringar.  

Den taktiska planeringen sköts idag genom att planera mot de resurser som uppskattas till att 

vara begränsade som till exempel brännkammarproduktionen, medan övriga resurser planeras 

som infinita. När planeringsbesluten har kommit ned till detaljplanering av verkstaden görs 

istället planeringen mot de kapacitetsbegränsningar som finns lokalt. De resterande 

produktionstimmarna läggs därmed ut på legotillverkning som nämnts i styckena ovan, se 

Figur 4.1.  

4.1.2 Flaskhalsar 

Det finns idag ingen som säkert vet vad som är flaskhalsen i produktionen på Siemens. Med 

en ständig föränderlig produktmix och varierande legoproduktion går det inte att peka ut en 

konstant flaskhals. Detta försvårar huvudplaneringen och gör det svårt att lägga upp en 
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optimal plan på den nivån. Siemens jobbar aktivt med att få en tydligare bild av flaskhalsar. 

Sales and operations planning (S&OP) som görs på taktisk nivå inom Siemens har 

flaskhalsarna som biprodukt. S&OP-processen beskrivs mer ingående i avsnitt 4.2 nedan.  

Kapacitetsägarna är ansvariga för att söka och finna sina flaskhalsar för att sedan 

vidarebefordra informationen om dem till den taktiska planeringen. En kapacitetsägare är 

exempelvis en verkstad eller en inköpsavdelning som har en maximal kapacitet som måste tas 

hänsyn till i planeringen. Försök har gjorts förut med att styra huvudplanen efter ett fåtal 

identifierade flaskhalsar men utan tillfredsställande resultat. Produktionen har sedan gammalt 

använt sig av ”tumregler” för att styra planen. En sådan regel kan exempelvis säga att 

montaget bara kan arbeta med en SGT-800 per månad. Sådana regler lever kvar vid 

planeringen idag och kan ibland betraktas som flaskhalsar. Problemet med dessa regler är 

dock att de är dåligt dokumenterade och att tilliten till dem på taktisk planeringsnivå är 

relativt låg. Siemens har skapat en definition av vad de anser vara en flaskhals som ska hjälpa 

kapacitetsägarna och planeringsansvariga få en klar och tydlig bild av vad de ska leta efter.   

4.1.3 Leverantörer 

Eftersom ungefär hälften av den totala produktionen görs av Siemens själva är företagets 

leverantörer oerhört viktiga. Siemens behöver duktiga leverantörer på grund av produkternas 

komplexitet. Många komponenter som läggs ut på legotillverkning är mycket avancerade sett 

till deras produktion, vilket krävs för att utstå de extrema förhållanden som de utsätts för 

under drift. Detta trots att Siemens generellt lägger ut de enklare artiklarna i första hand.  

Siemens är i många fall en mindre kund hos många av sina leverantörer vilket kan leda till att 

deras behov blir nedprioriterade. Siemens har också lagt märke till att flertalet av 

leverantörerna har dålig leveransservice gentemot dem och många inom organisationen 

upplever det som ett problem. Att förbättra leveransservicen från sina leverantörer är något 

som Siemens i dagsläget jobbar aktivt med. Explicit för detta ändamål har en arbetsgrupp som 

heter GTMS tillsatts för att hantera leverantörer som missköter sina leveranser eller av någon 

anledning inte uppfyller Siemens önskemål. 

4.2 Planeringsprocessen på Siemens 

I detta stycke kommer planeringsprocessen beskrivas djupgående för att tydligt beskriva hur 

planeringsarbetet går till. Genom att måla upp en heltäckande bild kan eventuella brister 

identifieras men också skapa en förståelse för i vilken miljö APO kommer att implementeras.  

4.2.1 Prognos 

Prognostiseringen för Siemens görs av de fyra affärsenheterna som beskrivs och illustreras 

under rubriken 3.3.1. Affärsenheterna omnämns i planeringshänsyn på Siemens för behovs-

ägare och i fortsättningen av rapporten kommer denna term att användas. Behovsägarna gör 

separata prognoser som sedan sammanställs till en aggregerad behovsplan för affärsenheten 

GT på Siemens. Prognostiseringen görs en gång per månad och över en horisont på upp till 

fyra år. Det är varje försäljningschef som är ansvarig för prognostiseringen av sitt område och 

överlämnar den sedan till efterfrågeplaneraren som uppdaterar och sammanställer den totala 
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efterfrågeplanen. Alla behovsägare samlas sedan en gång i månaden till ett möte som heter 

Agree Customer Forecast Meeting där de diskuterar om den aggregerade efterfrågan känns 

rimlig och innehåller deras prognoser.  

Eftersom Siemens planerar på så långa horisonter och har produkter som är svåra att 

prognostisera är det allmänt accepterat att prognosen aldrig kommer vara helt rätt men 

eftersom den kontinuerligt uppdateras på månadsbasis blir den bättre för varje gång och 

framför allt bättre i närtid än i det längre perspektivet.    

4.2.2 Slot-system  

Slot-systemet är Siemens sätt att strukturera upp produktionen av turbiner i tidsintervall där 

varje slot motsvarar när en turbin kan vara färdigtillverkad. Baserat på prognoser planerar 

huvudplaneringen in en turbin på en slot som då motsvarar den vecka den ska vara klar. Sedan 

är det försäljningsavdelningens uppgift att försöka säja turbinen på den sloten. Det är first 

come first serve (FCFS) som gäller för kunderna men om de vill försäkra sig om att ingen 

annan kund tar en turbin på en slot de är intresserade av kan de mot en avgift boka sloten och 

på så vis få förtur. Om en turbin inte blir såld eller om sloten som den ligger på stryks 

kommer ingående material till just denna turbin att flyttas framåt i tiden för att ingå i nästa 

slot med en turbin av samma typ.  

4.2.3 Produktflexsatser, PF-satser  

Vid tidig prognostisering är det mycket svårt för Siemens att veta exakt vilken typ av turbin 

som kunderna vill ha och därför blir det svårt att planera in vilken produktmix de måste börja 

beställa hem delar till och producera. För att säkerställa att de är redo att tillverka den typ av 

turbin som kunden vill ha längre fram in i ledtiden vid kundorderpunkten så skapas en så 

kallad PF-sats i huvudplanen.   

Syftet med en PF-sats, som den även kallas, är att ha möjligheten att eventuellt byta ut en 

planerad slot för en turbintyp i leveransplanen och kunna erbjuda en leverans av en annan 

turbintyp om kunden efterfrågar det. Förenklat kan PF-satser ses som ett säkerhetslager som 

huvudplanerarna lägger in för att garantera sig mot osäkerheten från prognoserna. Material 

köps alltså in även för en PF-sats som om en coreturbin för denna produkttyp faktiskt skulle 

tillverkas. På så sätt kan en PF-sats av typen SGT-700 ersätta en SGT-600 i huvudplanen om 

huvudplaneringen gör bedömningen att ytterligare en SGT-700 behövs på bekostnad av en 

SGT-600. När PF-satsen läggs in i planen så att den verkligen kommer produceras kallas det 

att PF-satsen realiseras. PF-satsen kan också realiseras utan att den ersätter någon annan 

turbin. Detta ställer dock krav på att den nya planen är genomförbar med hänsyn till kapacitet. 

PF-satserna hanteras varje månad i S&OP-processen och flyttas då kontinuerligt så att 

tillverkning ej påbörjas om det inte finns behov av en sats. Det är avdelningen FGB som 

hanterar PF-satserna och de bestämmer själva när de ska vara och hur de ska se ut. Ett beslut 

om vad som ska hända med en PF-sats måste dock tas på en viss tid före ExWork för att 

ingående artiklar inte ska börja bearbetas i verkstaden.  

ExWork är en internationell term som Siemens använder sig av och representerar det datum 

som gasturbinen ska vara klar och redo att levereras, se Figur 4.2 nedan. Planeringshorisonten 



Kapitel 4 - Nulägesbeskrivning    

25  

 

som används för att varje månad revidera PF-satserna är 23 månader för SGT-800 och 21 

månader för övriga turbiner. Planeringshorisonten symboliserar gränsen mellan att 

materialförskaffning sker och att bearbetning i verkstaden påbörjas plus säkerhetstid. Ett 

exempel på hur en huvudplan kan se ut men PF-satser inlagda kan ses i Figur 4.2 där 

planeringshorisonten är markerad.  

4.2.4 Variantsatser 

Variantsatser är en liknande form av säkerhet som PF-satserna. Men medan PF-satsen är en 

säkerhet för en turbintyp representerar variantsatserna olika egenskaper hos en turbin. Precis 

som PF-satsen så hjälper variantsatserna Siemens att bli flexibla så att de på kortare tid kan 

anpassa utbudet mot efterfrågan. De olika egenskaperna som variantsatserna skapar kan till 

exempel vara typ av bränsle eller om det ska vara ett A eller B utförande på turbinen. Det är 

viktigt för huvudplaneringen att hålla ordning på vilka variantsatser som finns. Kundens 

önskemål kan skilja sig från vad som prognostiserats och det är därför viktigt att skydda sig 

mot variation. Huvudplanerarna försöker lägga det vanligaste utförandet som standard men 

eftersom det är mycket svårt att prognostisera i vilket utförande kunden vill ha sin turbin 

skyddar de sig med variantsatserna. När en variantsats av denna typ läggs in i huvudplanen 

kommer alltså material köpas in så att exempelvis en single-fuel turbin enkelt kan ändras till 

en dual-fuel turbin om kunden så önskar, vilket innebär att turbinen kan drivas med två olika 

drivmedel istället för bara ett. Det är coremontaget, produktion och inköp som berörs av 

vilken variantsats som det ska ingå i slutprodukten. Variantsatserna single-fuel och utförande 

A till B för en SGT-800 kan ses i Figur 4.2.  

Variantsatser för A eller B utförande läggs normalt bara in under en övergångsperiod då 

standardutförandet ändras från A till B (Foglander, 2009-09-18). 

4.2.5 Testsystem 4, TS4 

När PF-satserna läggs in i huvudplanen kommer de att skapa samma behov i R/3 som det 

verkliga behovet från de prognostiserade turbinerna. Eftersom PF-satserna som beskrivet ovan 

är en form av säkerhet kommer alltså den kapacitet som R/3 beräknar vara en överskattning 

av det sanna kapacitetsbehovet. Eftersom det blir mycket svårt för kapacitetsägarna att 

bedöma sitt framtida arbete utefter felaktiga siffror måste det finnas någon metod för att 

uppskatta ett mer realistiskt behov. Om huvudplanen med PF-satserna inkluderade skulle 

användas rakt av skulle det för kapacitetsägarna få mindre konsekvenser på så kort sikt som 

ett till två kvartal. Dock är det så att desto längre fram i tiden planerarna tittar desto mer fel 

kommer det att bli i den beräknade resursåtgången. Detta beror på att PF-satserna ligger så 

pass långt fram i tiden i huvudplanen att de inte kommer att påverka kapacitetsägarna på kort 

sikt. När PF-satserna kommer in i planeringshorisonten i huvudplanen ska ett beslut tas att 

antingen realiseras, tas bort ur planen eller flyttas framåt i tiden. I Figur 4.2 illustreras hur 

inga PF-satser ligger i närtid utan alla ligger bortanför planeringshorisonten. 

TS4 är en frikopplad testversion av R/3 som Siemens använder sig av för att simulera olika 

scenarier och analysera de olika tänkbara utfallen. Den stora uppgiften som TS4 används till 

är att lösa problemet med PF-satserna beskrivet ovan. När en körning ska göras kontaktas IT-

avdelningen som gör en kopia av R/3 in i TS4. Sedan kan PF-satserna manuellt flyttas framåt 
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i tiden så att de inte skapar behov inom det tidsintervall som ska kontrolleras. Sedan görs en 

körning med de nya behoven och de inblandade kan hämta ut den data de är intresserade av. 

Att manuellt bearbeta TS4 och göra körningar är tidskrävande och en ganska komplicerad 

process (Olsson, 2009-09-22).  

PF-satserna är inte bara en säkerhet mellan produkter utan uppfyller också en funktion som 

volymsäkerhet om efterfrågan skulle öka. Detta betyder att det finns risk för att TS4-planen 

utan PF-satser kan bli en underskattning av kapacitetsbehovet. Men eftersom det görs 

körningar både med och utan PF-satserna vet kapacitetsägarna att det sanna behovet med stor 

sannolikhet kommer att ligga någonstans emellan. Varje gång som en PF-sats realiseras måste 

kapacitetsägarna först frågas om de klarar av ökningen. Körningar i TS4 bör göras en gång 

per månad men oftast räcker data från en körning upp till ett kvartal. Viktigt är dock att göra 

en körning varje gång det sker en större förändring i huvudplanen (Johansson, 2009-10-12).  

De som är intressenter av simuleringsmöjligheterna som TS4 erbjuder är inte bara 

verkstäderna utan även inköp som måste veta vilka artiklar och processer som efterfrågas vid 

olika tidpunkter för att i god tid ge prognoser till sina underleverantörer eller börja söka nya.     

Två gånger per år används även TS4 till att utföra en simulering som kallas för taktkörning. 

Vid taktkörningen testas hur många turbiner totalt på ett år som skulle fungera och vilka utfall 

olika antal skulle få. Taktkörningen visar även var det skulle uppstå problem om det totala 

antalet turbiner ökar mycket. Takterna som testas kan vara allt från 20-takt till 100-takt, alltså 

från 20 turbiner till 100 turbiner per år.    

En körning i TS4 är en relativt omfattande uppgift. Först ska ett beslut tas om vad som ska 

köras och efter det kommer IT-avdelningen kontaktas för att överföra det allra senaste från 

R/3 in i TS4. När väl det är gjort ska ändringarna som ska simuleras göras i den data som nu 

finns i TS4. Om det är en taktkörning ska produkter läggas till, om det är körning utan PF-

satser ska dessa flyttas, om kvoteringar är inblandade måste de justeras. När allt är 

iordningställt så ska en MRP-körning göras och beroende på simuleringens omfattning måste 

en nattkörning alternativt en helgkörning göras. Först nu kan de som är intressenter av TS4-

körningen börja ta ut och analysera data från systemet. (Jerenius, 2009-11-27) 

Det stora problemet på kort sikt med denna simuleringsmetod är att den via 

harmoniseringsprojektet Atlas kommer att försvinna. Från början var det tänkt att TS4 skulle 

tas bort samtidigt som Atlas verkställdes i oktober 2009 men eftersom Siemens ser så stor 

nytta men att kunna plocka bort PF-satserna ur planen har de fått tillåtelse att behålla TS4 till 

oktober 2010. Tanken med det extra året är att de ska få mer tid på sig att skapa en 

ersättningslösning och eftersom det har observerats att det finns stor nytta med simulering är 

tanken att inte bara hitta en ekvivalent lösning utan att skapa en förbättrad och förenklad 

möjlighet. (Johansson, 2009-10-12)          
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Figur 4.2 Exempel på en huvudplan. Applikationerna finns beskrivna i Tabell 3.3. Observera att alla siffror och 

tidsgränser är fiktiva och inte har någon koppling till Siemens verkliga data. 

4.3 Planeringsstruktur 

Produktionsstart initieras via FGB när planen har godkänts av alla inblandade. Eftersom 

behovet så långt innan leverans egentligen är helt okänt baseras ordersläppen på prognoser för 

försäljningssidan av Siemens. De efterfrågade gasturbinerna placeras då i produktionsslotar 

där varje gasturbin får en egen plats i produktionen. Detta kallas för T-utsläppet vilket är 

illustrerat i Figur 4.3 nedan. Det är vid T-utsläppet som materialinförskaffningen initierats. 

Produktionen börjar först en bit in i den totala ledtiden. Den punkt när en turbin måste bindas 

till en specifik kund kallas C-utsläpp. Det är nu som kundspecifika lösningar börjar planeras 

in och GP kan komma in och planera sina inköp. Om inte en kund har bundits till ett projekt 

vid C-utsläppet kan antingen turbinen fortsätta tillverkningen mot prognos eller tas bort från 

produktionen. M-utsläppet är då turbinen blir kundunik och alltså den tidpunkt då en kund 

senast måste bindas för att projektet ska bli klart i tid till inplanerad ExWork.     

 

Figur 4.3 Principskiss för hur de olika orderutsläppen ligger i tid samt viktiga aktiviteter som är utmärkta i figuren. 

Observera att avstånd i figuren inte stämmer överens med Siemens verkliga ledtider då figuren endast är en 

principiell skiss. 

Idag sköter Siemens sin produktionsplanering i flera olika steg där varje steg har en uppgift att 

se till att planeringen förs vidare ner genom nivåerna. Fokus i detta examensarbete kommer 



Kapitel 4 - Nulägesbeskrivning    

28  

 

att ligga på taktisk och operativ planeringsnivå utifrån arbetets syfte. Jonsson (2008) har 

definierat fem planeringsfunktioner i en hierarkisk ordning; Strategic network planning 

(STNP), Sales and operations planning (S&OP), Master production scheduling (MPS), Order 

planning (OP) och Production activity control (PAC). Figur 4.4 nedan visar hur de olika 

planeringsnivåerna förhåller sig hierarkiskt och vilken planeringshorisont som används på 

Siemens. Taktisk planeringshorisont är på cirka ett halvt till fyra år (Ohlson, 2009-09-03). 

Denna tidshorisont anges kvantiteter per månad eller vecka. Operativ planering avser den 

planering som görs för det kommande halvåret och har en mer detaljerad karaktär med 

kvantiteter angivna per vecka, dag eller timme.   

 

Figur 4.4 Koppling mellan hierarkiska planeringsfunktioner (Baserat på Jonsson, 2008 s.304) 

4.3.1 Taktisk planering 

Målet med den taktiska planeringen är att i största möjliga mån skapa en plan som 

överensstämmer med den verkliga efterfrågan samtidigt som planen håller sig inom ramarna 

för vad kapacitetsägarna klarar av. Den taktiska planeringen på Siemens sköts på avdelningen 

FGB med en planeringshorisont på mellan ett halvt till fyra år och motsvarar Jonssons två steg 

Sales and operations planning (S&OP) och Master production scheduling. Planeringen som 

kallas för S&OP-processen sker i cykler varje månad som initieras av FGB då en förfrågan 

om nya prognoser går ut till alla affärsenheter som är behovsägare. S&OP-processen finns 

noggrant illustrerad i Figur 4.5 nedan. Siemens i Finspång har fyra behovsägare som är: 

 GT – Gas Turbines. Denna affärsenhet hanterar alla gasturbiner mellan 5 och 50 MW 

som inte omfattas av någon annan affärsenhet 

 SO – Service. Denna affärsenhet står för service till existerande kunder vilket 

innefattar ersättningsturbiner och komponenter som krävs för service. 
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 OS – Oil & Gas Solutions. Denna affärsenhet inkluderas av det viktiga segmentet olja- 

och gasapplikationer. 

 SU – Steam Turbines. Denna affärsenhet säljer ångturbiner. I Finspång produceras 

normalt bara vissa komponenter till ångturbinerna så som mellanväggar och rotorer.   

Dessa behovsägares positioner i organisationen illustrerades i föregående kapitel, Figur 3.2.  

 

Figur 4.5 S&OP- processen på Siemens (baserad på Foglander, 2009) 

När samtliga behovsägare lämnat sina prognoser sammanställs dessa till en aggregerad 

efterfrågeplan. Efter detta steg har alla behovsägare och planerarna från FGB ett möte som 

kallas för Agree customer forecast meeting där de träffas för att diskutera det aktuella 

planeringsläget. Under mötet tas beslut om vilka ändringar som bör göras på förra månadens 

plan utifrån ny information som har kommit in sen senaste mötet genom diskussion mellan 

alla mötesdeltagare. Ändringar görs oftast inom det tidsspann där en gasturbin tilldelats en 

produktionsslot som närmar sig den gräns där en gasturbin bör knytas till en kund, alltså slotar 

med ett leveransdatum drygt ett år framåt. Detta är Siemens kundorderpunkt vilken kallas C-

utsläppet, se Figur 4.3 ovan. I samråd med behovsägarna beslutas det om i fall de slotar som 

ännu inte knutits till kund sannolikt kommer att göra det innan det gränsdatum som är satt. Är 

detta inte troligt kommer gasturbinen tas bort ur produktionsplanen. Denna typ av förändring 

är relativt frekvent och arbetet som dittills har genomförts innebär ingen stor materialförlust, 

då det under den första delen av genomloppstiden sker relativt lite arbete, utan mest består av 

väntan på material från underleverantörer. Den förlust som dock sker är en förlorad 

säljmöjlighet eftersom en annan turbin kunde ha planerats in på samma slot som kanske skulle 

ha blivit såld. Dessutom har den uppbokade sloten medfört en viss ökning av 

kapitalbindningen genom att material köpts in tidigare än det egentligen behövts.  

En borttagen turbin försämrar också planeringen eftersom den är balanserad med tanke på alla 

turbiner och om en försvinner så skapas en annan situation som kanske skulle ha lösts på 

andra sätt. Dessutom är coreturbinen till stor del likadan oavsett kundens specifikationer och 

delarna som har beställts och tillverkats till en borttagen turbin kan användas för att täcka 

behovet hos en annan turbin av samma modell som kommer vid en senare slot. Ju längre bort 

från kärnan desto mer kundanpassad blir produkten. Det som främst görs i perioden mellan T-
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utsläppet och C-utsläppet är att material beställs och detta måste ske så tidigt på grund av 

leverantörernas långa ledtider.  

Efter Agree Customer Forecast Meeting med behovsägarna görs ett utkast på den nya 

huvudplanen vilken i sin tur kommer bearbetas i närmare detalj av alla anställda på FGB vid 

ett möte som heter ”runda bordet”. Huvudplanerarna tar då hänsyn till fler parametrar som 

leveransförfrågningar, tidigare beslut från S&OP med mera och detta kommer mynna ut i en 

huvudplan som förs in inaktivt R/3. Detta betyder att planen inte kommer att gälla i R/3 förrän 

statusen uppdateras till aktiv. Planen kommer sedan att köras i ett grovt kapacitetsplanerings-

verktyg (GKP) i R/3 för att testa genomförbarheten med hänsyn till kapacitetsägarnas 

flaskhalsar. 

När GKP har gjorts färdig och sammanställts för flaskhalsarna sammankallas alla 

kapacitetsägare till Agree Masterplan Recommendation Meeting. Kapacitetsägarna har då fått 

resultatet av GKP-körningen skickat några dagar i förväg för att de ska ha möjlighet att ta 

ställning till om planen är genomförbar eller ej och eventuellt med vilka förbehåll eller villkor 

som den kan godkännas med. Vid mötet får kapacitetägarna presentera sina villkor för att 

acceptera den nya huvudplanen. Ett ytterligare syfte med mötet är att kapacitetsägarna ska 

meddela aktuella flaskhalsar som kan påverka den aktuella planen på lång sikt. Problemet 

idag är att informationsåterföringen från kapacitetsägarna om deras respektive flaskhalsar inte 

görs i den utsträckning som man önskar. Detta är en av anledningarna till att informationen 

om produktionens flaskhalsar är mycket bristfällig vilket beskrevs under rubriken 4.1.2. Om 

det finns förbehåll för den nya planen meddelar kapacitetsägarna detta men i övrigt är det 

svårt för huvudplaneringen att se hur situationen nedanför dem verkligen ser ut. 

Nästa fas i S&OP-processen är det steg där huvudplaneringen tar den av kapacitetsägarna 

rekommenderade planen och möter den lokala ledningsgruppen för affärsenheten GT. Även 

här krävs ett godkännande för att planen ska gå igenom och läggas in som den nya 

huvudplanen i R/3. Planen kommer sedan rapporteras vidare upp genom hierarkin först till 

ledningsgruppen och alla affärsenheter och sedan vidare upp till ledningen för affärssektorn 

Energy.  

4.3.2 Operativ planering – Order planning 

När huvudplanen blivit godkänd av affärsenheten GT och den grova kapacitetsplanen är gjord 

i det taktiska planeringssteget förs planen över från inaktiv till aktiv status i R/3 och då tar den 

operativa planeringspersonalen över. Denna organisation är sammankopplad med den taktiska 

planeringen och tar över där huvudplaneringen slutar. Organisationen består av två delar där 

logistikgruppen planerar inköp och materialanskaffning fram tills en punkt då projekt startas 

för varje enskild maskin. Denna punkt ligger ungefär ett år innan slutmonteringen av 

gasturbinen ska påbörjas. För att material ska kunna spåras så kopplas material till ett 

specifikt projekt vid denna punkt. Projektet styrs sedan av en dedicerad person i projekt-

gruppen. Detta styrs sedan efter huvudplanen. Kunden är antingen avdelningen GP som då 

slutmonterar gasturbinen med kringutrustning, eller en annan kund som endast vill ha själva 

coreturbinen. Det kan vara till exempel serviceenheten som ska ersätta en gammal coreturbin 

med en ny. 
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Målet med den operativa planeringen är att möta den plan som har erhållits från den taktiska 

planeringen med en så jämn beläggning som möjligt i de olika arbetsstationerna. Detta 

innebär att det datum som är angett i huvudplanen är den sista dagen för färdigställande av 

coreturbinen. Det händer ofta att produktionen tidigareläggs för att jämna ut behoven. 

Utgångspunkten för utjämningen är starten för montaget för att undvika att allt för många 

startar samtidigt vilket ger en köbildning. Maximalt tre turbiner, oavsett turbintyp, får ha 

samma datum för montagestart. 

Den operativa planeringen låser även planen tre månader fram i tiden för att undvika 

förändringar på kort sikt. Förändring kan dock ske inom den låsta tiden om situationen kräver 

det.   

När logistikgruppen har fått huvudplanen och vet att det är dags att göra ett T-utsläpp för en 

turbin kommer de att strukturera upp ett nätverk av alla artiklar och allt material som kommer 

att ingå. Det är dessa nätverk som skapar materialbehov i R/3. En turbin innehåller ett visst 

antal huvudgrupper, även kallade HG, som är en sammanställning av alla de cirka 30 000 

artiklar som en turbin består av. SGT-700 består av 25 stycken HG och ett exempel på en 

sådan är brännkammaren. Det kan finnas många typer av brännkammare och det representerar 

då toppartikeln inom den huvudgruppen. Vid T-utsläppet går de operativa planerarna efter vad 

de tror att det kommer vara för toppartikel inom varje HG. Senare vid kundorderpunkt när en 

turbin binds till kund och blir ett projekt kan kundspecifika önskemål göra att det bli 

ändringar i ett HG och då i sin tur också i nätverket. Det är också då som en ändring görs i 

R/3 och vad som förut var ett prognosbehov i en lagerbehovslista blir ett projektbehov.        

När en turbin kommer till T-utsläpp kommer den att få ett beställningsnummer, även kallat B-

nummer. När operativ planering sedan skapar nätverken för alla artiklar kommer alla dessa att 

få samma B-nummer för att skapa en identifikation som visar till vilket projekt som de tillhör. 

Om ingen kund har hittats vid C-utsläpp och turbinen ska tas bort kommer alla ingående 

artiklar med samma B-nummer att ”rullas” till nästa turbins behov. Eftersom artiklarna då 

kommer att tillhöra en ny turbin med ett annat B-nummer kommer också artiklarna att byta 

nummer.  

4.3.3 Operativ planering – Production activity control  

När de operativa planerarna gjort sitt för att fördela beläggningen jämnt i de olika 

produktionsgrupperna är det verkstadsplaneringens tur att se till att det blir bra för varje 

verkstad. De tre olika verkstäderna sköter själva sin planering och beläggningsutjämning på 

lite olika sätt men i det här arbetet kommer verkstaden GTCs metod att beskrivas närmare. 

Avgränsningen mot GTC görs eftersom de har mer förfinade metoder och övriga verkstäderna 

kommer i framtiden övergå till liknande arbetssätt. Verkstadsplanering för GTC-verkstaden 

sköts av avdelningen GTCL. 

GTCL har ett hjälpmedel för att beläggningsutjämna som är en lista med cirka 200 artiklar 

som alla har olika prioriteringsnummer. Ett lågt prioriteringsnummer betyder att artikeln 

borde bearbetas hemma och ett högt prioritetsnummer betyder att den med fördel kan läggas 

på legotillverkning. Det som ligger till grund för prioritetsnumren är främst artikelns 

geometriska komplexitet och om materialet är vanligt eller ovanligt. Siemens strategi är att se 
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till att ha komplexa tillverkningsprocesser eller bearbetning av ovanliga material in-house 

medan enklare tillverkning kan läggas ut på lego. Erfarenhet har också visat att bearbetning av 

artiklar med låga prioriteringsnummer också tenderar att vara de som är dyrast att lägga ut på 

legotillverkning. 

Tillverkningsplanen som GTCL får är underlaget för beläggningsutjämningen och de 

använder prioritetslistan som ett hjälpmedel för att se vilka artiklar de kommer att tillverka 

hemma och vilka som kommer skickas iväg. Denna process kallas för köpa/tillverka beslut av 

utlegotillverkning och kommer att diktera vilka artiklar som kommer att tillverkas antingen 

hemma eller ute.  

Det görs också en kvotering av vissa artiklar där en del av artiklarna produceras hemma och 

resten hos leverantörer. Exempel på detta är komplexa artiklar som Siemens helst inte vill 

lägga ut på lego men saknar kapacitet att tillgodose hela behovet. Cirka 30 % av alla artiklar 

som ingår i en turbin kan tillverkas i verkstaden och behöver genomgå ett köpa/tillverka 

beslut, övriga 70 % måste tillhandahållas vid direkt inköp. Procentsatsen för hur mycket som 

kan läggas ut mäts i värde (Fast, 2009-09-22).  

Det sker också att en leverantör har för lång ledtid att tillverka en artikel på och då måste 

Siemens sköta produktionen hemma. Detta sker oftast vid en ändring efter T-utsläppet på 

relativt kort sikt från behovstidpunkten då inköp inte hinner reagera i tid. Verkstaden i 

Finspång är byggd för en speciell produktionsmix men i vissa extremfall kan det hända att 

verkstaden anpassas efter ett arbete som inte ska tillverkas in-house men som av någon 

anledning inte kan läggas ut på lego. 

Det är av yttersta vikt att Siemens underhåller sina leverantörer och inte på för kort sikt gör 

för stora förändringar. Siemens använder sig av tumregeln att minst en artikel måste köpas in 

av varje leverantör varje kvartal. Utifrån kvoteringen kommer sedan en prognos på upp till ett 

år att skickas till leverantörerna så de vet vad Siemens vill ha och hur mycket. Det som ska 

bearbetas i Finspång kommer sedan att planeras in i verkstaden. Planeringen går till så att 

GTCL har identifierat nio resurser som de kallar för nyckelmaskiner och som de försöker ha 

så nära 100 % beläggning på som möjligt och anpassar resten av maskinparken efter dem.  

Nyckelmaskinerna är företagets karusellsvarvar som är en knapp resurs och väldigt dyr vilket 

motiverar en så hög beläggningsgrad som möjligt. Ett knep som materialplanerarna har 

arbetat mycket med den senaste tiden för att öka flexibiliteten i verkstaden är att se till att 

många maskiner har programmerats till att kunna utföra samma operation. Detta kallas för 

alternativberedning och ger att bearbetning av en artikel kan utföras på flertalet maskiner och 

är inte bara bunden till en specifik resurs.  

Planerarna har som mål att belägga nyckelmaskinerna så mycket som möjligt. Oftast betyder 

det en beläggning på runt 120 %. Naturligtvis kan en maskin inte producera mer än 100 % så 

denna planeringsfilosofi riskerar att bidra till förseningar. Idén med att överbelägga 

nyckelresurser kommer från att eftersom det är mycket förseningar och dålig 

leveransprecision från underleverantörerna så måste verkstaden säkerställa att deras maskiner 

inte kommer att stå stilla. Om planerarna ökar på beläggningen för en resurs till över 100 % 
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och det i sin tur leder till köbildning måste de senare kompensera med att minska 

beläggningen framåt i tiden för att låta resursen komma enligt plan igen. 

Anledningen till att verkstaden lägger så stor vikt vid att ha så hög beläggning är att det har 

tagits ett ledningsbeslut att alla interna resurser ska användas till så hög grad som möjligt och 

att legotillverkning ska fungera som ett ”dragspel” som plockar upp variationer i resursbehov, 

se Figur 4.1 ovan. Det är där som kvoteringen kommer in som ett verktyg för att 

sköta ”dragspelet” och ge prognoser i god tid till underleverantörerna som då hinner anpassa 

sig efter förändringar (Johansson, 2009-10-12). 

Rättidigheten, Siemens mått på hur stor del av artiklarna som levereras i tid, från GTC låg för 

september månad 2009 på 86 % vilket ändå är bättre än det varit tidigare i historien 

(Foglander, 2009-09-18). Eftersom Siemens huvudplan ändras relativt mycket på månadsbasis 

och oförutsedda saker som till exempel service och förseningar inträffar måste någon form av 

säkerhet skapas. Detta har Siemens gjort genom att ibland lägga till ett extra skift eller genom 

att öka kapaciteten genom att till exempel hyra in konsulter eller lägga ut extra på 

legotillverkning. Ibland uppstår även problemet att legotillverkarna inte klarar av att leverera i 

tid eller rätt kvantitet. Då måste Siemens backa tillverkningen vilket betyder att de måste lösa 

problemet in-house. Just detta kan skapa stora problem i form av ytterligare förseningar när 

material måste planeras in i den redan späckade planen (Johansson, 2009-09-11).  

Motsatt problem kan också uppstå när verkstaden inte klarar av sina åtaganden och måste 

lägga ut på legotillverkning. Detta kan ske på relativt kort sikt vilket skapar svårigheter för 

inköpsavdelningen. Anledningen till att verkstaden inte klarar av sin tillvekning kan bero på 

saker som överbeläggning, försening av ingående material, omplanering, maskinstopp med 

mera.      

I dagsläget går GTC mycket bra och presenterade vid räkenskapsårets slut ett resultat under 

budget, alltså lägre kostnader än förutspått. Anledningen till att ett så bra resultat har kunnat 

uppnås är att det i dagsläget är mycket bra leveransprecision från leverantörerna vilket i sin 

tur har lett till att GTC får en bra rättidighet ut. En anledning till den bra leveransprecisionen 

från leverantörerna tros vara att kvoteringen fungerar bra. (Johansson, 2009-10-12)   

Ett stort problem på den här planeringsnivån är att när de ska kolla huvudplanens inverkan på 

verkstaden över längre sikt kommer PF-satserna att skapa ett kapacitetsbehov även om de inte 

kommer att realiseras. Det är alltså här som problemen som beskrivs under rubriken TS4 

uppstår. 

Med data från körning i TS4 utan PF-satser kan verkstadsplanerarna kontrollera 

resursåtgången i de nio nyckelresurserna. Men den informationen kan planering av verkstaden 

och kvotering göras i god tid och inköp i sin tur kan lämna ut prognoser till under-

leverantörerna. Data som TS4 ger kan även fungera som beslutunderlag vid till exempel 

investeringsbeslut. I och med att TS4 försvinner kommer arbetet för verkstadsplanerarna att 

försvåras och resultatet att försämras. (Johansson, 2009-10-12)   
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4.4 Inköp 

Inköpsavdelningarna ansvarar för att behovet av ingående komponenter uppfylls i rätt tid. 

Detta gör de genom att köpa in artiklar från leverantörer samt att köpa in legoleverantörers 

tjänster i form av produktionstimmar. Inköpsfunktionen är uppdelad i operativt och strategiskt 

inköp där operativt inköp sköter exekveringen av inköpen samt den löpande kundkontakten, 

och strategiskt inköp sköter förhandling av ramavtal och priser samt hitta nya leverantörer. 

4.4.1 Operativt inköp – GTMA 

Avdelningen består av cirka 20 anställda som ansvarar för den praktiska delen av inköpet 

vilket innebär orderläggning och uppföljning. Avdelningen är indelad i två grupper för att 

förenkla arbetet där den ena gruppen ansvarar för materialanskaffning och den andra gruppen 

för utlego. Gränsen mellan grupperna är i dagsläget lite flytande men förenklat går det att 

betrakta det så att materialgruppen köper in råvaror till allting och utlegogruppen köper in 

maskinbearbetningstimmar där den egna verkstaden inte räcker till. 

Avdelningens arbete initieras av att en köpanmodan skapas när ett behov uppstår. Behovet 

uppstår via R/3 som beräknar det efter huvudplan. Inköpsavdelningen är alltså direkt beroende 

av hur planeringen i de högre nivåerna förändras trots att det kan vara små förändringar i till 

exempel huvudplanen.  

När en köpanmodan initierats kommer det automatiskt ett meddelande till den inköpare som 

är ansvarig för den inköpsgrupp som artikeln hör till. Inköpsgrupperna är en form av 

ansvarsuppdelning för att inget ska falla mellan stolarna. Vissa enklare artiklar som ska köpas 

in behandlas automatiskt i R/3. Om det däremot är något avvikande som till exempel att 

Siemens ska skicka med material för bearbetning krävs det att den ansvarige manuellt lägger 

ordern. Ordererkännandet vill Siemens vanligtvis ha tillbaka inom 10 dagar efter att ordern 

skickats ut.     

Det största problemet med planändringar, enligt Håkansson (2009-09-14) i legogruppen, 

uppstår då kvoteringen görs, alltså när köpa/tillverka beslut ska fattas. Detta kan slå mycket 

mellan planuppdateringar vilket kan få till följd att en del arbete måste göras om. Under den 

vecka som GTCL arbetar med kvotering är det enligt Håkansson i princip ingen idé att skicka 

några legobeställningar eftersom det redan några timmar senare kan se helt annorlunda ut. 

Efter en ny kvotering gjorts kan det också bli ändringar i plan som gör att det skapas ett behov 

av en artikel innanför den artikelns ledtid vilket innebär att även om beställning görs redan 

samma dag så kommer den inte hinna fram i tid. Detta kallas för en ”kod 30” artikel. De allra 

flesta artiklar kan skyndas på så att artikeln hinner färdigställas i tid men detta kan påverka 

andra artiklar som då kan bli sena. 

Det är meningen att GTMA ska köpa in allt material för nyproduktion av coreturbiner. 

Serviceavdelningen har en egen inköpsorganisation som ska sköta sina inköp men det sker 

med ett visst överlapp idag. Ett problem som inköparna upplever är intern konkurrens om 

leverantörer då till exempel service har samma leverantörer och dessutom oftast har väldigt 

bråda order. Detta eftersom behovet på serviceavdelningen ofta initierats av ett haveri som 

kräver snabb och prioriterad åtgärd. När detta händer skjuts redan lagda order framåt i tiden 
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vilket skapar förseningar i inleveransen. Inköparna upplever också att de inte har en möjlighet 

att överblicka leverantörernas kapacitet på ett enkelt sätt. 

4.4.2 Strategiskt inköp – FPT  

Strategiskt inköp är den avdelning som står för den största delen av all kontakt med 

leverantörerna. De är även de som tar första kontakt med leverantörer och det ingår i deras 

arbete att via mässor och liknande ha bra koll på vilka tänkbara leverantörer det finns. När det 

kommer till en ny artikel eller om de behöver en ny leverantör till befintliga är det strategiskt 

inköps uppgift att presentera den artikel eller det arbete som behövs göras. Deras 

arbetsuppgift innefattar att förhandla saker som kostnader, volymer, straffavgifter, transport et 

cetera. De förhandlar även tillslut fram ett kontrakt med leverantören. I deras arbete ingår 

också att utvärdera befintliga leverantörer för att kvalitetssäkra men även att försöka 

kostnadsreducera. 

För att inte bli för beroende av en leverantör har strategisk inköp som tumregel att de aldrig 

ska boka upp sig på mer än 25 % av en legotillverkares kapacitet. Denna riktlinje har 

tillkommit för att skydda Siemens från att bli för beroende av vissa leverantörer. Om en 

leverantör får problem och deras kapacitet minskas mycket på kort sikt kommer Siemens 

påverkas mer om de är stora kunder än om de medvetet har minskat ned sitt beroende hos den 

leverantören. 

Personal på strategiskt inköps prestationer mäts på vilka besparingar de kan åstadkomma, de 

försöker därför omförhandla kontrakt vid behov (Fast, 2009-09-22).           
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5 Problembeskrivning 

I detta avsnitt kommer faktorerna som påverkar produktionsplaneringen identifieras och 

utvärderas. De faktorer som är av störst intresse för detta arbete kommer introduceras och 

förklaras för att sedan undersökas djupgående i kapitlen teoretisk referensram och extern 

empiri och sedan bearbetas i kapitlet analys. Information om APO som omnämns i detta 

avsnitt är allmänna fakta som hämtats från semistrukturerade intervjuer med Martin Rudberg, 

docent, och Ola Cederborg, doktorand, inom produktionsekonomi vid Linköpings universitet.    

Med utgångspunkt från den arbetsgång och metod som har formulerats i tidigare avsnitt har 

de olika faktorerna som påverkar beslutsprocessen för produktionsplaneringen på Siemens 

identifierats. Beslutsprocessen syftar till det arbete som görs för att få fram en plan för 

produktionen. I Figur 5.1 nedan, visas de grupper av faktorer som påverkar planeringen och 

dessa kommer sedan att preciseras och brytas ner till enskilda faktorer i kommande stycken. 

För att identifiera de sökta faktorerna har författarna haft arbetssättet orsak-verkan med 

Ishikawa diagram som förebild för att på ett strukturerat och effektivt sätt utföra arbetet. 

Arbetssätet går ut på att systematiskt finna alla orsaker till en verkan och målet är en 

heltäckande bild vilket är exakt vad författarna vill uppnå med problemnedbrytningen i detta 

arbete. Utifrån dessa funna faktorer kommer ett urval göras där endast några faktorer kommer 

att undersökas djupare. Detta blir behovsanalysen där helheten av planeringsprocessen 

genomlyser och sedan identifierar de separata behoven som är av intresse. De faktorer som 

avses undersökas djupare är de som har störst potentiell nytta med APO och är troliga att 

inom tidsramen för detta examensarbete kunna utreda den potentiella nyttan. Dessa utvalda 

faktorer kommer att benämnas kritiska faktorer.

 

Figur 5.1 De fyra grupperna med faktorer som påverkar beslutsprocessen på Siemens 

Besluts-
processen

Marknadens / 
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Marknadens/produktens karakteristik 

1. Lång planeringshorisont 

2. Produktstrukturens komplexitet 

3. Produktens livscykel/generationsskiftningar 

4. Svårigheter med materialanskaffning 

5. Konkurrensprioriteter 

Organisationens karakteristik 

1. Transparens mellan planeringsnivåer 

2. Planeringen görs för flera olika enheter/behovsägare 

3. Planeringen görs för en annan enhets kapacitet  

4. Informationsflödet över planeringsnivågränserna 

5. Stödsystem för beslutsfattande 

6. Förändringsfrekvens (huvudplan) 

7. Planerarnas erfarenhet och kompetens 

Informationssäkerhet 

1. Leverantörers leveranssäkerhet 

2. Prognostiseringssvårigheter 

3. Kunskap om den egna verksamheten 

4. Korrekthet i master data 

5. Varianser inom produktionen (Ledtider, operationstider et cetera) 

Beslutade villkor 

1. Olika målsättningar på olika planeringsnivåer 

2. Beläggningsnivåer 

3. Tumregler 

5.1 Hantering av påverkande faktor 

Alla dessa faktorer påverkar i någon mån produktionsplaneringen. Faktorernas karaktär skiljer 

sig dock åt. Beroende på faktorns karaktär bör Siemens förhålla sig till den på ett visst sätt. En 

faktors karaktär innebär att den antingen är påverkbar eller opåverkbar, den kan också vara 

konstant eller varierande över tid. 

Den första uppenbara avgränsningen är att faktorer som är opåverkbara inte kommer att 

undersökas närmre, så som den långa planeringshorisonten. Denna kan inte påverkas i 

dagsläget då leveransledtiden för ingående komponenter är lång.  

Även en faktor som är påverkbar kan ligga utanför detta examensarbetes område om den inte 

är påverkbar av en implementering av APO. Ett exempel på detta är variationer inom 

produktionen, som till exempel variansen av processtiden i en arbetsstation. Även dessa 

faktorer kommer att bortses ifrån i detta examensarbete. 
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5.2 Marknadens/produktens karakteristik 

De faktorer som ingår i den grupp är typiska för den marknad som Siemens är en del av och 

för de produkter som Siemens producerar. Lång planeringshorisont, produktstrukturens 

komplexitet, produktens livscykel och svårigheter med materialanskaffning kan alltså inte 

påverkas av en implementering av APO och därmed kommer denna grupp av faktorer helt att 

bortses ifrån. 

5.3 Organisationens karakteristik 

Denna grupp innefattar högst antal faktorer och flera av dessa skulle kunna påverkas av ett 

nytt verktyg som stöd för beslutsfattandet på Siemens.  

1. Transparens mellan planeringsnivåer 

Denna faktor avser möjligheterna för en planerare på till exempel huvudplaneringsnivå att se 

hur den plan som läggs där påverkar underliggande nivåer. Idag på Siemens är det mycket 

svårt för till exempel huvudplaneraren att se vilka konsekvenser en förändring i planen får för 

inköpare och verkstad. Denna faktor kan påverka faktorn Kunskap om den egna verksamheten 

då planeringen för hela verksamheten görs på en hög planeringsnivå.  

2. Planeringen görs för flera olika enheter/behovsägare 

Med dagens organisation planeras efterfrågan baserat på aggregerade värden redan på 

huvudplaneringsnivån. Detta påverkar planeringskvaliteten positivt då aggregerade värden ger 

en mindre varians och prognoserna stämmer då bättre (Olhager, 2000).   

3. Planeringen görs för en annan enhets kapacitet 

Organisationen ser idag ut så att det på vissa håll görs planering för någon annan enhets 

kapacitet. Exempelvis GTMP som gör monteringsplanen och testriggsplanen. Nackdelen med 

detta är att planeraren då har sämre möjlighet att kommunicera med personer som vet mer om 

situationer som kan påverka hur planeringen bör läggas. Kompetensen som finns hos 

personalen på golvet går då till stor del förlorad. När modellen färdigställts och planerings-

systemet fungerar spelar det mindre roll vem som kör programmet. Det är dock viktigt att alla 

som har information om förändringar i processen blir hörda med jämna mellanrum för att 

garantera att modellen hålls uppdaterad och stämmer överens med verkligheten. 

4. Informationsflödet över planeringsnivågränserna. 

Desto mer komplex produktionsplaneringen blir desto viktigare är det att information snabbt 

och smärtfritt kan flöda genom hela organisationen. Ett bra informationsflöde kan bland annat 

mildra planeringsproblemet The Bullwhip-effect (Olhager, 2000). Med ett gemensamt 

planeringsverktyg som APO kommer det att bli lättare att följa andras arbete då en massa 

information inte längre bara finns tillgänglig i filer utanför affärssystemet som till exempel i 

excelfiler sparade på den personliga hårddisken. 

5. Stödsystem för beslutsfattande 

Denna faktor är kanske den mest uppenbara vad gäller hur APO kan hjälpa till. APO i sig är 

ett stödsystem som kommunicerar med R/3-systemet. De stora möjligheterna är att använda 
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APO som ett simuleringsverktyg där olika scenarion kan testas. I ett välfungerande 

planeringsverktyg av APOs kaliber kan Siemens bland annat hitta flaskhalsar i produktionen, 

se hur en ny plan påverkar beläggningen eller helt enkelt låta APO ge ett förslag på en 

huvudplan. Den huvudplan som APO genererar kommer dock bara bli tillförlitlig om 

modellen är korrekt varför användaren måste beakta modellens riktighet vid tolkning av 

huvudplanen. Trots att planens riktighet kan vara svår att garantera kan den användas som ett 

stöd i planeringsprocessen. Planeraren bör fråga sig själv varför det är skillnader mellan den 

egna planen och den som APO föreslår. På så sätt håller sig planeraren aktiv och kommer 

även att granska sin egen rapport med kritiska ögon. 

6. Förändringsfrekvens av planen 

Oavsett företag och planeringssituation finns det en förändringsfrekvens som är för långsam 

och en som är för snabb. För Siemens huvudplan är till exempel en förändring om året för 

långsamt eftersom planen då skulle vara väldigt dålig precis innan den uppdateras. Skulle 

planen uppdateras varje dag skulle det å andra sidan göras alldeles för ofta eftersom det skulle 

krävas en väldigt stor arbetsinsats och det inte skulle kunna ges någon tid för återkoppling. 

Varje planeringsprocess måste därför hitta en rimlig uppdateringsfrekvens som ligger 

någonstans mellan den som är för snabb och den som är för långsam.  

Huvudplanen på Siemens förändras en gång i månaden då den nya planen förs in i R/3. Även 

om denna plan bygger på prognoser så är det den planen som är den som gäller ända fram tills 

den nya planen läggs in. Genom att arbeta med APO kan planeringen komma fram till att det 

är bättre med en annan förändringsfrekvens än som används idag. Till exempel på grund av 

att planeringsprocessen går fortare med hjälp av APO. 

7. Planerarnas erfarenhet och kompetens 

Det är uppenbart hur stor del i planeringsprocessen som individernas kunskap och 

erfarenheter påverkar den plan som läggs. Efter många års arbete känner de flesta planerare 

sin produktion så väl att de vet ungefär vad som fungerar och vad som bör undvikas. Denna 

faktor kommer APO inte ha möjlighet att påverka. 

5.4 Informationssäkerhet 

Denna grupp innefattar faktorer om informationssäkerhet vilket främst påverkar säkerheten i 

de beslut som fattas. Ett korrekt fattat beslut kan vara helt fel om informationen som beslutet 

är fattat på är inkorrekt. Ett sätt att förbättra planeringsprocessen är alltså att höja säkerheten 

på informationen som används. 

1. Leverantörers leveranssäkerhet 

Leverantörers leveranssäkerhet är lätt att mäta i absoluta tal över tid oavsett om den är bra 

eller dålig. Om leveranssäkerheten är dålig blir det dock mycket svårare att planera med den. 

Sena leveranser som är oförutsägbara kräver säkerhetsledtider i systemet vilket kan bli en dyr 

historia på grund av kapitalbindningen. APO kommer inte direkt kunna påverka denna faktor. 

Indirekt finns det möjligheter att förbättra leveranssäkerheten genom att kan ge bättre 

prognoser som i sin tur ger leverantörerna bättre beslutsunderlag vilket vidare kan förbättra 

deras planering och produktionssäkerhet. 



Kapitel 5 - Problembeskrivning    

40  

 

2. Prognostiseringssvårigheter 

Beroende på hur svårt det är att förutspå marknaden kan planeringen ställas inför olika 

utmaningar. Siemens säljer sina turbiner på en marknad där prognoser idag görs av personer 

med stor marknadsinsikt. Detta eftersom marknaden är snabbt föränderlig och även på grund 

av den fåstyckskaraktär som marknaden har. I APO finns det prognostiseringsverktyg som 

kan stödja prognostiseringsprocessen med statistiska metoder, men den kvalitativa 

marknadsbedömning som görs fungerar på ett mycket bra sätt idag på Siemens. Arbetet som 

krävs för att få ett program att beakta allt som säljare och strategiska anställda kan ta hänsyn 

till kan vara större än nyttan.  

3. Kunskap om den egna produktionen  

För att kunna fatta rätt beslut måste planeraren känna till sin produktion väl. Efter många års 

arbete har kunskapen ackumulerats och skapat en pålitlig bild av verkligheten. Vissa saker 

kan dock behöva omfattande beräkningar för att ge planeraren information i form av absoluta 

tal istället för att alltid utgå ifrån magkänsla. Här kan APO assistera planeraren genom 

simulering som kan testa systemet utan att verkligt material behöver skickas genom fabriken. 

Med simulering avses, som tidigare nämnt i detta arbete, så kallad what-if-analys, vilket 

innebär en generering av olika scenarion som sedan kan jämföras. Återigen kräver detta att 

den skapade modellen är lik verkligheten. Med en bra modell på plats finns dock stora 

möjligheter. För Siemens del skulle det kunna vara nyttigt med bättre information om deras 

flaskhalsar beroende på en viss produktmix.  

4. Korrekthet i master data 

Oavsett hur bra en modell görs kommer resultatet inte vara pålitligt om ingående master data 

inte stämmer. För att APO ska kunna användas krävs alltså korrekt master data som APOs 

användare kan lita på. Detta är alltså ett krav som antas vara uppfyllt för att detta 

examensarbete ska kunna innehålla meningsfulla slutsatser. 

5. Varianser inom produktionen (Ledtider, operationstider et cetera) 

Något som varje planerare brottas med dagligen är hanteringen av osäkerheter i form av 

varianser i flödet som ofta kan beskrivas med statistiska termer. Se till exempel formel 5.1 

ovan som visar hur kötider påverkas av variationer i produktionsprocessen. Processutveckling 

och standardisering av arbetssätt kan minska dessa men APO kommer inte direkt kunna 

förbättra dessa värden men möjligen förenkla överblicken och hanteringen av dem. 

5.5 Beslutade villkor 

Under denna grupp av faktorer finns faktorer som på något sätt skapats av organisationen eller 

på annat sätt skapats av systemets beskaffenhet. Att bara implementera APO kommer inte att 

kunna ändra på dessa men APOs framgång kommer att bero av dessa. För att APO ska kunna 

användas på Siemens huvudplanering kommer det att krävas en enighet och förtroende för 

APO. Ett stort ansvar vilar på ledningen i företaget för att komma till rätta med dessa faktorer. 

Oavsett om APO införskaffas eller ej kommer produktionsplaneringen eventuellt gynnas av 

att nedanstående faktorer hanteras.  
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1. Olika målsättningar på olika planeringsnivåer 

De olika planeringsnivåerna har klart skilda målsättningar som beror på direktiv från 

företagsledningen. Detta kan skapa en form av dissonans mellan planerarna vilket skapar 

problem. Direktiven är utformade så att varje avdelning ska prestera så bra som möjligt och 

mäts på olika sätt hur väl avdelningen gör sitt jobb. Dessa direktiv är dock inte nödvändigtvis 

främjande för företaget. Under en intervju (2009-09-18), berättade Rudberg att han vid ett 

tidigare tillfälle tagit del av en rapport från Siemens där man funnit en kö framför en 

produktionsgrupp som motsvarar 34 veckors produktion, vilket är väldigt mycket då det 

binder en massa kapital. Avdelningen förklarade det hela med att situationen egentligen inte 

var bra men att det gav bra siffror som avdelningen mättes på. Om situationen är densamma 

idag finns det ingen information om men det är en fingervisning att problemet med 

tveksamma direktiv och felaktiga mätetal har funnits tidigare på Siemens och kanske ännu 

finns kvar. 

I Figur 5.2 nedan illustreras skillnaderna i målsättning mellan olika planeringsnivåer idag 

vilket kan skapa problem. I rutorna till vänster står planeringsnivån samt vilken hierarkisk 

nivå den motsvarar i Jonssons modell (2008), se Figur 4.4, och inom parentes vilken 

Siemensavdelning som ansvarar för planeringen. Till höger står de målsättningar som 

motsvarar nivåerna till vänster. Den målsättning som inte tas upp i Figur 4.4 men som till 

högsta grad även den skapar dissonans mot resten av verksamheten målsättningar tillhör 

inköpsavdelningen. Detta kommer sig av att inköpsavdelningens resultat mäts på monetära 

besparingar från avtal med externa leverantörer vilket inte nödvändigtvis matchar övriga 

verksamhetens målsättningar.  

 

Figur 5.2 Skillnader i målsättningar i Siemens olika planeringsnivåer (egen bild) 
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Denna faktor kan i värsta fall förstöra möjligheten att implementera APO och få det att 

fungera på huvudplaneringsnivå. För att det ska fungera måste nämligen alla lita på och följa 

planen som ges utan att vara rädda för att just deras ansvarsområde kommer pekas ut som en 

dåligt presterande funktion i företaget. 

2. Beläggningsnivåer 

Normalt sett bör en maskin inte beläggas med allt för stor andel arbete eftersom detta skapar 

en ömtålig situation. Minsta störning kan då skapa stora problem främst i form av förseningar. 

En beläggning som leder till ett kapacitetsutnyttjande nära 100 % brukar betraktas som 

mycket riskabel. I Siemens Laval-verkstad beläggs nyckelresurser vanligtvis med cirka 110-

120 % enligt Johansson på GTCL (2009-09-11). Extremfall har även funnits med en 

beläggning runt 180 % (Fast, 2009-09-22). Något är alltså uppenbarligen fel då en resurs 

naturligtvis inte kan producera mer än 100 %. Den faktiska kapaciteten kan beräknas genom 

att multiplicera den maximala kapaciteten med TAK-talet. TAK-talet fås genom att 

multiplicera måtten; tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. TAK-talet och 

ligger i verkligheten sällan över 85 % (Ramebäck, 2005).  

En hög beläggningsnivå gör det alltså svårt att hantera variationer vilket försvårar 

produktionsplaneringen. APO kräver att master data och annan information som används i 

beräkningarna stämmer. Därför är även denna faktor viktig för APO ska få en lyckad 

implementering.  

3. Tumregler 

På grund av att Siemens har en komplex produktstruktur och en produktion som är mycket 

svår att överblicka vet ingen på företaget exakt hur många turbiner som kan produceras i det 

nuvarande systemet. Alla planerare vet dock ungefär vad som brukar fungera och känner till 

vissa begränsningar som förhindrar produktion av till exempel två SGT-800 samma månad på 

grund av slutmontagets kapacitet.  

Denna typ av tumregler är vad beslut på huvudplaneringsnivån delvis fattas på. Problemet 

med detta är att förbättringar som sker löpande i produktionen inte får samma effekt eftersom 

det kan antas att det tar en viss tid innan den förbättringen kommer huvudplaneringen till 

känna och planeringen då kan göras utefter de nya förutsättningarna. Med APO som 

stödverktyg kommer det kanske bli lättare att testa systemets gränser och på så sätt hålla 

tumreglerna uppdaterade eller till och med att slippa tumregler för att istället fatta beslut 

baserat på den aktuella situationen.  

5.6 Kritiska faktorer 

Utifrån denna uppräkning av faktorer har ett antal kritiska faktorer valts ut. Kommande 

kapitel kommer att utgå ifrån dessa faktorer samt examensarbetets syfte. Dessa är utvalda 

enligt kriterierna att de ska ha stor förbättringspotential med hjälp av APO samt att vara 

genomförbara med hänsyn till den tidsram som examensarbetet tillåter. De kritiska faktorerna 

är: 

- Transparens mellan planeringsnivåerna 
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- Stödsystem för beslutsfattande 

- Kunskap om den egna verksamheten 

5.7 Antaganden 

Med avseende på karakteristiken hos det totala antalet faktorer som är identifierade är det 

tydligt att det finns saker som ett examensarbete inte kan påverka. För att det ska gå att dra 

några slutsatser som kan uppfylla syftet med detta examensarbete krävs det att vissa 

antaganden görs beroende av de faktorer som identifierats och av den rådande situationen på 

Siemens.  

Dessa är: 

 Korrekta master data – För att APO ska kunna implementeras med ett lyckat resultat 

krävs det att ingående data som finns i systemet är korrekt. Annars kan inte APO göra 

någon nytta. 

 Korrekta direktiv från företagsledningen – Direktiv som mer eller mindre tvingar 

avdelningschefer att göra vad som är bäst för företaget och inte för deras egen 

avdelning. Utan denna förändring i ledarskapet på Siemens kommer APO inte att 

kunna uppnå sin fulla potential. 

 Organisationen är den samma – Som nämnts tidigare kommer en omorganisation 

genomföras på Siemens. Enligt anställda på Siemens som intervjuats kommer det med 

allra största sannolikhet inte påverka en eventuell implementering av APO. Detta 

examensarbete kommer därför att betrakta dagens situation och ange en lösning som 

passar denna. 

I de kommande kapitlen baseras teorier och analyser på dessa antaganden som funnits 

nödvändiga.  
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6 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer relevanta teorier att beskrivas för att stödja analysen i de kommande 

kapitlen. Teorierna kommer främst från facklitteratur men också från artiklar och intervjuer 

för att ge ett brett perspektiv på teorierna. Strukturen är sådan att först beskrivs 

grundläggande teorier om planering och styrning av produktionsverksamhet. Dessa teorier 

leder sedan vidare till mer specifika områden som har för avsikt att hjälpa läsaren att förstå 

bakomliggande resonemang för kommande analyser samt att ge läsaren en grundläggande 

kunskap om de verktyg som finns att tillgå för Siemens.    

6.1 Supply chain management 

Supply chain management (SCM) är ett begrepp som handlar om integrerad affärsplanering 

och har de senaste åren utvecklats mycket tack vare ny avancerad informationsteknologi (IT). 

Integrerad affärsplanering syftar enligt Shapiro (2007) till tre olika områden. För det första 

syftar det till funktionell integration mellan avdelningar som inköp, tillverkning, material-

logistik och lagerhantering. För det andra syftar det till en integration mellan dessa funktioner 

som kan vara geografiskt spridda. Slutligen syftar det också till en integration mellan de 

hierarkiska planeringsnivåerna strategisk, taktisk och operativ planering. SCM är den 

grundläggande teorin som många andra teorier byggt vidare på och SCM kan därför betraktas 

som en bakgrund till det allra mesta inom produktionsplanering.  

Stadtler och Kilger (2008) använder ett lite annorlunda sätt att beskriva SCM. De illustrerar 

de många olika aspekterna med det så kallade SCM-huset, Figur 6.1 nedan. Överst som tak 

finns målet som är konkurrenskraft. Till skillnad från Shapiro (2007) identifierar Stadtler och 

Kilger två viktiga pelare. Först integration, som Shapiro definierade i tre områden, och 

dessutom koordination. Stadtler och Kilger menar att för att kunna koordinera flödena genom 

värdekedjan krävs det att det senaste inom IT utnyttjas. På så sätt kan arbete som tidigare 

gjordes manuellt göras automatiskt vilket sparar mycket tid. (Stadtler & Kilger, 2008)  

En del av pelaren för koordination är Advanced planning där Enterprise Resource Planning-

system (ERP-system) var en isbrytare för informationsteknologin. APS är den senaste 

mjukvaruutvecklingen och en viktig del i framtidens SCM. Även Fawcett et al. (2007) betonar 

vikten av ett väl fungerade IT-system för att snabbt sprida information genom värdekedjan 

och även stödja beslutsfattandet med hjälp av IT-verktyg .  

Enligt Shapiro (2007) kan IT-verktygen delas in i två huvudgrupper; Transactional IT och 

Analytical IT. Transactional IT innebär mjukvara som kommunicerar rådata genom företaget. 

Exempel på detta är ERP-system och Material Requirements Planning (MRP) som förmedlar 

information på ett kvantitativt sätt. Analytical IT innebär istället mjukvara som utvärderar och 

analyserar problem i värdekedjan så som kostnader och villkor till exempel. Dessa program 

kan användas för att ge stöd till beslutsfattandet genom att även analysera hur förändringar 

kan komma att påverka värdekedjan. APS är ett exempel på Analytical IT. 
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Figur 6.1 SCM-huset (baserad på Stadtler & Kilger, 2008) 

Syftet med SCM är att minimera totalkostnaden så att alla kostnader som påverkas av ett 

beslut räknas med samtidigt som en given efterfråga möts. Detta eftersom resultatet är lika 

med intäkterna minus kostnaderna. En given efterfråga kommer alltså att ge en viss intäkt och 

bästa resultat nås därmed genom att minimera kostnaderna (Shapiro, 2007).  

Kostnadsoptimering handlar oftast om en avvägning mellan olika kostnader där vissa 

kostnader kan komma att öka på grund av ett beslut samtidigt som andra kostnader kan 

komma att minska. Dessutom är totalkostnaden viktig för att helheten ska beaktas, inte bara 

en enskild avdelning, så kallad suboptimering. (Oskarsson et al., 2006). Även Rudberg (2006) 

betonar att ett företag genom att titta på helheten och undvika suboptimering kan bli 

effektivare och hitta samordningsmöjligheter i försörjningskedjan. 

Fawcett et al. (2007) beskriver tre sätt att mer proaktivt se utanför sina egna väggar för att 

uppnå en kostnadsbesparing. Dessa tre sätt är att sätta upp enhetliga mål, dela resurser samt 

att samarbeta även utanför avdelningen eller företagets gränser vilka alla handlar om någon 

form av integration eller koordination. 

En vanlig avvägning av kostnader som måste göras för att uppnå det övergripande 

verksamhetsmålet god lönsamhet ska uppnås, är den mellan god leveransförmåga, låg 

tillverkningskostnad och låg kapitalbindning (Olhager, 2000). Till exempel kan ett företag 

vilja öka sin leveransförmåga. Därför ökar de säkerhetslagret och därmed ökar också 
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kapitalbindningen. För att förbättra en egenskap måste företaget försämra en annan. Om det 

inte handlar om en effektivisering vilken kan förbättra en eller flera egenskaper utan att 

försämra någon annan. (Oskarsson et al., 2006) I Figur 6.2 nedan illustrerar Olhager (2000) 

denna avvägning där balansgången symboliseras med dubbelriktade pilar vilket betyder att 

om någon faktor ska förbättras blir det längre till en annan faktor, alltså den försämras. Det 

gäller alltså att hitta en optimal balans.  

 

 

Figur 6.2 Avvägning mellan verksamhetsmål (Olhager, 2000) 

6.2 Planeringsprocessen 

I detta stycke kommer de olika hierarkiska planeringsnivåernas syfte att beskrivas. Dessa är 

strategisk, taktisk samt operativ planering. Strategisk planering ligger dock utanför 

avgränsningarna för detta examensarbete men kommer ändå att beskrivas kortfattat för ökad 

problemförståelse. Med taktisk planering avses planering med en medellång tidshorisont.  

Stadtler och Kilger (2008) har delat upp planeringsnivåerna i strategisk, taktisk och operativ 

planering. På samma sätt har Shapiro (2007) definierat nivåerna. Jonsson (2008) har delat in 

planeringsnivåerna i fem steg som är strategic network planning (STNP), sales and operations 

planning (S&OP), master production scheduling (MPS), order planning (OP) och production 

activity control (PAC). Av dessa motsvarar S&OP och MPS den taktiska nivån och OP och 

PAC den operativa nivån. Hur dessa två teorier är kopplade till varandra illustreras i Figur 4.4.  

Ett grundläggande problem inom produktionsplanering är variationer. Exempelvis kommer en 

högre beläggningsnivå orsaka större ledtidsvariationer inom produktionen i form av kötider 

enligt formel 6.1 nedan som kallas The Queue Length Formula (Anupindi, 1999). Formeln 

beskriver samband mellan kölängden och kapacitetsutnyttjandet samt variationer i processen. 

Då kapacitetsutnyttjandet, betecknat med , går mot ett kommer nämnaren i den första 

kvoten i formeln gå mot noll vilket leder till en kötid som går mot oändligheten. 
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Formel 6.1 The Queue Length Formula (Anupindi, 1999) 
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:  Kapacitetsutnyttjandegrad 

k :  Antal servrar 

Ci :  Variantionskoeffecienten för tiden mellan ankomster 

Cp :  Variantionskoeffecienten för operationstiden  

6.2.1 Strategisk planering 

Stadtler och Kilger (2008) anser att planeringsbeslut på denna nivå ska sätta villkor för den 

fortsatta planeringen på lång sikt. Målet är att minimera den totala kostnaden på lång sikt för 

transport, lagerhållning, lagerhantering, administration, investeringskostnader med mera utan 

att påverka den totala leveransservicen negativt (Oskarsson et al., 2006). Följande uppgifter 

tillhör strategisk planering. 

 Vilka produkter som företaget vill erbjuda och strategisk säljplanering för dessa. 

Prognoser måste ta hänsyn till befintliga produkter, produkter under utveckling, 

produktlivscykler, konkurrens och politiska faktorer. 

 Strukturera upp distributionskedjan med lager och transport. Input till ett beslut 

angående distributionskedjan kan vara försäljningsprognoser på olika marknader och 

produktionskapacitet på de olika siterna. 

 Fabriksallokering och produktionskapacitet skall utvärderas efter produktmix och 

försäljningsprognos.  

 Samarbetet planeras för att utöka hela värdekedjans konkurrenskraft.            

6.2.2 Taktisk planering 

På taktisk planeringsnivå sätts enligt Stadtler och Kilger (2008) produktionsplanen med ett 

grovt kapacitetsperspektiv. Dessutom anser de att nedanstående uppgifter tillhör taktisk 

planering.  

 Taktisk säljplanering görs för att prognostisera potentialen hos en produktgrupp i en 

viss region eller annan typ av uppdelning. Prognoserna blir input till en huvudplan. 

Behov av säkerhet kommer sedan som en konsekvens av prognosens kvalitet. 

 Distributionsplanering av transportbehov mellan lager och nödvändiga lagernivåer. En 

möjlig plan uppfyller det prognostiserade behovet och minimerar kostnaden med 

hänsyn till tillgänglig transportering och lager.  
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 Huvudplanering och kapacitetsplanering skapar bästa möjliga plan på 

produktfamiljsnivå utefter kapacitetsbegränsningar. Huvudplanen är oftast uppbyggd 

efter veckobehov eller månadsbehov.  

 Från kapacitetsplanering kan behovet av personal urskiljas och en plan för om 

extrapersonal behövs kan göras.  

 Materialbehovsplanering delar upp behovet av en slutprodukt i ingående material. Nu 

bestäms orderstorlekar och ordertidpunkter för att uppnå önskad leveransservice.        

 Kontrakt med viktiga leverantörer kan skapas för att bestämma vilka material som ska 

köpas och att sätta priser, kvantiteter med mera.  

6.2.3 Operativ planering 

Den operativa planeringen ska se till att skapa en detaljerad plan över hur behoven som 

definierats på de övre planeringsnivåerna ska tillgodoses. De har alltså ansvar för exekvering 

och kontroll att planen följs och håller tiden. (Stadtler & Kilger, 2008) 

 Den operativa säljplaneringsuppgiften är att uppfylla kundernas behov utefter 

available-to-promise (ATP) och capable-to-promise (CTP). 

 Detaljerad lagerpåfyllning och tranportplanering från och till verksamheten sker på 

kort sikt och för enskilda artiklar. En viss del av materialanskaffningen har redan 

ordnats vid den taktiska nivån men vid operativ nivå ska det totala behovet uppfyllas 

på ett kostnadseffektivt sätt. 

 Partiformning och planering av maskinkörningar görs för att minimera kostnader för 

ställtider och lager. I en komplex tillverkningsmiljö är det viktigt att aktivt styra 

sekvenseringen av processer och partiformning.  

 Personalplanering ser till att arbetsschemat för personalen är balanserat och att det tar 

hänsyn till anställningsavtal och arbetskostnader.   

6.2.4 Planeringsfilosofi 

Det finns en känd teori som i Sverige kallas den japanska sjön eftersom den har sitt ursprung i 

japansk produktionsfilosofi (Oskarsson et al., 2003). Sjön är en metafor för hur kanban-

system och kaizen (ständig förbättring) synliggör problem i ett produktionssystem genom att 

testa produktionen hårdare och hårdare (Shingo, 1989).  

Enligt Oskarsson et al. (2003) symboliserar vattnet alla de mellanlager och dylikt som ett 

företag har vilket döljer de egentliga problemen. När vattennivån (lagren) sänks kommer 

problemen synas och kan därmed rättas till vilket leder till en bättre och effektivare 

produktionsprocess. Idén bygger alltså på att lager är av ondo främst för att de döljer problem 

och inte för att de binder kapital även om minskade kapitalbindningskostnader är en önskvärd 

effekt som erhålls vid reduktioner av mellanlager.      

Liknelsen med en sjö illustreras nedan i Figur 6.3 där det går bra att segla på sjön så länge 

vattennivån är så hög att den döljer alla problem vilket i denna analogi är vassa grund som 

segelbåten skulle kunna få problem med ritade under vattenytan i figuren. 
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Figur 6.3 Illustration av den japanska sjön (egen bild) 

6.3 Enterprise Resource Planning, ERP 

Fawcett et al. (2007) menar att ERP-systemet kan beskrivas som företagets centrala 

nervsystem. Ett ERP-system är en mjukvara som har för uppgift att integrera företagets 

hantering av ekonomi, tillverkning, logistik, försäljning, personaladministration med mera. 

ERP-system brukar också benämnas affärssystem och nyare ERP-system inkluderar oftast 

MRP- och Distribution Resource Planning-system, DRP-system (Shapiro, 2007). Syftet med 

denna integration av uppgifter är att effektivisera hantering av transaktioner och informations-

flöden samt att samla företagets grundläggande data, så kallad master data, på ett och samma 

ställe. Detta gör det enklare att underhålla och kontrollera master data samt att överblicka hela 

värdekedjan. Målen med att använda ett ERP-system matchar alltså väl med de mål som SCM 

avser att uppfylla. (Vollman et al., 2005) 

Utvecklingen av ERP-systemen har gått fort och systemen får allt mer funktioner skriver 

Cederborg och Kjellsdotter (2007). Vidare påpekar författarna att ERP-system fungerar bra i 

det korta perspektivet men ger ett bristfälligt stöd för planeringsbeslut samt att APS kan vara 

lösningen på detta problem. 

6.4 Advanced Planning Systems, APS 

Det krävs kraftfulla management- och optimeringsverktyg för att kunna planera och styra en 

hel värdekedjas struktur. De första avancerade planeringssystemen såg dagens ljus under 

början av 2000-talet (Fawcett et al., 2007). Utvecklingen har sedan dess gått framåt och idag 

anses APS vara en mogen teknologi som inte bara är till för företag som vill ligga i ”framkant 

av utvecklingen” (Stadtler & Kilger, 2008). APS kan ses som den naturliga utvecklingen av 

traditionella ERP-system som har vuxit fram successivt allteftersom kunskap om logistik, 

planering, matematik och datahårdvara tillkommit (Jonsson, 2008).  

De APS-moduler som idag är populära och fungerar bra kommer troligen att integreras med 

de vanliga ERP-systemen i framtiden istället för att fungera som externa verktyg (Cederborg 
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& Kjellsdotter, 2007). Utvecklingen går nämligen snabbt framåt och de större system-

leverantörerna utvecklar och uppgraderar sina system regelbundet (Stadtler & Kilger, 2008). 

APS är skapat för att klara av en mängd uppgifter och nedan följer en lista med ett urval av 

dessa: 

 Skapa en plan utefter både prioriteringsregler och kapacitetsbegränsningar 

 Utföra optimeringar som identifierar bästa möjliga plan med t.ex. minkostnad som 

målfunktion     

 Simulering av olika scenarion för att kontrollera vilka konsekvenser olika utfall 

innebär 

 Kan hantera efterfrågedata och har verktyg för att göra avancerade analyser 

 Händelsestyrd realtidsplanering 

Observera att ett traditionellt ERP-system som använder sig av MRP inte klarar av 

ovanstående uppgifter (Stadtler & Kilger, 2008).  

Nedan i Tabell 6.1 visas vilka fördelar hos APS som ett företag kan utnyttja beroende på olika 

faktorer som komplexitet, osäkerhet och känslighet (Kjellsdotter & Jonsson, 2008).  

Tabell 6.1 APS karakteristiker som med fördel kan användas på företagets faktorer 

 APS karakteristik 

 Integrerad 

planering 

Optimering Resursplanering Simulering 

Produktkomplexitet X X X  

Materialflödeskomplexitet X X X  

Organisationskomplexitet X X X  

Osäkerhet    X 

Känslighet    X 

De flesta företag som använder sig av APS använder funktioner för att planera 

verkstadsflöden med avseende på kapacitetsbegränsningar. Företagen som använder sig av 

APS vid taktisk eller strategisk planering är betydligt färre. Ur ett SCM–perspektiv är det 

dock vid längre planeringshorisonter som APS har störst potential (Rudberg & West, 2008). 

Dickersbach (2007) påpekar att det ofta är optimeringsmöjligheter som till exempel 

verkstadsflöden som nämns som den största fördelen med APS men i de flesta fall kommer de 

stora fördelarna från transparens av information och kontroll av processer på global skala. 

Typiska exempel är koordinerad S&OP, tydliga visuella prognoser, gemensamma prognoser 

och global lagerstyrning. Stadtler och Kilger (2008) har skapat en modell som visar vilka 

uppgifter APS klarar av och vilka fördelar som kan utvinnas. Modellen illustreras i Figur 6.4 

nedan. Till vänster i modellen visas egenskaperna hos ett avancerat planeringssystem. Pilarna 

visar hur kopplingarna kan göras mellan egenskaperna och de möjliga fördelarna och slutligen 

även vad resultatet blir till höger i figuren. Den streckade pilen symboliserar en indirekt 

koppling som trots detta anses betydande. 
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Figur 6.4 Egenskaper hos APS och deras slutmål (baserad på Stadtler & Kilger, 2008) 

Eftersom APS kan användas till planering inom så många områden har Stadtler och Kilger 

skapat en modell som strukturerar upp alla användningsområden efter vilken beslutsnivå 

respektive flödesposition de har. I Figur 6.4 nedan kan ett exempel på hur Stadtler och Kilger-

matrisen ser ut för just APO. Matrisen utläses på så sätt att materialflödet eller värdekedjan 

går från vänster till höger och planeringsnivåerna går från lång sikt (strategisk) till kort sikt 

(operativ) uppifrån och ner. De vita rutorna representerar APOs olika moduler och deras 

position i matrisen avser vart i materialflödet och på vilken planeringsnivå de används. De tre 

moduler som fokus har legat på i detta arbete är inringade med tjocka kanter. Som bilden visar 

kan SNP användas för en stor del av värdekedjan och är lämplig för övergripande taktisk 

planering. DP däremot används endast längst nedströms i värdekedjan emot kunderna för 

prognoshantering. PP/DS är inriktad mot produktionsplanering med relativt kort 

planeringshorisont 

 

Figur 6.5 APO-matrisen (baserad på Stadtler & Kilger, 2008) 
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Som nämnts ovan är det mycket viktigt med korrekt information när ett affärssystem används. 

För APS blir det ännu viktigare att ha bra kunskap, kompetens och uppdaterad master data 

eftersom hela idén är att ha kontroll på hela flödet och om data är missvisade i ett steg, 

påverkas hela kedjan (Rudberg & Thulin, 2009). Det är också väldigt viktigt att ha mycket 

detaljerad data om APS används på kort planeringshorisont. Detta innebär att modellen som 

används för planering på kort sikt bör förminskas i omfattning eftersom detaljnivån behöver 

vara högre (Shapiro, 2007). Om istället taktiska eller strategiska beslut skall tas kan lättare 

förenklingar göras som till exempel att aggregera data från efterfrågan och produktions-

resurserna. Men även om data förenklas eller aggregeras är det fortfarande mycket viktigt att 

den i grunden är korrekt. APS-modulerna på olika nivåer har också potential att uppnå 

synergieffekter om de används synkroniserat med varandra. Exempel på detta är att de undre 

nivåerna kan få begränsningar från de övre och informationsåterföring kan ske underifrån och 

upp (Stadtler & Kilger, 2008).  

När det gäller användningen av APS vid den operativa planeringen kan det ibland uppstå 

förvirring om den skall struktureras upp efter historiska regler eller om den skall baseras på 

resultat från optimering. Regelbaserade system är mer lättförståeliga för planeringspersonalen 

eftersom de ofta speglar deras intuition för hur det borde se ut. Att planera efter regler kan 

vara effektivt men om endast regelbaserad planering används finns inget sätt att utvärdera de 

valda lösningarna är optimala eller inte. Det är alltså svårt att veta om reglerna ger en bra 

representation av produktionssystemet och om de inte gör det kommer planen inte att bli 

optimal. Att basera sina beslut efter en optimeringsmodell däremot kan skapa en bredare och 

djupare bild av värdekedjan och de tänkbara besluten. Men en stor och rigorös optimerings-

modell kan bli mycket svår att lösa på ett tillfredsställande sätt under tidsbegränsning. 

(Shapiro, 2007)         

APS är ett verktyg som försöker göra planeringsprocessen datoriserad. Eftersom stora delar av 

planeringen på företag i dagsläget oftast görs manuellt kan det uppstå rädsla hos planerarna att 

de kommer bli ersatta av maskiner. Rädslan kommer från tre fördelar som APS har gentemot 

människor, nämligen att visualisera information, minska på tidsåtgången vid planering och att 

utföra optimeringar av mycket data. Men viktigt att veta är att APS kommer baseras på en 

modell av verkligheten och det alltid kommer att behövas mänsklig kunskap och erfarenhet 

för att koppla ihop modellerna med hur verkligheten är. Det är alltså bara ett verktyg som 

skapar beslutsunderlag åt planerarna och assisterar dem. (Stadtler & Kilger, 2008)  

I litteraturen kring APS finns det en avsaknad av exempel som visar på hur teori har blivit 

applicerad inom industrin och hur implementering har skett i praktiken. Detta gäller speciellt 

för stora och breda APS som APO där det finns mycket lite information om hur de används 

till SCM vid just taktisk och strategisk nivå (Rudberg & Thulin, 2009).  

6.4.1 Advanced Planner and Optimizer, APO 

SAPs avancerade planeringssystem heter Advanced Planner and Optimizer (APO). APOs 

programvara ligger utanför det vanliga ERP-systemet och kommunicerar endast med detta 

(Rudberg, 2009-09-18). APO drar ut information som master data och orderdata från ERP-

systemet och behandlar sedan informationen innan order data skickas tillbaka till ERP-
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systemet för exekvering. Orderdata kan även skapas direkt i APO. (help.sap.com, 2009) 

Informationsflödet är illustrerat i Figur 6.5 nedan. 

 

Figur 6.6 Informationsflödet mellan R/3 och APO (baserad på help.sap.com, 2009) 

Till skillnad från många andra leverantörer av den här typen av system innefattar APO många 

moduler som täcker in hela flödet från materialanskaffning till försäljning. De flesta andra 

system inkluderar bara en av modulernas funktioner. APO består av sex moduler; Supply 

Network Planning, Production Planning & Detailed Scheduling, Deployment & Transport 

Load Builder, Transportation Planning & Vehicle Scheduling, Demand Planning och Global 

Available-To-Promise. Figur 6.4 ovan visar hur dessa moduler placerar sig i flödet samt på 

vilken tidshorisont som de vanligtvis används. (Stadtler & Kilger, 2008)  

Dickersbach (2007) nämner bland annat ett vanligt användningsområde och kombination av 

modulerna i APO. Detta är Demand Planning och Supply Network Planning för 

efterfrågeplanering, distributionsplanering och lagerpåfyllning. Nedan beskrivs modulerna 

Demand Planning, Supply Network Planning och Production Planning & Detailed Scheduling 

mer detaljerat. 

6.4.1.1 Demand Planning, DP 

Denna modul är främst framtagen för att erbjuda ett verktyg som kan generera och följa upp 

prognoser (help.sap.com, 2009). Eftersom en prognos i princip alltid är fel på grund av 

osäkerheter behöver efterfrågeplanerare extra möjligheter i form av simuleringar så som what-

if-analys. Den främsta uppföljning som görs är prognosriktighet för att se avvikelser mellan 

prognosen och det verkliga utfallet. (Stadtler & Kilger, 2008)  

DP stödjer top-down, middle-out och bottom-up prognostisering. Top-down innebär planering 

på en hög nivå som till exempel att prognosen sätts för en hel region. Middle-out innebär 

planering på en mellannivå som till exempel en prognos för olika divisioner inom den 

regionen. Bottom-up innebär planering på lägre nivå som till exempel en prognos av antal 

produkter för en viss division inom den regionen (help.sap.com, 2009). Normalt sett är det 

enklare att skapa en mer exakt prognos på högre nivå eftersom variationer i de lägre 

planeringsnivåernas prognoser tenderar att ta ut varandra (Stadtler & Kilger, 2008). 

För att kunna börja arbeta med DP måste det så kallade Planning Area skapas. Det är här som 

prognosens karakteristik kommer att definieras till exempel i vilken enhet som prognosen ska 

göras och hur prognoser ska aggregeras (help.sap.com, 2009). För att aggregera prognoser 
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från lägre nivåer uppåt räcker det med att addera ihop undernivåernas kvantiteter (Stadtler & 

Kilger, 2008)  

I en artikel från 2008 beskriver Rudberg och Cederborg hur den svenska stålproducenten 

SSAB använder sig av en liknande efterfrågeplaneringsmodul. Innan modulen skaffades 

levererade SSABs mer än 100 säljare sina prognoser i olika typer av kalkylblad med olika 

layouter och icke standardiserade produktnamn. Detta skapade mycket missförstånd och extra 

arbete för personen som hade till uppgift att sammanställa prognoserna. På grund av den 

dåligt fungerade processen tappade produktionen förtroendet för prognosen. SSAB 

implementerade sedan ett avancerat planeringssystem främst på grund av bristerna i det 

existerande efterfrågeplaneringssystemet. Efter implementeringen konsolideras de hundra 

säljarnas prognoser i DP av säljarna själva. Det förenklade förfarandet har lett till att 

prognoserna uppdateras oftare. Detta gör att informationen säkerställs och inte behöver göras 

av en mellanhand. Problem som finns är att det fortfarande finns många säljare som inte har 

utbildats ordentligt och därmed kan hantera DP-modulen ordentligt. (Cederborg & Rudberg, 

2008)  

Direkt efter att SSAB implementerat det nya systemet gjordes prognoserna kvalitativt precis 

som innan DP-modulen. Vid en intervju med Cederborg (2009-09-29) berättade han att de nu 

låter DP generera en prognos, baserat på statistiska metoder, som säljaren sedan tar ställning 

till. För att kunna göra statistiskt baserade prognoser krävs det så kallade key figures vilket 

vanligtvis innebär historisk data av försäljning, antingen i kvantiteter eller i monetära mått 

(Hoppe, 2007). Om säljaren anser prognosen felaktig har han alla möjligheter att ändra den. 

Med hjälp av DP kan säljarna sedan följa upp prognoserna och se vilken som bäst stämde 

överens med utfallet, deras egen prognos eller den automatiskt genererade. Vid samma 

intervju berättade Cederborg att det även finns prognosverktyg för fåstyckstillverkning.  

Vid implementering av APO sker det ofta att endast DP används eftersom det är den modul 

som medför minst komplikationer både tekniskt sett och för organisationen. DP 

implementering sker speciellt vid tillfällen när en processförändring sker eller när en 

organisation ska struktureras om (Dickersbach, 2007).  

6.4.1.2 Supply Network Planning, SNP 

”SNP integrerar inköp, tillverkning, distribution och logistik så att omfattande taktisk 

planering och materialanskaffning kan simuleras och implementeras i en enda global modell.” 

(help.sap.com, 2009) 

SNP är en modul som är till för att skapa en modell av hela värdekedjan eller utvalda delar 

med dess begränsningar och bivillkor. Via SNP kan värdekedjan visualiseras för att 

synkronisera aktiviteter och planera materialflödet. De stora fördelarna som kan uppnås med 

SNP är att planerarna kan utföra simuleringar av olika tänkbara scenarion, beräkna optimala 

lagernivåer i centrallager och distributionslager samt möjliggöra att planeringen kan skötas 

både på en aggregerad och på en detaljerad nivå. (Hoppe, 2007) 

SNP utgår ifrån efterfrågeplanen och använder sofistikerade optimeringstekniker för att med 

hänsyn till begränsningar och kostnader, planera flödet av produkter genom 

försörjningskedjan. Resultat som kan uppnås med hjälp av SNP är optimerade inköps-, 
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produktions- och distributionsbeslut, reducerade orderhanteringstider och lagernivåer samt 

förbättrad leveransservice. (Hoppe, 2007)  

Genom att använda en efterfrågeplan som ingående data kan SNP beräkna en möjlig plan på 

taktisk och operativ nivå som uppfyller alla begränsningar. Planen innehåller information och 

när transport, produktion och inköp ska ske och till vilka kvantiteter. SNP kan med fördel 

användas tillsammans med modulerna DP (se 6.4.1.1) och PP/DS (se 6.4.1.3). DP används 

som ingående data till SNP och planen som skapas i den senare jämförs med DP för att 

kontrollera utförbarhet. PP/DS använder planerade order från SNP för att skapa en detaljerad 

möjlig produktionsplan. Hoppe (2007) beskriver nedan SNPs tre olika lösningsmetoder.  

Den första lösningsmetoden i SNP är en heuristisk metod som påminner mycket om MRPII 

fast metoden har möjlighet att utjämna beläggningen till viss mån. Heuristiker beskrivs nedan 

i avsnitt 6.6.2. Nackdelen med denna metod är att den inte ger en lika bra lösning som de 

andra metoderna. Fördelen är att det går snabbt att köra en optimering med denna metod.  

Den andra metoden är en matematiskt grundad optimeringsmetod som beräknar optimum i 

den givna modellen genom linjäroptimering, se avsnitt 6.6.1. Metoden använder sig av olika 

kostnader för att beräkna en plan som kostnadseffektiv. Detta betyder oftast att målfunktionen 

är definierad att minimera den totala kostnaden. Optimeringsmodellen kan ta hänsyn till 

kostnader från produktion, inköp, lager, transport, kapacitetsutökning, lagerbrister och 

försenade leveranser. Denna metod ger den bästa tänkbara lösningen av de tre olika men 

kräver mycket datakraft för att lösas inom rimlig tid samt att det krävs mycket arbete för att 

underhålla modellen och all data.  

Den tredje metoden ligger någonstans emellan de andra två i komplexitet och använder sig 

inte av kostnadsbaserad planering utan hittar sin lösning baserat på ett regelverk som 

användaren definierat. Det kan handla om prioriteringar av kunder eller produktionsresurser 

givet en viss efterfrågan. Metoden heter Capable-to-Match (CTM) och ger alltså en bättre 

lösning än heuristiken men kräver inte lika mycket datakraft som den matematiska 

optimeringen. Dock blir lösningen inte optimal men då kostnader och andra ingående faktorer 

i optimeringen kan vara svåra att bedöma exakt kan det ibland räcka med en lösning med 

hjälp av CTM. CTM fungerar bäst till att lösa problem som är komplexa och där planerarna 

måste ta hänsyn till en stor mängd data. CTM används bäst till orderrelaterad planering. 

(Hoppe, 2007) 

SAP rekommenderar på sin hemsida (help.sap.com, 2009) att CTM eller optimeringen bör 

användas om planeringen: 

- begränsas av strikta kapaciteter 

- har olika källor för materialanskaffning 

och att CTM eller heuristiken bör användas om planeringen: 

- ska göras med infinit kapacitet på medellång till lång sikt 

- ska uppfylla behoven efter en prioriteringslista 

6.4.1.3 Production Planning & Detailed Scheduling, PP/DS  

Det finns två primära användningsområden för PP/DS. Dessa är: 
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 Att skapa materialanskaffningsförslag för intern produktion eller extern anskaffning 

för att täcka materialbehoven 

 Att planera och optimera order i tillgängliga resurser i detalj  

Främst används PP/DS för att planera kritiska produkter som till exempel produkter med lång 

ledtid eller som produceras i en flaskhals. (help.sap.com, 2009) 

Denna definition av en kritisk produkt eller resurs kan jämföras med Rudberg (2007) där han 

poängterar att kapacitetsbegränsande resurser är viktigast att inkludera i modellen för att 

undvika för långa körtider. Mer om Rudbergs artikel finns i avsnitt 6.6 nedan. 

Potentiella vinster med att använda PP/DS är enligt SAPs egen hemsida (help.sap.com, 2009): 

 Reducera ledtider 

 Öka rättidigheten i leveranser 

 Öka genomflödet av produkter och minska lagerkostnader genom bättre koordination 

av resurser, produktion och materialanskaffning 

Planeringen med PP/DS går till så att behovet förs in i modulen, vanligtvis från en annan 

APO-modul så som DP eller SNP. I nästa steg schemaläggs aktiviteter med hänsyn till 

tillgänglighet för både produktionsresurser och material. Planeraren får sedan möjligheten att 

kontrollera och manuellt ändra den automatiskt genererade planen. Om några problem 

uppstått under schemaläggningen av order skapas ett undantag som uppmärksammar 

användaren, en så kallad Alert. Efter detta skickas informationen tillbaka till ERP-systemet 

för exekvering. (help.sap.com, 2009) 

6.5 Implementering av APS 

Den första och viktigaste frågan som ett företag måste ställa sig vid implementering av APS 

är vilka problem som systemet förväntas lösa (Cederborg & Kjellsdotter, 2007). Att skapa 

perfekta planeringsförhållanden i APS kommer vara omöjligt, men bara att skapa ”tillräckligt 

bra” förhållanden kommer att kräva mycket av företaget. (Jonsson & Rudberg, 2006)  

Ett SCM projekt som skall införas via APS medför en ansenlig risk för företaget eftersom det 

kan påverka så pass många funktioner. Flertalet företag har upplevt problem under 

implementering och typiska sådana som uppstår är (Stadtler & Kilger, 2008): 

 För höga kostnader. 

 För lång implementeringstid. 

 Förväntningarna på projektet uppnås aldrig. 

 Företagets affärsstrategi sätter stopp för processen.  

Enligt en rapport från Zrimsek et al. (2001) blev 40 % av ERP och ERPII implementeringarna 

50 % dyrare och tog 50 % lägre tid än företagen initialt räknat med vilket stämmer väl ihop 

med de problem som Stadtler och Kilger identifierat ovan.  
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I en intervju (2009-09-29) nämner Cederborg att den absolut största anledningen till att APS-

projekt misslyckas och att de ovanstående problemen uppstår är att det saknas tillräckligt med 

driv och vilja inom organisationen. Utan rätt inställning är det mycket svårt att bedriva ett så 

pass omfattande projekt som en APS-implementering lyckosamt.  

Delmomenten som skall genomgås vid implementering av APS är som följer (Stadtler & 

Kilger, 2008): 

 Modellerig av värdekedjan med information om materialflöden, resurser, placering, 

säkerhet med mera 

 Anpassa planeringsprocedurer och optimeringsalgoritmer (ställa upp parametrar för 

heuristiken) 

 Strukturera upp databaser och master data 

 Realisera organisationsförändringar 

 Utbildning 

Extra implementering av master data behövs ej eftersom APS kommer kommunicera med R/3. 

Däremot kommer det att behövas extra arbete med integrering om övrig data används av ett 

externt system. Att få APS att dela data med ERP-systemet är bara första steget i 

integrationen. Data måste också struktureras upp funktionellt så att båda parterna vet vad som 

skickas emellan och vad som skall hända med varje typ av data. (Stadtler & Kilger, 2008) 

Även monetära effekter som uppstår efter implementering måste uppskattas och utvärderas i 

förväg. Typiska kostnader som behöver undersökas är kostnader för: 

 Årligt underhåll 

 Uppdateringar 

 Systemadministration  

 Användarsupport 

(Stadtler & Kilger, 2008) 

De stora problemområdena vid SCM-styrning med verktyg som till exempel APS är först att 

konfigurera nätverket korrekt och sedan att koordinera det. Beslut angående hur konfiguration 

av nätverket ska se ut borde göras först efter omfattande utvärdering (Rudberg & West, 2008). 

Dickersbach (2007) identifierar samma problem och nämner att eftersom APO är ett väldigt 

brett verktyg med många möjligheter till att modellera processerna och många tänkbara 

kombinationer av moduler borde en erfaren APO-konsult vara involverad i de tidiga stadierna 

av projektet. Hoppe (2007) nämner att konfigurationen som utförs i början av ett 

implementeringsprojekt är mycket svår att korrigera i ett senare skede. Därför är det viktigt att 

strukturen som skapas med master data, platser och transportsträckor är korrekt så tidigt som 

möjligt och att mycket omsorg läggs ned på detta arbete.  

Det finns många orsaker till att SCM-projekt misslyckas i implementeringsfasen eller inte 

lever upp till förväntningarna. Stadtler och Kilger (2008) påpekar tre större problemområden.  
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- Den första är en uppfattning som finns inom många företag att ju mer pengar som 

investeras i IT desto mer värde kan utvinnas. IT lösningar (APS) får inte överskattas 

som enda sättet att lösa problem utan implementeringen och tänkt värde måste 

utvärderas noga i förväg.  

- Det andra problemet är att företagets strategier och speciellt deras supply chain 

strategi måste vara grunden till SCM-implementeringen. Det är alltså SCM-behovet 

som dikterar vad som ska används inom APS, inte SCM som ska anpassa sig efter vad 

APS kan erbjuda.       

- Den tredje orsaken till problem är hur organisationskulturen ser ut. Starkt och moget 

ledarskap, välformulerad affärsstrategi och IT-fokus tas upp som viktiga egenskaper.  

I en artikel från 2008 (Kjellsdotter & Jonsson, 2008) presenteras tre områden där vissa krav 

måste uppnås för att positiva effekter ska kunna utvinnas via APS. De tre områdena är 

planeringsförhållanden, APS-design och användarkarakteristik. En viktig del av planerings-

förhållandena är komplexiteten vilken i sin tur är uppdelad i tre olika kategorier som är 

produktkomplexitet, materialflödeskomplexitet och organisationskomplexitet. Osäkerhet är 

också kopplat till planeringsförhållandena och därigenom hur ett APS bör användas. 

Osäkerheten gäller främst mot marknaden där efterfrågan är svår att förutse och mot 

leverantörer där det gäller att kunna hålla utlovade levaranser eller kontrollera tillgänglighet 

av varor. Hög osäkerhet ställer krav på bättre information i systemet. (Kjellsdotter & Jonsson, 

2008) 

APS-design handlar om att den viktigaste faktorn för en lyckosam implementering av ett APS 

vilket är korrekt och kontinuerlig modellering. Modellen bör bara innehålla tillräckligt med 

information för att fånga det allra viktigaste av det som ska modelleras. Detta innebär att 

endast nyckelkunder, -leverantörer, -produktionsenheter, -produkter och -transportlänkar 

modelleras. Vikten av de olika planeringskomponenterna bör därför tas med i målfunktionen. 

Ett sätt att minska komplexiteten i modellen är att använda sig av aggregerade data så som 

större tidsperioder, efterfrågan per månad istället för vecka till exempel, och även 

sammanslagna produktionssteg et cetera. För att kunna använda APS med framgång måste det 

vara väl integrerat med det övriga IT-systemet. Detta säkerställer att all data är rätt och aktuell. 

(Kjellsdotter & Jonsson, 2008) 

Inom området användarkarakteristik har flera studier visat att det är viktigt med hög 

kompetens och motivation hos personalen då nya teknologier och mjukvaruinvesteringar ska 

implementeras. Det räcker dock inte bara med kunskap om systemet utan även kunskaper om 

produktionsplanering och kontroll av företagsdelen som ska styras med systemet. (Jonsson, 

2008) 

Tidigare studier menar att centraliserad planering och transparent organisation är viktigt på 

S&OP nivå. Det är också viktigt att alla användare arbetar mot gemensamma mål för att inte 

skapa hinder och problem samt att varje användare är medveten om sin egen uppgift och 

ansvar. (Jonsson & Kjellsdotter, 2008) 

Införandet av APO skiljer sig mycket från en R/3-imlementering. Detta främst därför att 

planeringsprocesserna är komplexare och mindre standardiserade och integration har en stor 

betydelse. Den stora svårigheten vid implementering är att definiera projektets syfte. Eftersom 
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APO innehåller många funktioner och möjligheter kan det bli frestande att utöka syftet med 

för många funktioner, begränsningar, affärsområden, länder och siter. Detta kan leda till att 

projektet blir för komplext och misslyckas. Fördelar finns därför med att göra 

implementeringen i flera mindre hanterbara steg istället för att göra hela projektet på en gång 

för att på så sätt öka acceptansen av förändringen. (Dickersbach, 2007) 

SAP erbjuder ett verktyg som heter Accelerated SAP (ASAP) som är till för att ge stöd vid en 

implementering av SAPs produkter. ASAP är skapat efter best practice-implementeringar av 

SAPs kunder och kan med fördel användas vid APO implementering. I ASAP har fem steg 

identifierats och brutits ned i delaktiviteter. Stegen kallas för ASAP Roadmap och är Project 

Preparation, Business Blueprint, Realization, Final Preparation och Go Live & Support 

(Hoppe, 2007). 

 Under Project Preparation ska mål med projektet sättas, tidsram för 

implementeringen uppskattas samt att en projektorganisation som består av lämplig 

personal skapas. 

 Vid Business Blueprint ska företagets behov undersökas samt att en dokumentering av 

hur processer och strukturer ska se ut efter implementeringen och hur de ska 

representeras i APO. Det kan vara fördelaktigt att skapa en prototyp för att tydligare se 

resultatet av lösningen och göra förändringar om resultatet inte är tillfredsställande.  

 Realization är implementeringssteget där kartläggningen från föregående steg ska 

realiseras och testas. Medan APO blir konfigurerat ska implementeringsgruppen skapa 

dokumentation om vad de gör och hur den slutgiltiga användaren kommer utföra sitt 

arbete i programvaran.  

 Final Preparation är det sista steget innan go-live och här ska alla förberedelser som 

utbildning, stresstester av systemet samt godkännande av alla inblandade parter ske. 

 Vid Go live & Support börjar de slutgiltiga användarna arbeta i systemet men personal 

inblandade i projektet måste erbjuda support ett tag efter go-live. SAP föreslår cirka 

fyra veckors support innan slutanvändarna bör klara sig själva.  

6.5.1 Kritiska framgångsfaktorer  

I en artikel från 2004 (Ho & Lin, 2004) presenteras ett ramverk av kritiska framgångsfaktorer 

vid implementering av ett integrerat IT-system för produktionsplanering. Syftet med 

ramverket är att minska risken att misslyckas genom att vid ett tidigt stadium av processen 

kartlägga risker och potentiella problemområden. På så sätt kan en handlingsplan skapas för 

att minska effekten av dessa risker. Ho och Lin (2004) har delat upp implementeringen i fyra 

olika faser illustrerade i Figur 6.6 nedan. Dessa är Design, Test, Realize och Improve och i 

dessa fyra faser måste en rad olika kritiska framgångsfaktorer beaktas. Exempel på kritiska 

framgångsfaktorer är: 
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Design

Test

Realize

Improve

 Metod: Design och implementering 

 Implementeringsstrategi 

 Kompetens hos implementeringspersonal 

 Organisationsstrukturen 

 Hantering av förändring 

 Hantering av kostnader 

 Projektledning 

 Samarbete i designprocessen

 

 

Figur 6.7 Implementeringens fyra faser (Ho & Lin, 2004) 

Ofta kan den verkliga vinsten skördas först efter att systemet varit i gång under en period. 

Problemområden och buggar har då kommit upp till ytan och åtgärdats. Detta innebär att 

arbetet inte är klart när systemet har satts igång utan fortsätter under en period efter själva 

utrullningen av systemet. (Ho & Lin, 2004) 

Under Design-fasen läggs planen för hur implementeringen bör utföras. Ett projektlag samlas 

och användarens behov och krav specificeras. I denna viktiga del utbildas också projektlaget 

så att de kan hantera uppgiften som de fått. (Ho & Lin, 2004) 

I Test-fasen installeras hårdvaran och mjukvaran och denna fas är tekniskt tyngre än de övriga 

faserna. Systemet testas även mot olika case och undantag för att systemet ska ha en möjlighet 

att fungera rent tekniskt. (Ho & Lin, 2004) 

I Realize-fasen förbereds utrullningen av systemet genom att alla användare får nödvändig 

utbildning och organisationen förbereds på förändringen. I slutet på fasen rullas systemet ut, 

antingen genom en infasning eller allt på en gång, en så kallad Big Bang-utrullning. (Ho & 

Lin, 2004)  

Dickersbach (2007) betonar vikten av att utrullningen bör ske genom en stegvis uppdelad 

infasning för att öka acceptansens hos användare och undvika problem som till exempel 

felaktig modellering eller otillräcklig master data kvalité.     

Slutligen kommer Improve-fasen där fokus ligger på att snabbt åtgärda problem som uppstår 

och övervaka systemets funktioner. De sista finjusteringarna görs så att systemet kan utnyttjas 

till fullo. (Ho & Lin, 2004) 

Nah et al. (2001) har en liknande syn på de kritiska framgångsfaktorerna och betonar elva 

kritiska framgångsfaktorer som finns listade och kort förklarade nedan. De är ordnade i en 

form av kronologisk ordning där de sju första bör beaktas redan under Design- och Test-fasen, 

faktor åtta, nio och tio bör beaktas under Realize-fasen och faktor elva bör främst beaktas 

under Improve-fasen, som Ho och Lin (2004) definierade ovan; 
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1. Projektlaget 

Lagets sammansättning är viktig genom hela projektets livstid och laget bör bestå av 

människor med olika bakgrund och kunskap både internt från företaget och externt från 

konsulter. Det är också viktigt att både tekniskt kunnande och affärskunnande finns i gruppen. 

Det är dessutom att föredra att människorna arbetar heltid med projektet och att de i största 

möjliga mån kan sitta nära varandra. Dessutom måste alla i projektlaget ha incitament att 

systemet implementeras i rätt tid och inom budget.   

2. Stöd från ledningen 

För att projektet ska lyckas krävs företagsledningens stöd genom hela implementeringen. 

Därför krävs det att projektet godkänns av ledningen innan uppstart och att förändringen 

ligger i linje med företagets strategiska mål. Genom att säkerställa detta kommer ledningen ge 

projektet nog med resurser för nå de uppsatta målen. 

3. Affärsplan och vision 

En tydlig affärsplan bör finnas för att styra projektet i rätt riktning. Planen bör också 

förtydliga de fördelar som förväntas och som underbygger beslutet att implementera det nya 

systemet.  

4. Effektiv kommunikation 

Bra kommunikation är en mycket kritisk faktor under implementeringsprocessen. Alla 

inblandades förväntningar måste kommuniceras genom hela projektgruppen. Dessutom är det 

viktigt att vara lyhörda under hela processen vad gäller användarnas krav, reaktioner och 

kommentarer. En viktig del i kommunikationen är att förankra förändringen och få de 

anställdas godkännande. 

5. Projektledning 

Ledningen av projektet spelar en viktig roll för att leda och styra projektet mot ett tydligt och 

väldefinierat mål. Som en del av projektledningen bör milstolpar identifieras och den kritiska 

vägen kartläggas. Under projektets gång måste dess ledning hålla koll på att deadlines och 

även budgeten hålls. 

6. Projektansvarig 

Ett projekt av denna karaktär behöver en ansvarig chef som har befogenheter att fatta snabba 

beslut och göra förändringar. Denna chef bör ha en mycket övergripande syn på arbetet och 

även representera projektet mot utomstående parter.    

7. Lämpligt affärssystem 

Att företaget redan besitter ett väl fungerande affärssystem kan hjälpa projektet till framgång. 

Speciellt under den första Design-fasen då erfarenhet av tidigare system är mycket nyttig.  

8. Förändringsarbete och företagskultur 

En förankrad företagskultur med delade värderingar och mål främjar framgång då de anställda 

känner sig delaktiga i företaget. En företagskultur där det finns en stark vilja att acceptera ny 

teknologi förenklar implementeringen av ett nytt IT-system. I förändringsarbetet är det också 
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kritiskt att ordentlig utbildning och träning ges de anställda för att de ska kunna ta till sig det 

nya arbetssättet. 

9. Processutveckling och minimalt omarbete 

För att undvika problem med mjukvaran bör anpassningar av den samma undvikas. Istället 

bör arbetsprocessen anpassas till mjukvaran. På så sätt kan till exempel uppdateringar av 

mjukvaran utnyttjas enkelt vilket är en stor fördel på längre sikt.   

10. Mjukvaruutveckling 

Under hela projekttiden bör utveckling, testning och felsökning av mjukvaran göras. Dock 

behöver den grundläggande systemarkitekturen fastställas, med hänsyn till de ursprungliga 

kraven, innan systemet rullas ut. På så sätt går det att undvika omarbete vid varje steg av 

implementeringen.  

11. Övervakning och utvärdering av resultat 

I slutfasen av implementeringen kommer det bli allt viktigare att bevaka framfarten i projektet 

och utvärdera de resultat som nåtts. Ju tidigare som bevis på framgång kan presenteras desto 

enklare kan skepticism hanteras.   

6.6 Modellering 

Rudberg beskriver i en artikel från 2007 en trestegsprocess vid formulering av en 

planeringsmodell för en försörjningskedja i APS. Denna beskrivs nedan. 

Steg 1: Övergripande modellering 

Det första steget består av att kartlägga processen och besluta vilka delar som ska inkluderas i 

modellen. Normalt inkluderas egna anläggningar och resurser så som produktionsenheter och 

lager först. Om det finns möjlighet att få bra information från kunder och leverantörer bör 

dessa också ingå. Hur stor del av försörjningskedjan som ska tas med i modellen varierar 

beroende på syftet med modellen.   

Nästa uppgift blir att identifiera länkarna mellan de anläggningar och resurser som kartlagts i 

steget innan. Detta kan bero på vilka transportmöjligheter det finns tillgängligt mellan en 

legoleverantörs anläggning och den egna fabriken. 

Steg 2: Detaljerad modellering 

I detta steg gäller det att detaljerat beskriva den interna situationen. Detta görs genom att 

kartlägga materialflöden och kapaciteter. Med kapaciteter avses främst flaskhalsarnas 

kapacitet som begränsar hela flödet. Det kan också handla om till exempel 

transportbegränsningar eller lagerbegränsningar gällande kapacitet. Den kapacitet som 

modellen utgår ifrån är reguljär kapacitet vilket innebär kapacitet vid normal drift utan 

tillfälliga störningar. 

Det som är viktigt att tänka på vid valet av anläggningar eller resurser är främst att de 

viktigaste måste tas med. Hur viktig en resurs är beror på om det till exempel är en flaskhals 

eller av någon annan anledning är kritisk för modellen. Det kan också vara en väldigt dyr 

resurs som har en signifikativ påverkan på totalkostnaden. Oviktiga resurser behöver inte tas 
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med eftersom dessa komplicerar modellen vilket har till följd att en modellkörning tar längre 

tid och att detaljbeskrivningen av modellen tar onödigt mycket tid. I artikeln från 2007 

menade Rudberg att endast kapacitetsbegränsande resurser anses viktiga. Han har dock 

kommenterat (2009-10-06) att detta är en generell utgångspunkt men att det i vissa fall även 

är lämpligt att beakta andra viktiga resurser. 

Enligt Shapiro (2007) kommer fokuseringen på de kapacitetsbegränsande resurserna 

från ”The theory of constraints” (TOC) vilket är en filosofi som syftar till att höja ett systems 

prestation genom att höja upp den mest begränsande faktorn.  

Viktigt att tänka på är dock återigen att inte modellen blir för stor så att den tar för lång tid att 

köra. Modellens komplexitet och dess körningstid är starkt korrelerande. (Stadtler & Kilger, 

2008) Hur lång tid det tar att köra en simulering eller schemaläggning kan alltså variera 

kraftigt och SAP anger på sin hemsida (help.sap.com, 2009) att PP/DS ofta ställs in på en 

körtid på max 10 minuter för att undvika att komplexa schemaläggningar ska dra ut på tiden. 

Med så korta körtider finns det enligt Rudberg (2009-09-18) möjligheter att under ett möte 

hinna göra ett antal körningar för att snabbt kunna fatta beslut. 

För varje period och leveransobjekt i planeringshorisonten måste därmed efterfrågan och 

flödets alla kapaciteter bestämmas. Företag som har ett fungerande ERP-system har vanligtvis 

denna information enkelt att tillgå i sitt eget system. 

Steg 3: Definiera planeringsprofilen 

För att modellen ska kunna användas krävs det att en målfunktion definieras för att styra 

planeringen mot företagets mål. Det vanligaste optimeringsmålet är att kostnadsminimera 

givet att hela efterfrågan tillgodoses. Modellen kommer att kunna ge ett resultat som beskriver 

vart och när artiklar och komponenter ska produceras och transporteras. Beroende på 

modellens komplexitet kan olika lösningsmetoder användas. Nedan beskrivs grundläggande 

teorier för optimeringsmodeller och heuristiker. 

6.6.1 Optimeringsmodell 

En optimeringsmodell är uppbyggd av variabler, parametrar, en målfunktion och ett antal 

bivillkor. Variablerna är de som definieras av att de kan varieras i problemställningen. 

Exempelvis hur många enheter som ska produceras under en viss period. Målfunktionen är 

den funktion som specificerar målet beroende på om funktionens värde ska minimeras eller 

maximeras. Bivillkorens uppgift är att begränsa lösningen precis som kapacitetsbegränsningar 

eller andra restriktioner gör i verkligheten (Lundgren et al., 2003). Bivillkor kan också 

användas för att driva en modell med kostnadsminimering som målfunktion. I dessa fall 

motsvarar ett bivillkor ofta en efterfrågan som behöver tillgodoses. (Shapiro, 2007)   

Problemet formuleras sedan med hjälp av variablerna, parametrarna, målfunktionen och 

bivillkoren. I formel 6.3 nedan är ett Linjärprogrammeringsproblem (LP-problem) skrivet på 

allmän form. Det är ett LP-problem om alla funktioner är linjära samt att alla variabler är 

kontinuerliga. Översta raden i figuren är målfunktionen och den andra raden motsvarar de m 

stycken bivillkoren. Den nedersta raden ser till att inga negativa lösningar ges. Variablerna är 

de n stycken x som ingår i formuleringen. (Lundgren et al., 2003)  
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Formel 6.2 LP-problem på allmän form (Lundgren et al., 2003) 
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                      ,0jx     j = 1, ... , n 

cj:  Kostnaden för en xj i målfunktionen. Exempelvis inköpskostnad för en artikel. 

aij:  Kostnaden eller åtgången i resurs i för en xj. Exempelvis antalet timmar som en artikel 

behöver för tillverkning i en produktionsresurs. 

bi:  Begränsningen av resurs i för ett bivillkor. Exempelvis det totala antalet tillgängliga 

timmar i en produktionsresurs under en period. 

Beroende på verksamhetens mål bör en viss typ av målfunktion definieras. Det finns olika 

typer av optimum när en produktionsplan ska läggas. Genom att leta efter en viss typ av 

optimum kommer olika lösningar att kunna ges. Avancerade planeringssystem är utmärkta för 

att göra omfattande beräkningar men det krävs en kunnig användare för att få programmet att 

räkna ut det som användaren vill ha svar på. Optimeringsmodellen måste därför vara väl 

utarbetad för att beräkningsresultaten ska bli tillförlitliga. De vanligaste målen med 

optimeringsmodellen är antingen att maximera vinsten eller minimera kostnader. (Rudberg et 

al., 2007) 

Vanligtvis används LP när planering på högre nivå ska göras. Detta eftersom problemen på 

denna planeringsnivå är enkla att beskriva i ett LP-problem och det finns mycket kraftfulla 

och effektiva lösningsalgoritmer för denna typ av problem vilket gör lösningen snabb. Det går 

också att använda Mixed Integer Programming (MIP) om det finns binära variabler eller 

heltalsvariabler vilket ofta är mycket mer komplext än LP. Detta kan vara användbart om ett 

ja eller nej beslut ska fattas som till exempel om en fabrik ska öppnas eller inte. Den binära 

variabeln får då exempelvis värdet ett om fabriken ska vara öppen och noll om den ska vara 

stängd. Med moderna algoritmer kan problem med tusentals variabler och bivillkor lösas på 

några få minuter med en vanlig dator. (Stadtler & Kilger, 2008)  

6.6.2 Heuristiker 

Behovet av heuristiker är främst för väldigt stora eller komplexa problem, heltalsproblem till 

exempel, som en optimeringsfunktion skulle behöva väldigt lång tid att lösa. En heuristik kan 

inte garantera att lösningen som ges är optimal utan dess styrka är att den mycket snabbt kan 

hitta en bra lösning som mycket väl kan vara nog bra. Heuristiken behöver dock ofta en 

anpassning till det specifika problemet men utvecklingen har mer och mer gått mot att lösa 

generella problem. (Shapiro, 2007) 

Lundgren et al. (2003) nämner också att tidsfördelen med en heuristisk lösning gör metoden 

passande då indata till problemet är något osäker och man därmed kan nöja sig med en 

lösning som inte är den absolut optimala men ändå är när-optimal. En heuristisk lösning 
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kommer ofta vara ett lokalt optimum vilket innebär att inom en viss närhet till lösningen inte 

finns en bättre lösning.  

Ett av problemen med heuristiker är att det kan ”fastna” i ett lokalt optimum och därmed 

riskera att bara avsöka en liten del av de möjliga lösningarna. För att undvika detta finns det 

en typ av heuristiker som kallas metaheuristiker. Denna typ av algoritm har till syfte att guida 

sökningen ur eventuella lokala optimum och på så vis finna fler lokala optimum som kan 

jämföras sinsemellan. (Lundgren et al., 2003)    

6.6.3 Simuleringsmodell 

En lösning som är hämtad via optimering representerar det matematiskt bästa alternativet men 

det betyder inte att den kommer ge det bästa resultatet i verkligheten. Det är där simulering 

kommer in för att ge bättre möjligheter till att manuellt testa olika alternativ och jämföra 

skillnader (Thulin, 2009-09-21). Det är ökad efterfråga på effektivitet, kvalitet och flexibilitet 

hos företag som har ökat behovet av simuleringsverktyg. Simulering är ett kraftfullt verktyg 

som hjälper till att utvärdera resultaten av olika möjliga beslut när ett företag känner sig 

osäkert (Chopra & Meindl, 2007).    

Termen simulering kan definieras på många sätt men inom produktionsverksamhet sägs 

simulering vara skapandet av en modell av en process eller ett system med syfte att 

experimentera med eller utvärdera strategier. Tanken är att skapa en modell av ett existerande 

system för att ur detta system få ut ett resultat som fungerar som beslutsunderlag. Hela tanken 

med simuleringsverktyg är alltså att få ett stödsystem som leder till bättre beslut. (Klingstam 

& Gullander, 1999) 

Ingående parametrar till simuleringen kan antingen vara kvantitativa eller kvalitativa. 

Kvantitativa parametrar antar numeriska värden, medan kvalitativa representerar antaganden i 

simuleringsmodellen som inte kan kvantifieras. Parametrarna kan även vara kontrollerbara 

eller okontrollerbara. Kontrollerbara parametrar är de som kan ändras i verkligheten och fokus 

ligger ofta på dessa vid simulering. Men det är även intressant att simulera med de 

okontrollerbara parametrarna då detta ger resultat av till exempel investeringar eller ökad 

efterfrågan. Målet är att söka vilka parametrar av många som har störst inverkan på 

simuleringsresultatet eller vilket scenario som ger bäst resultat (Law & Kelton, 1991). Ett par 

konkreta exempel på vad simulering kan användas till är jämförande av olika alternativ, 

problemsökningar, förutsägelse av systemets prestanda och förutsägelse av framtida händelser 

(Klingstam & Gullander, 1999). Ett bra simuleringsverktyg är ett mycket bra men framför allt 

relativt billigt verktyg för att hantera beslut vid en osäker framtid kontra att testa det skarpt i 

systemet (Chopra & Meindl, 2007).      

Vid jämförande av simuleringsmodeller är det viktigt att skilja mellan deterministisk och 

stokastisk simulering. Deterministiska simuleringsmodeller beskriver ett system under 

förutsättningen att inga slumpmässiga effekter sker medan stokastiska modeller tar hänsyn till 

dessa effekter (Shapiro, 2007). Deterministisk simulering involverar variabler som beskriver 

ett system för en given tidpunkt och ekvationer som beskriver hur dessa variabler förändras 

som en funktion av beslut eller externa händelser. All förändring som sker i modeller sker 
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utan osäkerhet. Deterministisk simulering används till att skapa beslutsunderlag och att skapa 

förståelse för komplexa samband i produktionssystemet. (Shapiro, 2007)    

Simulering i form av så kallad what-if-analys är ett verktyg som många APS kan utnyttja. Där 

ändras inkommande data för att se vad resultatet blir och utifrån den informationen ta beslut. 

What-if-analys används främst av APS vid planering på strategisk och taktisk nivå (Stadtler & 

Kilger, 2008). APOs simuleringsverktyg som fungerar som what-if-analys kallas simulation 

version. Verktyget är till för att köra andra planer utan att behöva ändra data i den aktiva 

planen. Fördelen med detta är att olika alternativa planer kan köras och testas för att se 

resultatet. Data från den aktiva planen kan föras över till simulation version utan svårigheter 

och om en simulering ger ett tillfredställande resultat kan ny data föras över till en ny aktiv 

plan (Hoppe, 2007). Simulation version kan med lätthet användas till så kallad what-if-analys 

som beskrivs ovan (Kallrath & Naindl, 2006).  

Vid simulering är det viktigt att tänka på att en lösning inte garanterat att planen är möjlig 

utan bara beräknar resultatet av valda ingående parametrar. Dessa parametrar måste därför 

kontrolleras så att de representerar ett lämpligt scenario. What-if-analys via simulering 

kommer heller aldrig att garantera att ett scenario är optimalt. Det kommer bara att ge en bild 

av hur de olika scenarierna står sig relativt varandra. (Kallrath & Naindl, 2006) 

Nedan i Tabell 6.2 är fördelar och nackdelar med simulering listade som sammanfattning av 

ovanstående stycken.    

Tabell 6.2 Fördelar och nackdelar med simulering 

Fördelar Nackdelar 

Testa alternativ utan investeringar i maskinpark Svårt att uppskatta detaljnivån som krävs 

Underlag till bättre beslut  En modell är bara en abstrakt förenkling av 

verkligheten  

Ingen störning av pågående operationer Dåligt med kunskap om modellering för 

simulering 

Experimentering Svårt att analysera resultat 

Problem kan upptäckas innan de inträffar Tidskrävande 

Nya situationer kan upptäckas Dyr mjukvara 

God kunskap om systemtes egenskaper kan 

uppnås 
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7 Extern empiri 

Detta kapitel kommer att beskriva olika aspekter och åsikter om problem baserat på 

intervjuer med både anställda på Siemens och externa källor. Till skillnad från den teoretiska 

referensramen är detta kapitel inte så strikt formulerat och har till syfte att guida arbetet i 

rätt riktning med hjälp av en sammanställning av olika personers åsikter och kunskaper. Den 

teoretiska referensramen tillsammans med empirin lägger sedan grunden för analysen i nästa 

kapitel. 

7.1 SCM på Siemens 

Idag finns det inte ett gemensamt mål för avdelningarna utan varje avdelning har sina egna 

uppsatta mål som måste uppnås för att ledningen ska tycka att de gör sina arbetsuppgifter på 

ett tillfredställande sätt. I kontakten med olika anställda har detta tett sig allt mer tydligt. På 

avdelningen GTCL blir de tvungna att planera in 110-120 % beläggning i sina nyckelresurser 

för att garantera att de håller en hög utnyttjandegrad främst på grund av dålig intern rättidighet 

(Johansson, 2009-10-12). Fast (2009-09-29) som arbetar som strategisk inköpare på FPT, 

menar att detta beror på att verkstaden på så sätt behåller produktion längre än de borde innan 

det släpps till inköpsavdelningen. Detta ger i sin tur problem eftersom inköp då måste hitta en 

extern leverantör som kan leverera på kort tid eftersom materialet hållits tillbaka i verkstaden 

för länge. Motsatt problem kan också uppstå då inköpare inte lyckas med att hitta leverantörer 

eller om leverantörerna inte klarar av åtaget jobb. Då kommer jobbet så att säga backas in i 

verkstaden i Finspång vilket kommer att orsaka planeringsproblem. Båda dessa situationer är 

lysande exempel på hur en avdelning som mäts på det egna resultatet skapar problem för 

andra. Enligt Fast är problemen så stora att anställda blir osams för att de hindrar varandra 

från att göra ett bra jobb sett till de mätetal som ledningen tittar på. Om APS används på rätt 

sätt med bra master data och korrekt strukturerade nätverk blir det ett objektivt verktyg som 

inte favoriserar någonting utan visar vad som ger bäst resultat för helheten (Cederborg, 2009-

09-29).  

Vid ett möte med Enebrink (2009-09-23) diskuterades vilka problem som måste lösas för att 

en implementering ska bli lyckad. Han menade att det viktigaste innan ett implementerings-

projekt kan starta är att alla inblandade är överens om hur APO kommer att användas och 

vilka allas roller kommer att vara i användandet. Det är också mycket viktigt att alla 

inblandade är införstådda med att en plan som APO kommer att generera måste följas av alla 

för att den ska få någon effekt. Det måste alltså finnas en tillit i att den genererade planen 

verkligen är den bästa planen för företaget. För att detta ska kunna ske krävs det att de som 

ska använda programmet får vara en del av utformningen och beslutsfattandet gällande APO. 

Det kommer dock sannolikt att krävas en förändring i avdelningarnas målsättning för att detta 

ska kunna genomföras. Verkstaden kan exempelvis tvingas ändra planen annars för att de inte 

ska hamna i kläm när resultaten ska granskas. Att målsättningarna synkroniseras och inte är 

motstridiga sattes därför som antaganden i avsnitt 5.7 då det krävs för att slutsatser om APO 

ska kunna dras. 
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7.2 Modellering 

APO har många funktioner som kräver en modell av Siemens verksamhet byggs upp för att 

kunna användas på rätt sätt. Enligt Enebrink (2009-09-23) är det kritiskt att denna modell 

ställs upp korrekt. Han anser också att den största utmaningen med att skapa modellen är att 

kartlägga hur arbetet går till. Att sedan föra över det i systemet är en relativt enkel process 

med hjälp av erfarna APO-konsulter. Det finns dessutom stora möjligheter att föra över 

information från det befintliga R/3-systemets databas. Rudberg (2009-09-18) menar att vid 

skapandet av modellen ska fokus läggas på de kritiska resurserna och på de 

produktionsgrupper som troligen kommer att vara högst belastade alltså vara potentiella 

flaskhalsar. Detta stämmer väl överens med Shapiros åsikter som presenterades i avsnitt 6.6.  

Haglund är huvudplanerare på Siemens och som en del av S&OP-processen samlar han in 

information från de olika kapacitetsägarna vilka de tror kan komma att bli flaskhalsar (2009-

09-17). De potentiella flaskhalsarna är alltså redan kartlagda även om Siemens idag har svårt 

att veta vilken av dessa resurser som slår i sitt kapacitetstak först. Det finns även 

dokumenterat vilka resurser som räknas till nyckelresurser. Med nyckelresurser avses de 

resurser som är dyra i drift och Siemens vill ha hög utnyttjandegrad i (Johansson, 2009-10-

12).  

Nästa steg blir då att skapa en modell som inkluderar alla de artiklar och komponenter som 

berör dessa resurser. Det krävs alltså inte en modell som tar hänsyn till alla tusentals artiklar 

som ingår i en gasturbin utan modellen behöver bara beakta det viktigaste. Även Enebrink 

(2009-09-23) menade att detta är rätt sätt att ta sig an problemet på. Det finns enligt honom 

ingen nytta med att beskriva verkligheten mer detaljerat. Modellen kan naturligtvis behöva 

uppdateras efter hand i takt med att verkligheten förändras och nya produktionsresurser 

hamnar i riskområdet för att bli en flaskhals. Med modellen väl på plats är det enkelt att 

kontrollera kapaciteten och simulera olika scenarion.  

7.2.1 Prognostisering 

APO kommer inte att kunna ersätta den kvalitativa prognostisering som idag görs på Siemens 

av säljorganisationen. Detta är många eniga om, både inom avdelningen FGB och externa 

APS-experter så som Rudberg (2009-09-18) och Shet (2009-11-11). Efterfrågan följer så vitt 

någon vet ingen säsongsvariation eller annan statistiskt beskrivbart mönster varför ett försök 

att beskriva den troligen skulle bli fruktlöst. Det som dock talar för att prognostiseringen 

delvis kan datoriseras i APO är det faktum att SSAB Oxelösund trodde att de satt i samma 

position innan de implementerade sin APS-lösning för efterfrågehantering. Vid en intervju 

med Cederborg (2009-09-29) kom det fram att syftet initialt inte var att börja prognostisera i 

den nya modulen utan endast sammanställa säljarnas kvalitativa prognoser. Det visade sig 

dock att en datagenererad prognos i många fall gav ett mer tillförlitligt resultat och i dagsläget 

genereras en prognos av APS-modulen som säljarna sedan har möjlighet att korrigera. 

Cederborg förtydligade att det dock kan vara svårt att jämföra SSAB Oxelösund och Siemens 

rakt av på grund av produkternas och produktionens skiljaktigheter.  
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7.2.2 Kvotering 

På grund av Siemens målsättning att fylla upp den egna verkstaden, samtidigt som den egna 

produktionskapaciteten inte räcker till vid normal efterfrågan, krävs det att Siemens gör en 

kvotering av de artiklar som kan produceras både i den egna verksamheten och ute hos en 

legoleverantör (Johansson, 2009-10-12). Normalt fattas inte ett sådant köpa/tillverka beslut på 

operativ nivå som det görs på Siemens utan på en strategisk nivå (Rudberg, 2009-09-18). 

Kvoteringen och dess principer är beskrivna under rubrik 4.3.3. 

I Enebrinks rapport från 2007 undersöktes möjligheten att bygga en lösning av detta problem i 

APO. Rapporten föreslår att en CTM lösning (beskriven ovan i avsnitt 6.6). Även Shet (2009-

11-11) anser att CTM är passande för ett problem av denna karaktär där det finns ett 

väldefinierat regelverk som styr hur modellen ska köras. Enebrink förklarade också vid en 

intervju (2009-11-24) att en lösning för detta problem kan köras fristående från övriga system 

och problemet löses alltså lokalt med hjälp av APO fast saknar då till viss del SCM 

perspektivet där helheten beaktas.    

7.3 APS/APO 

Data insamlad angående hur APO används av företag i praktiken och allmän information om 

hur de olika modulerna fungerar samt vilka möjligheter som finns är insamlade via intervjuer 

med befintliga APO-användare och -konsulter.     

Stora ERP leverantörer som SAP, i2 Technologies och Lawson har alla någon form av APS- 

applikation kopplat till sina affärssystem.  Eftersom dessa ERP-system är väldigt breda och 

ska passa många olika branscher är också deras APS-moduler heltäckande. Det finns flertalet 

mer nischade APS-leverantörer som har skapat program som skall lösa mer specifika problem. 

Dessa APS blir ofta ”smartare” och bättre på just den uppgiften än vad de större och bredare 

APS-modulerna klarar av (Rudberg, 2009-09-18). APOs gränssnitt är skapat för att efterlikna 

R/3 i såväl layout som menysystem. Planerare med god vana från R/3 kommer inte ha några 

större svårigheter i inlärningsfasen när det gäller att manövrera i systemet (Enebrink, 2009-

11-24).    

Tanken med ett avancerat planeringssystem, så som APO, är att skapa en form av 

helikoptervy som visualiserar hela värdekedjan och på så sätt blir ett verktyg för att skapa 

bättre och mer detaljerade beslutsunderlag (Thulin, 2009-09-21). Denna teori visas i Figur 7.1 

där informationsflödet går genom alla nivåer utan att suboptimering sker och all viktig 

information hela tiden förs vidare. Figuren visar också hur traditionell planering med MRP 

går till i jämförelse där varje nivå endast har kontakt med ovanstående nivå. 
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Figur 7.1 Traditionell planering vs. Planering av APS (baserad på Thulin, 2009-09-21) 

Under en intervju med Rudberg (2009-09-18) berättade han hur han betraktar den största 

fördelen med avancerade planeringssystem, vilken precis som Thulin (2009-09-21) i det förra 

stycket, är systemets förmåga att betrakta alla nivåer på en och samma gång istället för att 

som MRP räkna igenom nivåerna steg för steg. Fördelen är att kontakten kan bibehållas 

mellan en produkt och dess ingående komponenter. Detta kallas pegging och möjliggör en 

effektiv omplanering då det behövs. Låt säga att artikel A ska produceras i maskin M och 

består av komponenterna B och C. Enligt den första planen ska allt produceras dag 1. 

Företaget får sedan informationen att komponent B är försenad och kommer att vara redo 

först dag 3. Med andra ord kan inte A börja produceras förrän dag 3. Tack vare att kontakten 

mellan olika komponenter finns kommer företagets APS omplanera A till dag 3 med den 

vinsten att A inte längre blockerar maskin M under dag 1. Istället kan en annan artikel 

planeras in under dag 3 och operatören slipper därmed en otrevlig överraskning när han ska 

börja producera A och ser att den ingående komponenten B saknas. APS blir därmed ett 

stödsystem som förenklar beslutsfattandet. Detta beskrivs i Figur 7.2 nedan där 

produktstrukturen illustreras till vänster och artiklarnas planering visas till höger. Den övre 

planeringen är innan information om försening och den nedre planeringen är efter information 

om försening. 
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Figur 7.2 Beskrivning av pegging (baserad på Rudberg, 2009-09-18) 

7.3.1 Supply Chain Cockpit, SCC 

Syftet med SCC är att planeraren enkelt ska kunna övervaka modellen och händelser i det 

skarpa systemet. På så sätt slipper en planerare klicka runt i flera olika moduler för att se till 

att allt är som det ska. Istället räcker det att övervaka med SCC. Anledningen till att detta är 

möjligt är att det finns mycket stora möjligheter att ställa in vad som ska visas i SCC för en 

viss användare. Det går alltså att specifikt ställa in vad som ska övervakas och på så sätt kan 

information från flera olika moduler sammanställas och visas i SCC. I Figur 7.3 nedan visas 

en översiktsvy i SCC. I rutan längst ner kommer så kallade alerts att visas vilket är ett tecken 

på att en åtgärd krävs eller att något hänt som användaren behöver veta. Även här finns det 

mycket möjligheter att ställa in vad som ska visas vilket ger fördelen att endast fel inom det 

område som den aktuella användaren ansvarar för behöver visas. Risken att något problem 

faller mellan stolarna är därmed mindre om ansvarsområden tydligt har bestämts. Därmed vet 

användaren att en alert på dennes skärm kräver en åtgärd eller åtminstone tillsyn av just denna 

användare. (Enebrink, 2009-11-24) 
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Figur 7.3 Översiktsvy i SCC för bevakning av modellen 

7.3.2 Demand Planning 

DP-modulen i APO är använd av flertalet företag i Sverige idag men då främst för sina 

fördelar med sofistikerade metoder för prognoshantering. Största fördelarna finns alltså för 

företag som kan dra stor nytta av bättre statistisk prognosdata. Typiska företag är de som 

verkar i processindustrin med stora försäljningsvolymer och MTS-strategi (Enebrink, 2009-

11-24). Dock är statistik inte det enda som DP klarar av utan den kan även fungera som ett 

verktyg för att samla in prognoser från olika säljare eller regioner för att sedan sammanställa 

dessa (Shet, 2009-11-11). Med samlad historisk data finns bra verktyg för att utföra 

kvantitativa prognosuppföljningar. Så även om den insamlade informationen inte kan 

användas till att utföra statistiska beräkningar kan den på ett tydligt och grafiskt sätt nyttjas till 

att ta bättre beslut angående både prognostiseringen och huvudplaneringen (Enebrink, 2009-

11-24).  

Skenbäck (2009-10-30) är logistikkoordinator på kaffetillverkaren Arvid Nordquist och 

berättade att under examensarbetets utförande genomfördes ett implementeringsprojekt på 

Arvid Nordquist där de började använda DP som ett hjälpmedel för att lösa några av 

problemen beskrivna i stycket ovan. Arvid Nordquist tillverkar mot lager (MTS) och har 

linjeproduktion. Deras stora förhoppningar var att använda de statistiska verktygen för att 

automatisera prognosarbetet och låta efterfrågeplanerare få en mer övervakande roll där de 

jobbar mer med att hantera avvikelser. Dessutom har de ett stort antal verktyg för 

informationsöverföring av prognoser och genom att använda DP till denna uppgift skulle det 

totala antalet varianter kunna minska. De har även stora förhoppningar om att kunna utnyttja 

Alert från 
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Geografisk 
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de grafiska möjligheterna från den sammanställda informationen för att få en bättre förståelse 

kring prognosarbetet.    

Nedan i Figur 7.4 visas hur valda nyckeltal illustreras i en tabell på produktnivå. I detta 

exempel ses hur historisk säljdata övergår till framtida statistiska prognoser. I detta verktyg 

finns även goda möjligheter att utöka informationen med de nyckeltal företaget finner 

relevanta. Exempel på nyckeltal som kan visas är faktiskt behov, manuella säljprognoser, 

statistiska prognoser, slutgiltiga prognoser, produktion med mera. Nyckeltalen kan även delas 

upp efter de områden som är intressanta att visa. Exempel på områden kan vara olika 

produkter, olika marknader med mera. (Enebrink, 2009-11-24)      

 

Figur 7.4 Planeringsvy i Demand Planning (SAP APO, 2009) 

7.3.3 Supply Network Planning 

Som står beskrivet i avsnitt 6.4.1.2 är SNP den modul i APO som på bästa sätt tar hand om 

den taktiska planeringen. Efter mer detaljerade undersökningar av hur SNP fungerar rent 

praktiskt samt hur det ser ut och sköts visuellt kan en genomgående beskrivning av de 

relevanta delarna göras. Innan SNP kan användas överhuvudtaget måste en modell byggas. 

Tanken med användning av SNP på taktisk nivå är att modellen byggs upp på ett smart sätt 

där datamängden är begränsad till det allra viktigaste. Om en totaluppräkning av 

produktstrukturer, flöden och master data görs finns det risk för långsamma beräkningar och 

svårigheter med underhåll av all data som används. Det kommer även att bli svårt att 

analysera utdata för att hitta bra beslutsunderlag då det finns risk för informations-

överbelastning. Så fördelarna som kan utvinnas ur SNP syns bäst då ingående data helt 

fokuserar på specifika intresseområden. Exempel på sådana områden kan vara flaskhalsar 

eller nyckelresurser. Viktigt att veta är dock att modellen inte får vara för nedbantad utan 

måste byggas för att passa framtida situation och innehålla alla tänkbara problemområden. 

När val av flaskhalsar och nyckelresurser är gjorda går arbetet över till att bygga själva 

modellen. Om produktstrukturer, beredningar och flöden finns beskrivna i R/3 redan så kan 

denna information med fördel användas som bas. Arbetet går då ut på att plocka bort artiklar 

och flöden som inte berör resurserna som företaget ska fokusera på. Eftersom data är hämtad 

Historisk säljdata Statistisk prognos 
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från R/3 kommer även framtida förändringar i strukturer, master data med mera att användas 

uppdaterad vid användning av alla moduler i APO. Modellen som skapas kommer att kunna 

anpassas efter vilken användare som nyttjar den. Detta kallas för planning books och 

specificerar innehållet samt layouten för varje användare. Genom att skapa olika planning 

books kan fler användare nyttja SNP till sina arbetsuppgifter utan att påverka eller störa 

varandras arbete. (Enebrink, 2009-11-24) 

Tanken med att använda SNP vid taktisk planering är inte att ersätta traditionell ERP-

planering utan att fungera som ett komplimenterande verktyg. Planen som SNP genererar är 

alltså inte absolut utan är öppen för redigering av planerare. När planen till slut är bestämd 

kommer den att föras in som en aktiv plan i R/3 där behovet räknas ut via MRP-körning. 

(Shet, 2009-11-11)    

SNP är ett verktyg för att skapa möjliga planer och för att åstadkomma detta har modulen 

enligt Enebrink (2009-09-23) tre olika lösningsmetoder. Dessa metoder heter heuristic, 

optimization och CTM och beskrivs i detalj i avsnitt 6.4.1.2. Nedan följer en kort beskrivning 

av samtliga lösningsmetoder samt förklarande bilder tagna ur en demoversion av APO.  

Heuristics är lik vanlig MRPII-planering sett till att behovstidpunkt är den enda planerings-

parametern. Skillnaden är dock att i heuristics så håller SNP automatiskt reda på vilka resurser 

som blir överbelagda för att planerarna ska kunna göra manuella justeringar i planen där det 

behövs. Det krävs alltså inte en GKP-körning eller dylikt. Heuristics har en funktion som 

heter capacity leveling som kan hantera mindre överbeläggningar. Capacity leveling tar dock 

inte hänsyn till behov och order som är kopplade till den omplanerade ordern. I Figur 7.5 

visas hur heuristics har gjort en plan som kräver överkapacitet i en resurs. Beläggningen 

ligger på 107,50 % vilket flaggas som en varning till planeraren. (Enebrink, 2009-11-24)     

 

Figur 7.5 Resultat av en heuristic-körning i SNP (SAP APO, 2009) 

Optimization är den mest avancerade lösningsmetoden och görs med hjälp av linjäroptimering 

vilket skapar en optimal plan baserad på komplicerade matematiska algoritmer som försöker 

minimera de totala kostnaderna i modellen. Detta sätt kräver alltså en modell med detaljerad 

Beläggning (%) 

Capacity leveling 
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information om kostnaderna i alla steg. Enebrink (2009-11-24) påpekade att kostnaderna 

måste vara rätt relativt varandra, så att en större kostnad även är större i modellen, men inte 

nödvändigtvis exakt rätt i absoluta mått. Detta sätt ger en detaljerad lösning men blir väldigt 

tung för en vanlig dator att köra om modellen är för stor och komplex.  

CTM ligger någonstans emellan de två första lösningsmetoderna i komplexitet och därmed 

också körtid. CTM genererar en lösning som först och främst tar hänsyn till tillgänglig 

kapacitet och försöker därefter möta alla behovsdatum så det inte blir några förseningar. Om 

inte samtliga order kan planeras in utan förseningar prioriteras de olika artiklarna beroende på 

regler som användaren själv får definiera. Som nämnts tidigare är det oerhört viktigt att 

modellen som CTM eller optimization ska köras för är lagom stor. Det är en svår avvägning 

som kräver ett stort engagemang och även kunskap och erfarenhet från liknande projekt. 

(Enebrink, 2009-11-24)  

 

Figur 7.6 Utjämnad beläggning gjord med CTM lösningsmetod 

Eftersom CTM och optimizer tar hänsyn till kapacitet kommer det vid behovstoppar krävas en 

förflyttning av behoven i tid. Vanligtvis tidigareläggs ordern för att undvika förseningar. En 

konsekvens av att order tidigareläggs är att kapitalbindningskostnaderna ökar. Alternativet är 

att höja kapaciteten vilket medför en ökad produktionskostnad. (Thulin, 2009-09-21) Detta är 

ett exempel på en avvägning mellan olika kostnader som måste göras i enlighet med Olhager 

(2000), se Figur 6.2.  

7.3.4 Production Planning/Detailed Scheduling 

PP/DS är den modul i APO som är ämnad att sköta detaljplaneringen. Det går att planera med 

en noggrannhet på ner till en minut vilket ger stora möjligheter att detaljstyra produktion 

effektivt (Enebrink, 2009-11-24). Enligt Edberg (2009-12-04) är det dock högst tveksamt om 

PP/DS har funktionaliteten att hantera den mycket komplexa planeringssituation som Siemens 

ställs inför på detaljplaneringsnivå. Det är främst projektstyrningen av material i kombination 

med extremt djupa produktstrukturer som gör att Edberg inte tror att SAPs standardlösning 

Utjämnad beläggning (%) 
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APO inte kan hantera detta. Eftersom APO är utformat att passa många olika branscher blir 

resultatet att det i princip inte passar någon bransch perfekt och speciellt ofördelaktigt blir 

detta för extra krävande branscher där gasturbinstillverkning kan anses ingå. 

7.4 Implementering 

Eftersom APS är en relativt ny IT-lösning betraktas det fortfarande som en högteknologisk 

lösning. Rudberg (2009-09-18) tror dock att de flesta företag inom fem år troligen använder 

avancerad planering på ett eller annat sätt. Implementering av APS är alltså ett ganska nytt 

område och inom en någorlunda snar framtid kommer det med stor sannolikhet att finnas mer 

information att tillgå. Eftersom APS är en så pass ny teknik är det också ett relativt nytt 

arbetssätt för konsulterna som ska sköta implementeringen. Det är därför av stor vikt att 

kontrollera att konsulterna har erfarenheten och kompetensen som krävs. APS är också ett 

komplext verktyg som felimplementerat med stor sannolikhet kommer skapa mer problem än 

vad det löser. Rudberg (2009-09-18) påpekar vikten av kompetenta konsulter och säger att ett 

dåligt APS implementerat av en bra konsult med största sannolikhet kommer överprestera ett 

bra APS implementerat av en dålig konsult.     

Vid implementering av APS finns det olika aspekter gällande vilken nivå i planerings-

hierarkin som det är bäst att börja. Enligt Rudberg (2009-09-18) och Cederborg (2009-09-29) 

kan de verkligt stora fördelarna med APS finnas på högre planeringsnivåer så som taktisk och 

strategisk planering. Detta eftersom planen i en mening börjar högst upp där en prognos 

skapas och en huvudplan sätts. Planeringen i lägre nivåer bygger på dem som planerar i 

ovanstående nivåer vilket innebär att en dålig huvudplan kommer ge en dålig planering längre 

ner. Det blir då viktigast att kvalitetssäkra planeringen överst och sedan kommer de 

underliggande nivåerna automatiskt förbättras på grund av bättre indata. Om 

implementeringen börjar i den andra änden kommer endast suboptimering uppnås vilket 

sannolikt är bättre än ingen optimering alls men inte lika värdeskapande som en övergripande 

optimering.  

Vid vår intervju med Rudberg (2009-09-18) beskrev han även ett annat synsätt på var 

implementeringen bör börja. För vissa företag kan det helt enkelt bli för mycket att börja på 

hög nivå. Planering på högre nivå är mindre konkret och gäller för en tidsperiod längre fram. 

Detaljplanering däremot är väldigt konkret. Inom en viss tid framåt kommer behovet att vara 

fast vilket innebär att planeraren vet vad som ska produceras och när det ska vara klart samt 

vilka resurser han har till förfogande. Denna typ av optimering är enklare att formulera och 

effekterna är enklare att kvantifiera, antingen i besparad arbetstid, i minskade förseningar eller 

dylikt. Fördelen med att börja implementeringen på en lägre nivå kan alltså vara att företaget 

får prova på det nya systemet i en lagom dos och lära känna det. Shet (2009-11-11) håller med 

Rudberg (2009-09-18) och Cederborg (2009-09-29) om att avancerade planeringssystem har 

störst potential i högre planeringsnivåer. Men han lägger stor vikt vid att det är helt upp till 

företaget hur de själva väljer att använda sig av verktyget. Om de är nöjda med hur 

planeringen på hög nivå sköts i dagsläget men vill lösa ett problem med APS på lägre nivå 

finns det ingen anledning att rota upp nuvarande planering bara för att APS ”borde” 

implementeras så. Det finns många företag som är mycket nöjda med hur APOs 



Kapitel 7 – Extern empiri    

77  

 

detaljplanering i modulen PP/DS fungerar men fortfarande i övrigt använder sig av en 

traditionell syn på planering (se Figur 6.3). 

Skenbäck (2009-10-30) på Arvid Nordquist upplevde under implementeringen av APOs DP-

modul problem med att ha andra implementeringsprojekt pågående samtidigt. När de 

implementerade DP, implementerade de nämligen samtidigt en annan SAP produkt som heter 

Business Intelligence vilket är ett IT-verktyg för budgetering och fakturering. Skenbäck 

menar att det hade varit bättre att först göra klart DP och sedan fortsätta med nästa 

implementering. Resultatet blev att implementeringen av DP tog längre tid än vad som först 

troddes.   
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8 Analys 

I detta kapitel kommer analysen av arbetet att presenteras. I analysen är information 

insamlad från intern empiri, tillika Nulägesbeskrivningen kapitel 4, tillsammans med extern 

empiri, kapitel 7, kommer att ställas mot den teoretiska referensramen för att sedan mynna ut 

i en analys. Analysmetoden illustreras nedan i figur 8.1. Det som ska analyseras är knutet till 

examensarbetets syfte och frågeställningar från kapitel 1. Detta kapitel avser därmed att 

undersöka och analysera Siemens nuvarande situation samt analysera APOs olika funktioner 

och även matcha dessa två för att lägga grunden för slutsarserna och rekommendationerna i 

nästa kapitel. Avslutningsvis kommer ett analysavsnitt om implementering.   

  

Figur 8.1 Illustration av hur analysen underbyggs av referensramen och empiriavsnitten 

I kapitel 1 formulerades tre frågeställningar;  

 Vilka behov finns i dagsläget på Siemens i Finspång? 

 Vilka funktioner finns i planeringssystemet APO och hur fungerar de? 

 Går det att matcha Siemens nuvarande behov med funktionerna i APO?  

I kapitel 5 identifierades tre kritiska faktorer som anses påverka planeringsarbetet samt har 

möjlighet att påverkas av en implementering av APO. Dessa har i detta kapitel undersökts för 

var och en av frågeställningarna. De tre kritiska faktorerna är: 

 Transparens mellan planeringsnivåerna 

 Stödsystem för beslutsfattande 

 Kunskap om den egna verksamheten 

På så sätt kommer analysen täcka in de viktigaste delarna samt besvara examensarbetets syfte, 

som frågeställningarna har sitt ursprung i. Dessa områden kommer analyseras baserat på 

intern- och extern empiri samt referensramen som beskrevs i Figur 8.1 ovan. I Figur 8.2 

beskrivs analysens områden utifrån frågeställningarna och de kritiska faktorerna. 
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Figur 8.2 Analysens områden utifrån Syfte och frågeställningar samt Problembeskrivningens kritiska faktorer 

8.1 Vilka behov finns i dagsläget på Siemens i Finspång? 

Ett av de stora problemen som teorin tar upp vad gäller produktionsplanering är variation. 

Variationen gör att det slutgiltiga utfallet inte kan förutbestämmas exakt utan snarare pekas ut 

ungefär vart det borde hamna med en viss sannolikhet. Detta gäller för alla planeringsnivåer 

inom en organisation. Siemens är med sina långa ledtider och komplexa produkter hårt utsatta 

för variationer som inom den operativa planeringen exempelvis kan skapas av sena 

inleveranser eller interna produktionsköer på grund av höga beläggningar. På 

huvudplaneringsnivå är det planen på lång sikt som skapar variationer då det sker mycket 

förändringar. Eftersom det är så mycket variation i planen och förändringarna oftast för med 

sig stora skiftningar i verkstaden är det svårt att utföra någon form av operativ planering innan 

planen är låst. Huvudplanerare pratar om att det inte är värt arbetet med att göra planen ”exakt 

fel” då de vet att detaljarbetet i att lägga en noggrann plan ändå försvinner vid framtida 

förändringar. Det är dock tydligt hur Siemens arbetat med detta problem och hittat lösningar 

för att minska sin utsatthet för variation genom införandet och PF-satser och variantsatser. 

Med hjälp av detta kan Siemens enklare uppfylla efterfrågan vilket självklart är ett steg i rätt 

riktning för att hantera variation. Det är dock beskrivet i kapitel 6 hur olika målsättningar 

kräver en avvägning då en bättre leveransförmåga oftast innebär ökade 

kapitalbindningskostnader. För Siemens är leveransförmågan så pass viktig att de hamnar i en 

position där de har mycket bundet kapital i lager genom säkerhetslager, säkerhetsledtider, PF-

satser och variantsatser. Detta är något som Siemens planerare måste tampas med i sitt arbete 

för att hitta och närma sig den optimala balansen mellan kapitalbindning, produktionskostnad 

och leveransförmåga. Som det ser ut idag saknas dock moderna och sofistikerade verktyg som 

kan stödja den beslutsprocess som ska leda till att företaget producerar rätt produkter vid rätt 

tidpunkt. 

Med detta sagt kommer det alltid finnas variationer som inte kan planeras bort utan måste 

hanteras i takt med att bekymmer uppstår. Det är dock tydligt att det på Siemens finns ett 
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behov att kunna utvärdera olika möjliga scenarion redan på förhand. Idag behöver planerarna 

svar på frågor som: 

 Var finns produktionens flaskhalsar? 

 Vad händer om den kritiska resursen i verkstaden havererar och vilka möjligheter 

öppnas upp med en nyinvestering? 

 Vilken är det maximala antalet turbiner som produktion klarar av? 

 Går det att producera ytterligare en SGT-800 utan investeringar eller kaos i verkstaden? 

Dessa frågor är i dagsläget mycket svåra att besvara på ett bra sätt. Mycket av den kunskap 

som finns sitter i de anställdas huvuden och har byggts upp genom år av erfarenhet. Denna 

kunskap är oerhört värdefull och är kanske helt omöjlig att ersätta helt med ett nytt IT-system. 

Det är dock en stor risk förknippat med att kunskap är starkt knuten till ett fåtal personer. Det 

finns alltså ett behov av att standardisera arbetsprocesser så i det fall en nyckelkompetens 

skulle försvinna kan arbetet fortsätta genom att någon annan utför uppgifterna.  

8.1.1 Transparens mellan planeringsnivåer 

Eftersom variationer i efterfråga och rättidighet ställer till problem i varje planeringssituation 

på Siemens är det viktigt att det finns en viss transparens mellan de olika planeringsnivåerna. 

Detta främst då alla inblandade måste veta vad som händer, vilka åtgärderna är och hur det 

påverkar dem. På så sätt kommer det vara enklare att synkronisera styrningen av material-

flöden genom organisationen. I avsnitt 5.5 diskuteras även problematiken med dålig 

matchning av målsättningar och direktiv mellan olika avdelningar. Detta beror till stor del på 

dålig transparens mellan de olika hierarkiska nivåerna i företaget. Om varje planerare visste 

vilka implikationer dennes styrmetoder och beslutsregler får på andra håll i organisationen är 

det naturligt att en större hänsyn till det kan tas vid beslut. Siemens är fullt medvetna om att 

det är viktigt att arbeta med dessa frågor och i dagsläget försöker de ha en kontinuerlig 

återkoppling av information via till exempel S&OP-processen och daglig styrning. Detta finns 

dock ett behov av att förbättra transparensen då återföringen av information inte sker perfekt 

och det är svårt för alla inblandade att veta vad som förväntas av dem och vad de ska göra 

med den samlade informationen.  

Ett tydligt exempel där olika målsättningar och dålig transparens ställer till problem är mellan 

planering av intern tillverkning och inköpsavdelningen. Eftersom Siemens produktion till stor 

del sköts via legotillverkning är det svårt att synkronisera planeringen mellan dessa två 

avdelningar. En faktor som försvårar denna planering är att köpa/tillverka beslut som sköts 

via kvotering (se avsnitt 4.3.3) görs på operativ planeringsnivå. Vanligare i industrin är att 

köpa/tillverka beslut sköts strategiskt men Siemens situation kräver att dessa beslut tas på 

lägre planeringsnivåer. Det som för Siemens del möjliggör denna typ av planering är de långa 

ledtiderna som gör att även operativa beslut kan tas med tillräckligt långt varsel för att ge 

underleverantörer prognoser. Om kvoteringen skulle göras för långt fram i tiden skulle det 

också skapa problem med korrektheten av prognoserna som ges till underleverantörerna. 

Detta eftersom huvudplanen som är ingående data till kvotering blir osäkrare ju längre fram i 

tiden planerarna kollar.  Om en förändring görs i huvudplanen kommer den att föra med sig 
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stora rubbningar av all planering som gjorts för verkstäderna och inköparna. Det krävs inte 

mycket förändring på hög nivå för att det ska eskalera på lägre planeringsnivåer. Lägg också 

till osäkerheten som tillkommer med PF-satser och variantsatser som inte nödvändigtvis 

kommer att realiseras. Om inköpare börjar skicka ut prognoser efter en osäker huvudplan med 

orealiserade PF-satser kommer prognoserna med största sannolikhet ändras radikalt ju mer 

information som tillkommer vid senare skeden. 

Grundidén med Siemens produktion i Finspång är att verkstaden ska utnyttjas till full 

kapacitet oberoende av orderingång. Denna filosofi är ett ledningsbeslut som har mycket hög 

prioritet vid all produktionsplanering. Det mynnar ut i att planeringen av verkstäderna sker i 

första hand för att sedan inköpsavdelningen ska ta över och kompensera det extra kapacitets-

behovet från externa källor. Inköpsfunktionen ska alltså fungera som ett ”dragspel” som ska ta 

upp variationer av inkommande order. Dialogen mellan dessa två vid denna process är något 

som inte fungerar fullt ut. Beslut tas som får svåra konsekvenser för motparten och ofta sker 

dessa beslut med korta varsel och det kan uppstå situationer som måste lösas men med lite tid 

att lösa dem på. Exempel på sådana situationer är om kvoteringen sker för sent och 

inköpsavdelningen hamnar i ett klämt läge där de på kort tid måste hitta en leverantör som har 

ledig kapacitet för att tillverka en artikel. Omvänt händer det att underleverantörerna inte 

klarar av sina åtaganden och att en artikel måste backas in i verkstaden i Finspång på kort 

varsel. För tillverkningsplanerarna skapar detta stora problem då de redan har planerat för 

maximalt kapacitetsutnyttjande och då måste hitta utrymme för att öka kapaciteten internt. 

Inköparna får intrycket att produktionsplanerarna inte bryr sig om problematiken med att 

sköta underleverantörer. Det pratas mycket om att kvalitetsbrister uppstår med större frekvens 

då det sker förändringar kring prognoserna till underleverantörer och då artiklar läggs ut på 

kort varsel. Samma problem uppstår också när jobb backas in i verkstaden och det i västa fall 

kan uppstå kaossituationer med omplaneringar och försenade jobb.  

Både verkstad och inköpsavdelningen upplever att det är dålig transparens dem emellan och 

att de ibland kan ta varandra för givet. Det saknas alltså ett fullt fungerande arbetssätt som 

skapar en god och kontinuerlig dialog mellan parterna. Målet som eftersträvas är bättre 

prognoser som är både längre fram i tiden och stabilare. Detta skulle föra med sig fördelarna 

att underleverantörerna får bättre riktlinjer som kan leda till bättre rättidighet och bättre 

kvalitet. Med stabilare prestation från leverantörerna skulle verkstäderna kunna planeras 

lättare och leda till bättre intern rättidighet. Som det står beskrivet i avsnitt 6.1 kommer bättre 

dialog och integration mellan avdelningar leda till en situation som skapar goda möjligheter 

att förbättra hela verksamhetens prestation.  

I avsnitt 6.1 står det också beskrivet att SCM kan föra med sig monetära fördelar då olika 

avdelningar planerar sina kostnader tillsammans för att finna den minimala totalkostnaden. 

Detta tankesätt är inte fullt utvecklat mellan produktion och inköp. Eftersom målet är 

maximalt kapacitetsutnyttjande av de egna resurserna kommer alltid detta ske i första hand. 

Efter sann SCM-filosofi skulle det bästa vara att för varje artikel eller process kartlägga 

skillnaderna i kostnader att tillverka internt eller lägga ut på legotillverkning och sedan 

minimera den totala kostnaden. Via kvoteringen beaktas detta kostnadstänk i viss mån då i 

första hand komplicerade processer och artiklar kommer att göras hemma eftersom dessa 

oftast är dyrast att lägga ut. Speciellt från inköpsavdelningen upplevs det att detta arbete borde 
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kunna utökas och att det finns potential att spara pengar. Här kommer transparensproblem och 

olika målsättningar in på nytt då tillverkningen mäts på resultat och inköpsavdelningen mäts 

på besparingar. Vad detta betyder i praktiken är att tillverkningsplanerarna kan välja att 

tillverka en artikel hemma som ger bra beläggning och då i sin tur leder till bra resultat för 

den enskilda resultatenheten. Men inköpsavdelningen skulle kunna lägga ut samma artikel till 

ett lägre pris än vad Siemens klarar av internt. Motsatt problem uppstår då inköparna mäts på 

hur väl de förhandlar ned priser på en artikel utan att lägga något större fokus på vad det 

skulle kosta att utföra samma jobb internt. Denna frågeställning kring hur väl Siemens 

hanterar SCM och vilka potentiella fördelar och besparingar som kan uppnås är något som det 

inte har utförts någon utförlig undersökning kring. Det som är klart är att för att uppnå en 

tydligare fokusering på SCM måste olika målsättningar inom en och samma organisation 

undvikas om dessa kan leda till motsägelsefulla beslut och suboptimering.  

En fördel med en ökad transparens på Siemens är möjligheterna att lösa problem tillsammans. 

Det finns mycket som tyder på att det finns dolda fel och brister i produktionen och varje 

enskild enhet tvingas skydda sin egen verksamhet genom uppblåsta säkerhetsmarginaler som 

staplas på varandra genom organisationen. Genom att arbeta utefter filosofin ”den japanska 

sjön”, avsnitt 6.4.2, kommer problem synliggöras och få möjligheten att åtgärdas på varje 

enhet i Finspång. Med en hög transparens kan sedan rationaliseringar göras då varje enhet inte 

står ensam utan en överblick kan erhållas över hela organisationen. Säkerhetsmarginaler kan 

då också synkroniseras för en effektivare användning av företagets kapital som ett steg i rätt 

riktning mot att hitta den optimala balansen som Olhager (2000) beskriver i Figur 6.2.   

Helhetsperspektivet saknas i stort på Siemens idag och även om det finns individer med 

visioner som menar väl krävs det ett krafttag från ledningen som kan befria avdelningarna 

från de motsägelsefulla resultatkrav som idag ställs på sina håll. Dessa krav måste åtminstone 

underordnas kravet att planen ska följas. Problematiken med resultatkraven förvärras också av 

dålig kommunikation i företaget där ledningen och till exempel en verkstadschef har två olika 

uppfattningar om vad kraven som ställs av ledningen egentligen betyder. En tydlig 

exemplifiering av detta är ledningens direktiv på resultat av verkstaden. För ledningen betyder 

det högt resultat för verksamheten men för verkstaden betyder det hög beläggning av 

verkstaden vilket inte nödvändigtvis resulterar positivt i ett helhetsperspektiv. Risken med 

detta är att konsekvenserna av ledningens direktiv inte blir så som ledning vill och förväntar 

sig. Behovet som har identifierats i detta arbete är i första hand att på ett tydligare sätt visa 

vilka konsekvenser som viktiga beslut har för samtliga inblandade. Att skapa en situation där 

ett planeringsbeslut tas helt efter en detaljerad beräkning av totalkostnaden är något som 

Siemens inte har ett akut behov att åstadkomma i dagsläget. Dock så är helhetsperspektivet ett 

mål värt att sträva mot på längre sikt och definitivt något som planerare måste ha i åtanke vid 

sitt dagliga arbete för att Siemens ska bli bättre på SCM.      

8.1.2 Stödsystem för beslutsfattande 

I S&OP-processen använder sig taktisk planering av en GKP för att avgöra hur mycket 

viktiga resurser kommer beläggas och om planen då kan godkännas. När GKPn körs är det en 

förenkling av det verkliga utfallet som inte ger en exakt bild av kapacitetskravet. 

Kapacitetsägarna vet dock att planen på lång sikt kommer förändras och därför tar de sina 
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beslut efter förenklad data som troligen kommer ändras. För att huvudplanerarna ska få bättre 

återkoppling från kapacitetsägarna måste ett bättre och säkrare verktyg än GKP användas. Det 

gäller också att ingående data till GKPn måste bli bättre för att skapa bättre underlag till 

kapacitetsägarna men ett viktigt steg på vägen är att komma runt det begränsande verktyget 

för kapacitetsbedömning som används idag. 

Simuleringsmöjligheterna som ges via TS4 är något som upplevs som mycket användbara av 

planeringspersonal på samtliga planeringsnivåer på Siemens. Den strategiska planeringen får 

information från taktkörningarna som ger en indikation på lång sikt hur många turbiner som 

skulle kunna tillverkas utan investeringar i den egna verksamheten eller hitta nya 

underleverantörer. Genom att matcha den informationen med trender på marknaden och 

säljarnas långtidsprognoser kan investeringsbeslut tas i god tid innan behov uppstår. Den 

taktiska planeringen kan tillsammans med den operativa planering genomföra körningar i TS4 

för att se hur planen ser ut på sikt med tanke på PF-satser. All den här informationen ger 

bättre beslutunderlag till hantering av underleverantörer, kunder, PF-satser, huvudplanering 

med mera. Användningen av TS4 för dock inte bara med sig positiva effekter utan det finns 

även nackdelar som medföljer. Samtliga nackdelar som tas upp med simulering i Tabell 6.2 

uppkommer till viss del med TS4. Eftersom en modell bara är en abstrakt förenkling av 

verkligheten som via simulering deterministiskt observeras utan någon osäkerhet i ledtider 

eller rättidighet går det inte att helt lita på resultatet den visar. Det är även mycket svårt att 

analysera resultatet exakt då ingående data från huvudplanen inte är exakt och den med stor 

sannolikhet kommer att ändras i framtiden. Sen att simulering är tidskrävande gäller speciellt 

för TS4 då det först är mycket arbete med att ställa i ordning kopian av R/3 och fixa med PF-

satser och kvoteringar. Sen när allt är färdigställt tar körningen av hela systemet relativt lång 

tid. Att TS4 tar så pass lång tid att köra har mycket att göra med att den har en mycket hög 

detaljnivå då det är hela MRP-körningen som görs. Detta är inte optimalt vid simulerig då det 

med för hög detaljnivå går åt mer tid och det blir svårt att fokusera på rätt resultat vid analys. 

Problemet som Siemens står inför i nuläget är att all simuleringsmöjlighet via TS4 kommer att 

försvinna i oktober 2010. Utan TS4 kommer det inte bara att bli svårare att planera eftersom 

data utan PF-satser inte kommer att kunna tillhandahållas utan även arbetet med inköp 

kommer att försvåras. Detta framförallt eftersom det blir mycket svårt att göra bra prognoser 

till underleverantörerna med den oprecisa data som fås av huvudplanen med PF-satserna. 

Det har identifierats ett stort behov av att ersätta de uppgifter som utförs i TS4 i dagsläget. 

Utöver detta behov skulle Siemens kunna dra mycket stor nytta av att utöka de robusta 

simuleringsmöjligheterna som erbjuds i TS4. Ett exempel på förbättringspotential är att på ett 

smidigt sätt kunna flytta produkter fritt i huvudplanen och då se vilka konsekvenser olika 

situationer för med sig. Detta exempel skulle vara ett användbart arbetssätt för att söka och 

finna flaskhalsar. Det totala behovet av simulering som lyfts fram i detta arbete blir då att 

finna nya simuleringsmöjligheter som ersätter samt förbättrar det som erbjuds via TS4 i 

dagsläget. Krav som då kommer att ställas på TS4s ersättare om det ska medföra någon 

möjlighet till utökat bruk av simulering i planeringsarbetet är att det måste vara mer 

lättillgängligt samt fordra mindre tid för att iordningställa och köra systemet av 

nyckelkompetenser på Siemens.         
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Att tydligt illustrera data i grafer och tabeller är något som Siemens vet är fördelaktigt och 

aktivt arbetar med. Detta sker främst i program som Excel och ofta måste då data föras över 

manuellt från R/3. Taktisk planering använder sig av Excel till huvudplanen där den kan 

färgläggas för att tydliggöra viktiga delar. De använder även data från GKP-körningen till 

grafer för att göra det lättare för kapacitetsägarna att tolka all data. Behovet som uppstår är att 

förbättra gränssnittet för överföring av data till Excel eller bättre möjligheter att illustrera data 

direkt utan att behöva den manuella överföringen.  

Siemens använder sig idag av en bottom-up prognostisering, beskriven under rubriken 6.4.1.1. 

Detta borde de fortsätta med eftersom det är en väl fungerade metod att en säljare gör en 

bedömning på sin del av marknaden och sedan låter alla prognoser aggregeras uppåt till ett 

totalt behov. Detta gäller för alla typer av produkter, både gasturbiner och ångturbiner, 

eftersom alla produkter som delar resurser bör planeras tillsammans. På så sätt kommer en bra 

helhetssyn erhållas där information om samtliga behov kommer planeringspersonalen till 

känna.  

Ett problem i dagens situation är den tolkning och sammanställning som måste göras av 

Siemens efterfrågeplanerare. Denna informationsmellanhand skapar en risk för missförstånd 

vilket med fördel skulle kunna ersättas med en standardiserad arbetsmetod som tillåter 

automatisk sammanställning som inte baseras på efterfrågeplanerarens förmåga att tolka och 

sammanställa information. Tjänsten efterfrågeplanerare kommer därmed att kunna fyllas med 

mer givande arbetsuppgifter så som ökat fokus på förfrågningar från säljavdelningen. 

Standardiserade arbetsmetoder skulle också förbättra möjligheten till uppföljning av säljarnas 

prognoser. Siemens arbetar idag med prognosuppföljning men det finns ett behov av att 

förenkla och förbättra denna process. Via ett mer standardiserat arbetssätt till att utföra denna 

uppgift kommer det inte bara bli lättare att utföra arbetet men även smidigare att informera 

intressenterna som säljare och planerare om resultatet.    

På Siemens idag finns det också mer konkreta behov av datastödd informationshantering. 

Sammanställning av prognoser är ett exempel som beskrivs i avsnitt 8.1.1. Ett annat tydligt 

behov som framkommit under arbetets gång är en datastödd beräkning av lämpliga 

kvoteringsnivåer. Under intervjuer med verkstadsplanerarna har de uttryckt en oro inför det 

kommande harmoniseringsprojektet ATLAS då de förväntar sig att mycket funktionalitet i det 

nuvarande systemet kommer att försvinna. Eftersom kvoteringen i dagsläget görs manuellt tar 

det mycket resurser i anspråk. Dels genom att planeraren som utför kvoteringen manuellt 

behöver arbeta många timmar för att åstadkomma en bra kvotering och dels för att det 

påverkar avdelningar uppströms i flödet. Då syftas det främst till inköpsavdelningen där flera 

intervjuade påtalat problem under den period varje månad, som kvoteringen görs, i form av 

svårigheter att överhuvudtaget arbeta på grund av de kraftiga förändringar av artiklar och 

kvantiteter till inköp som då sker. Det finns alltså en hel del att vinna om tiden det tar att 

utföra kvoteringen förkortas. Ett sådant förbättrat samarbete och därmed också en ökad 

integration i verksamheten stämmer väl överens med själva grundidéerna inom Supply chain 

management vilka är ursprunget till bland annat ERP-system och APS.    
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8.1.3 Kunskap om den egna verksamheten 

I dagsläget saknar Siemens en oerhört viktig hörnsten i produktionsplanering nämligen 

kunskap om den egna verksamheten. Detta är inte generellt menat utan syftar till kunskap så 

som vart försörjningskedjans flaskhalsar befinner sig och vilken kapacitet som 

produktionssystemet verkligen har. De flesta som arbetar inom produktionsplaneringen kan 

mellan tummen och pekfingret säga vad produktionen klarar av idag. Planerare använder sig 

mycket av sin egen erfarenhet och av tumregler i sitt arbete och det är mycket svårt att 

uppskatta hur bra en lösning är. Just tumreglerna som används är det svårt att få svar på vart 

exakt de kommer ifrån och vilka konsekvenser de får. När många individer använder sina 

egna metoder och uppskattningar uppstår en situation när för mycket fokus hamnar på mindre 

delar och helhetsperspektivet tappas bort i mängden. I Siemens fall beskrivs problemet 

med ”luft” överallt i produktionen. Luften är där som säkerhet för att hålla en bra 

leveransservice men att överblicka hur mycket luft som egentligen finns och var den finns är 

svårt. Som står beskrivet i avsnitt 6.4.2 uppstår en situation när all säkerhet gör det omöjligt 

att identifiera problemoråden och utan dessa går det inte att veta var förbättringsarbete behövs.   

Genom historien har personalen tvingats revidera sina ”fakta” då uppskattningarna ställts på 

kant och produktionssystemet testats. Eftersom produktionen kontinuerligt förbättras och 

förändras finns det anledning att basera planeringsbeslut på information som är aktuell och väl 

överensstämmande med den verkliga situationen. Det är idag svårt att uppskatta hur lång tid 

det tar mellan det att en signifikativ förbättring görs i produktionssystemet tills dess att 

planeringsfunktionen tar med denna förbättring i sina beräkningar. 

Ett faktum på Siemens som bidrar till en ökad osäkerhet kring det egna produktionssystemet 

är att flera resurser delas av olika behovsägare. Optimalt vore att en planeringsenhet kunde 

sköta planeringen av samtliga produkter som utnyttjar en viss del av produktionsresurserna. 

Detta är också ambitionen på Siemens där även ångturbinsavdelningen lämnar information 

om deras marknadsprognoser. Faktum kvarstår dock att det i dagsläget är problematiskt att 

planera in gasturbiner i resurser där även ångturbiner produceras. En annan faktor som 

komplicerar planeringen är serviceenheten som emellanåt måste arbeta med akuta problem 

som kan bero på att en kund haft ett haveri och en turbin måste repareras eller bytas ut så fort 

som möjligt. På grund av den akuta karaktären på dessa turbiner får de ofta förtur i 

verksamhetens resurser vilket skapar problem för den övriga produktionen. Problemet med 

delade resurser gör att Siemens har ett extra stort behov av planering och testkörningar av 

olika scenarion. 

Vad gäller produktionsplanering är den största tillgången på Siemens idag otvivelaktigt den 

erfarna och mångkunniga personalen som styr Siemens planeringen mot rätt mål. Tack vare 

mångårigt arbete och gediget engagemang har Siemens planerare lärt sig att styra 

verksamheten på ett tillfredställande sätt. Ett orosmoln som dock uppstår vid detta 

kompetensbaserade arbetssätt är risken med för mycket kunskap bunden i personal som 

räknas som nyckelkompetenser. Om dessa personer som besitter viktig kunskap försvinner får 

Siemens problem och då uppstår en situation som är svår att lösa. Ett behov för Siemens är i 

nuläget att finna ett arbetssätt som minskar vikten av nyckelkompetenserna i planeringsarbetet. 

Det handlar dock inte om att hitta arbetsmetoder som ersätter kompetensen som dessa 
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personer tillför utan mer om att hitta en mer standardiserad arbetsprocess som ger bra input 

till planerarna.  

Oavsett hur bra planen som läggs är kommer problem alltid att kunna uppstå på grund av de 

variationer som diskuterades ovan under rubrik 8.1. Att basera produktionsplaneringsbeslut på 

magkänsla kan därför betraktas som en tillfredsställande metod eftersom kompetensen finns. 

Det är dock en metod som bara håller skeppet flytande men som samtidigt hindrar Siemens 

från att utveckla arbetsprocesserna för att nå den fulla potentialen. Det går nämligen att 

resonera så att ett beslut fattat på magkänsla kan vara bra men ett beslut fattat på samma 

magkänsla plus ett aktuellt informationsunderlag borde vara ännu bättre. Siemens behov är 

alltså inte att helt byta ut sitt arbetssätt för planering utan snarare utveckla det. På så sätt kan 

de få bättre kunskap om den egna verksamheten och svar på de fyra frågor som listades under 

rubrik 8.1. 

8.2 Vilka funktioner finns i planeringssystemet APO och hur 

fungerar de? 

APOs funktioner kan enkelt listas och principiellt beskrivas. I detta stycke avses dock APOs 

funktioner analyseras djupare med avsikt att kunna dra slutsatser om deras funktionalitet kring 

de utsatta kritiska faktorerna. Eftersom APOs funktioner spänner över ett vitt spektrum inom 

produktionsplanering valdes, redan tidigt under arbetets gång, tre moduler som möjliga 

kandidater till att implementeras på Siemens. Dessa tre moduler är Demand Planning (DP), 

Supply Network Planning (SNP) och Production Planning & Detailed Scheduling (PP/DS). 

Hur dessa placerar sig inom produktionsplaneringens hierarkiska nivåer och i 

förädlingskedjan ses enklast i Figur 6.4.    

8.2.1 Transparens mellan planeringsnivåer 

Hela idén bakom APS är att lyfta upp information så planerare får mer och bättre data att 

basera sina beslut på. Som illustreras i Figur 7.1 tappar klassisk ERP denna återföring och det 

skapas gränser där transparensen mellan planeringsnivåerna blir dålig. En av fördelarna med 

APS blir då att informationen som lyfts upp hjälper till att förbättra transparensen så 

produktionsplanerare får bättre beslutsunderlag och lättare att se resultaten av ett beslut.    

Supply Network Planning är APOs taktiska planeringsmodul och det är hit som information 

från lägre nivåer lyfts upp. SNP är skapat för att ha beräkningskraften samt funktionaliteten 

att se på hela produktionen som ett enda system och att hjälpa till med planeringen efter 

företagets mål. Med SNP som verktyg kan data som vanligtvis inte tas hänsyn till förrän på 

operativ nivå användas mycket tidigare och då finns större potential att anpassa planen efter 

informationen vilket leder till effektivare planeringsarbete. På taktisk planeringsnivå är 

problemen som uppstår ofta av en mer abstrakt karaktär där det är svårare än på operativ nivå 

att direkt se vilken funktion i APO som ska lösa vilket problem. Det finns alltså flera 

möjligheter att se på ett problem och då också flera funktioner i APO som kan tänkas 

användas. En mycket viktig del av APO som kan påverka transparensen positivt är 

simuleringsmöjligheterna. Genom att testa flera olika scenarion kan planerare se effekten av 

sin plan på flera nivåer för samtliga alternativ och då ta ett välgrundat beslut.  
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Grundidén är att SNP genom att ta hänsyn till de kritiska faktorerna i systemet kan ge en bild 

av hur utfallet kommer att bli vid en viss efterfråga. Det går alltså att se hur besluten som 

fattas på högre nivå påverkar de underliggande nivåerna för flaskhalsar och nyckelresurser. 

Detta kommer leda till att planerare får material till att sätta en bättre och mer robust plan på 

taktisk nivå vilket kommer leda till mindre förändringar och korrigeringar av planen. Detta 

ger i sin tur en rad positiva effekter så som: 

 Mindre arbetsbelastning för operativ planering då uppgifter lyfts upp till taktisk 

planering    

 Besparad tid på taktiska planeringen via effektivisering av planeringsarbete samt 

genom mindre omarbete vilket låter planeraren lägga mer tid på att lösa andra problem 

 En enklare långsiktig planering tack vare en stabilare plan 

 Mindre varianser skapar förutsättningar för minskade säkerhetslager och 

säkerhetsledtider eftersom detta är en konsekvens av indatas kvalitet  

 Förbättrad kommunicering till leverantörer vilket leder till förbättrad leveranssäkerhet 

för ingående komponenter 

I Figur 8.3 nedan visas ett exempel av en situation med en total beläggning i en godtycklig 

resurs över en period på 6 veckor. Siffrorna är påhittade och exemplet syftar till att illustrera 

vad CTM-metoden i SNP ger användaren för information. Den interna kapaciteten har satts 

till 40 timmar/vecka. Vid en körning så som den som beskrevs ovan utan kapacitetstak 

kommer CTM ge ett resultat som tabellerna till vänster i Figur 8.4 visar. Den totala 

beläggningen i Figur 8.3 är helt enkelt fördelat på den interna och externa verksamheten med 

en prioritering av att först fylla den egna verkstaden men CTM har inte förflyttat 

beläggningarna i tid. Som synes så skulle denna plan inte vara genomförbar om den externa 

kapaciteten är lägre än 60 timmar/vecka. Tabellerna till höger i Figur 8.4 visar hur det skulle 

bli om CTM tillåts jämna ut produktionen både internt och externt. Fördelarna med detta är att 

den interna produktionen kan gå med en jämn takt vilket i sin tur skapar förutsättningar för 

minskade variationer och därmed ökad leveranssäkerhet. Dessutom kommer en stabilare 

prognos kunna lämnas till leverantörer vilket ger dem en möjlighet att bättre planera sin 

produktion med samma effekter. Denna plan kommer att vara genomförbar så länge som det 

finns en extern kapacitet på minst 20 timmar/vecka, att jämföra med minimigränsen på 60 

timmar/vecka om beläggningen inte jämnats ut.  
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Figur 8.3 Exempel på en beläggningssituation beskriven i stycket ovan. 

     

Figur 8.4 Exempelresultat där de två ovanstående diagrammen till vänster motsvarar beläggningen internt och 

externt innan utjämning. De två ovanstående diagrammen till höger motsvarar beläggningen internt och externt efter 

utjämning.  

Vanligtvis brukar beläggningsutjämningen som beskrivs ovan skötas i flera planeringssteg där 

operativ planering gör majoriteten av jobbet. Den stora fördelen med CTMs hantering av 

problemet är att nu kan taktisk planering få insyn i operativ planerings arbete och kan utnyttja 

denna kunskap. Så genom att använda CTM uppnås en transparens som annars är svår att 

åstadkomma utan att nyttja avancerad planering. Liknande transparens som beskrivs ovan kan 

också uppnås med metoderna heuristic samt optimizer men med den skillnaden att indata och 

utdata kommer att skilja sig. För heuristic behövs mindre indata och kommer då ge sämre 
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transparens medan optimizer kommer behöva mer data via alla kostnader och har på så vis 

potential att ge en extra dimension av transparens. Optimizern klarar av att hantera alla 

kostnader som är inblandade i produktionsplanering och är då den metod som bäst motsvarar 

en totalkostnadsmodell i SCM-filosofin. Men om transparensen inom ett företag ska förbättras 

via en kostnadsoptimering är det viktigt att ett tydligt fokus läggs på modelleringen under 

implementeringsfasen. Utan samtliga kostnader eller smarta förenklingar finns det en 

överhängande risk att resultatet inte blir tillfredsställande.     

Det går också att köra modellen med ett bestämt kapacitetstak. Kapaciteten måste i dessa fall 

uppskattas där det är viktigt att gör det både för den interna och för den externa kapaciteten 

baserad på all för tillfället tillgänglig information. Det kan handla om förväntade investeringar 

eller kapacitetstrender hos utlegoleverantörer. Genom att planera mot ett kapacitetstak 

kommer CTM beräkna när i tiden som en aktivitet ska utföras för att uppfylla kravet att 

kapacitetstaket aldrig överskrids. Om det inte kan uppfyllas eller om det blir förseningar 

kommer en varning att ges och förseningen kan då identifieras. Med denna information kan 

olika lösningar prövas för att lösa problemet. En ny körning kan testas där exempelvis ett 

leveransdatum flyttats eller en kapacitet höjts och på så sätt kan planerarna testa olika 

lösningar och därmed få ett underlag att fatta vidare beslut på. 

8.2.2 Stödsystem för beslutsfattande 

Ett APS kommer aldrig att kunna ersätta en duktig planerare i fråga om kvalitet på planen. 

Det är däremot ett utmärkt verktyg för att hjälpa planerare genom att skapa beslutsunderlag 

och underlätta planeringsarbetet. När det gäller ett så pass diversifierat APS som APO finns 

det en uppsjö av möjligheter vid implementering och även god potential till att forma 

verktyget så att det passar till just ett specifikt företags behov.  

Tabell 6.1 illustrerar exempel på vilka situationer som kan hjälpas med funktionerna som de 

flesta APS med APO inräknat erbjuder. Det är en allmän bild men den visar möjligheten med 

att hantera osäkerhet och känslighet med hjälp av simulering medan integrerad planering, 

optimering och resursplanering främst underlättar vid komplexitet.  

I de moduler av APO som har undersökts närmare i detta arbete är det SNP som erbjuder 

simulering. Det är dock inte stokastisk simulering utan what-if simulering av olika scenarion 

som SNP är till för. Men just what-if är oftast den typ av simulering som många företag är 

intresserade av när det kommer till att utvärdera olika planer. Oberoende av vilken 

lösningsmetod som används till SNP så är det lätt att i APO ändra ingående data gång på gång 

för att utvärdera olika alternativ. All förändring till simuleringen i APO kommer inte att 

påverka den aktiva planen i R/3 utan sker helt fristående. Om planerare är nöjda med ett av 

scenarierna som utvärderats går det smidigt att överföra det till en aktiv plan i R/3. Att APO 

kan köras fristående har också fördelen att specifika problem som ett företag har kan lyftas 

över från R/3 så ändringar där inte påverkar den aktiva planen. Då öppnas det upp nya 

möjligheter till att testa olika scenarier samtidigt som de avancerade funktionerna som erbjuds 

i APO kan nyttjas.  

Genom att en SNP-körning kommer plocka upp viktig information nedanifrån i planerings-

hierarkin kommer utdata vara mer detaljerad än vid traditionell planering (se 
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Figur 7.1) vilket kommer ge mer och utökat stöd vid beslutsfattande. Vilken lösningsmetod 

som används till SNP kommer också ha viss betydelse då alla är så pass olika att de kommer 

ge olika utdata att analysera.  

Utöver de avancerade funktionerna i SNP som beskrivs ovan har DP några fördelar som 

fungerar som stödsystem. DP som verktyg är skapat med funktioner som är bra till statistisk 

prognoshantering. Men det har även APS-funktionen integrerad planering vilket i DPs fall 

betyder bottom-up prognossammanställning från flertalet olika källor. Insamlade prognoser 

kan med fördel utvärderas i DP med stöd av grafiska hjälpmedel och kopplingar till Excel. 

Bra och kontinuerlig prognosuppföljning är den typen av beslutsunderlag som företag med 

fördel kan använda sig av för att utvärdera sitt arbete.        

8.2.3 Kunskap om den egna verksamheten 

APOs funktion Supply Chain Cockpit (SCC) som övervakar alla händelser i planeringen kan 

ge planeraren en bra möjlighet att snabbt upptäcka och reagera på oförutsägbara händelser. 

Funktionen kan också användas för att analysera en körning. En lista på varningar kan då 

enkelt hittas och vad som genererar en varning kan enkelt ställas in av användaren. 

Exempelvis borde programmet varna planeraren om en förändring skett vilket skapar en 

försening eller om någon artikel saknas någonstans. På så sätt kan planeraren till viss grad lita 

på att den rådande planen kommer att fungera som den är tänkt.  

När APO implementerats och fungerar kommer det finnas möjligheter att låta systemet ersätta 

hela eller delar av olika arbetsprocesser. Exempelvis då simuleringar körs kommer resultatet 

från dessa ge planerarna ett underlag att basera beslut på utan att gå via exempelvis en GKP-

körning. Tack vare detta stöd kan arbetsprocesser struktureras upp och utformas runt omkring 

den indata som ges. Med välstrukturerade arbetsprocesser förenklas arbetet och förbättrar 

möjligheterna att en arbetsuppgift kan göras av en annan anställd eftersom det med hjälp av 

APO finns indata som inte är knutet till en viss anställds kunskaper. 

I SNP kan körningar göras med infinit eller finit kapacitet. Om en körning först görs med en 

infinit eller åtminstone väldigt hög kapacitet kommer alla behov hamna där de efterfrågas i tid. 

Successivt kan sedan kapaciteten sänkas och därmed kommer behov att börja flyttas i tid. Till 

slut har kapaciteten sänks så mycket att det kommer uppstå förseningar. Då har den minimala 

nivån för att kunna leverera i tid precis passerats. Denna kapacitet bör sedan jämföras med 

den verkliga kapaciteten och där den verkliga underskrider den som itererats fram kommer en 

kapacitetshöjning att krävas. På så sätt kan även de verkliga flaskhalsarna identifieras likt 

problem som dyker upp ur den japanska sjön beskriven i avsnitt 6.4.2. Dessutom kan 

planeraren enkelt se vart det i dagsläget finns extra kapacitet tillgängligt.  

Om denna procedur upprepas med olika produktmixer kan slutsatser dras om hur känsligt 

produktionssystemet är för de förändringar som exempelvis en realisering av en PF-sats 

innebär. Vid en djupare analys kan också onödig säkerhet i systemet identifieras. Finns det 

resurser som oavsett produktmix har överkapaciteter tyder detta på att riskerna runt dessa 

resurser är mindre. Därmed kan säkerhetsmarginaler runt denna resurs minskas. Vid 

minskning av säkerhetsmarginaler borde detta göras i små steg för att inte ta för stora 
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säkerhetsrisker. När en liten minskning av säkerhetsmarginalen gjorts och systemet inte visar 

några tecken på instabilitet kan ytterligare minskningar göras. Detta leder normalt till minskad 

kapitalbindning och om minskningen blir för stor sker det på bekostnad av leveransförmågan.  

8.3 Går det att matcha Siemens nuvarande behov med 

funktionerna i APO? 

Den tredje och sista frågeställningen handlar om matchningen mellan Siemens behov och 

funktionerna i APO. Hur matchningen bör se ut beskrivs också som möjliga lösningar i 

systemet. 

Att TS4 kommer att försvinna hösten 2010 är ett reellt problem som Siemens måste lösas 

inom en relativt snar framtid. Syftet med APO bör vara att utnyttja dess funktionalitet så att 

arbetsprocesser kan förbättras genom att låta APO tillhandahålla ett bättre beslutsunderlag. 

Att nöja sig med att lösa direkta behov innebär alltså att APOs fulla potential kanske inte 

utnyttjas. Nedan beskrivs hur APO kan hantera behov på Siemens, både direkt och i framtiden.  

8.3.1 Transparens mellan planeringsnivåer 

Siemens använder sig i dagsläget till stor del av S&OP-processen för att lyfta upp information 

från lägre planeringsnivåer med mål att förbättra planeringen. Behovet av att förbättra 

transparensen mellan planeringsnivåerna uppfylles då bäst genom att förbättra S&OP-

processens insamlade information nedanifrån. Att använda sig av SNP för att förbättra 

transparensen borde inte användas som ett substitut för S&OP-processen. Istället borde det 

fungera genom att tillföra kompletterande information till S&OP-processen och på så sätt 

förbättra arbetet som utförs i dagsläget. Det går att köra SNP-modellen utan att ta hänsyn till 

kapacitetstak i resurserna via heuristicmetoden, så kallat infinit planering. Resultatet kommer 

då visa i princip samma sak som GKP-körningen gör idag men med ökad potential för att 

simulera olika scenarion samt att utdata kan göras mer detaljerad. Detta resultat ger en bild av 

hur den rådande planen belägger olika resurser utan beläggningsutjämning. En hög topp i 

denna bild innebär alltså en koncentration av aktiviteter i tiden just där. Endast en hög topp 

kan då sannolikt jämnas ut om det i närliggande tidsperioder är en lägre beläggning. Flera 

höga toppar på rad kan dock innebära problem med utjämningen eftersom aktiviteter måste 

flyttas längre tillbaka i tiden och därmed ökar kapitalbindningen. Arbetet med utjämningen 

kommer i detta fall fortfarande hamna på operativ planering och transparensen nedanifrån 

kommer inte förbättras nämnvärt. Simuleringsmöjligheterna kopplat till heuristicmetoden 

kommer dock ge taktisk planering en indikation på att något behöver ändras i planen. Om 

istället lösningsmetoden CTM används i SNP kommer beläggningsutjämningen att göras 

redan på taktisk nivå utan att blanda in kapacitetsägarna. Detta skulle ge den taktiska 

planeringen på Siemens en mycket bra inblick i hur deras plan kommer att påverka 

underliggande nivåer och kan på så sätt på ett tidigt stadium anpassa sin plan efter denna data. 

Om även möjligheterna till att testa olika scenarion av planen adderas till de övriga fördelarna 

skapas potential till att tillfredsställa dagens behov av bättre transparens mellan 

planeringsnivåerna. 
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Om SNP-metoden optimizer skulle användas för att hantera transparensproblemet kommer ett 

tydligt fokus ligga på kostnader. Alltså kommer just kostnaderna genomlysas i hela 

organisationen och ha väldigt bra transparens men med risk att annan viktig information 

tappas bort. Ett exempel är att om APO används för att hitta den absolut minsta 

totalkostnaden kan det hända att verkstaden inte beläggs till fullo vilket leder till lågt 

kapacitetsutnyttjande vilket inte kanske är bra för verksamheten. En viktig sak för Siemens är 

att hålla kvar kärnkompetens av kompliceras produktion internt och det motsvarar inte 

nödvändigtvis den lägsta totalkostnaden som optimizer finner. Detta beror helt enkelt på att 

vissa värden, som exempelvis kärnkompetens, är svåra att kvantifiera och trots att APO 

levererar en objektiv lösning kommer lösningen bara vara objektiv på den data som systemet 

har getts. Lösningen måste därför tolkas av användaren för att undvika sådana fallgropar. 

Ovan beskrivs hur SNP kan användas för att planera och simulera olika scenarion i 

produktionen med fokus på de nyckelresurser och flaskhalsar som finns. Oavsett om Siemens 

planerar med eller utan APO ska planeringens fokus dikteras av dessa nyckelresurser. När 

SNP används för en modell som uteslutande innehåller flaskhalsar, nyckelresurser samt data 

som påverkar dessa kommer korta körningstider möjliggöras vilket lämnar utrymme för mer 

omfattande simuleringar där fler alternativ kan utvärderas. Detta kommer i sin tur ge 

planerarna ett bättre informationsunderlag att basera sina beslut på. 

Siemens behov att förbättra kommunikationen mellan tillverkning och inköp och på sätt 

undvika problemen, som förklaras under rubrik 8.1.1, kommer till högsta grad hanteras av 

transparensförbättring via APO. Även om APO inte kommer fungera som ett verktyg för att 

direkt förbättra kommunikationen kommer det lägga en grund som förenklar arbetet parterna 

emellan. Detta exemplifieras tydligast via att en bättre och stabilare plan kommer ge parterna 

goda möjligheter att tidigare bli samspelta utan den överhängande risken för förändring. Ett 

mål att jobba mot är att kvoteringen görs tidigare så inköp får bättre möjligheter att göra 

prognoser till underleverantörerna. Fördelen som uppnås om huvudplanen redan har 

beläggningsutjämnats på taktisk nivå via SNP är att planen då redan blir grovt kontrollerad 

och operativa planerare behöver inte lägga ner lika mycket jobb på den uppgiften. Då öppnas 

mer tid upp för att tidigare detaljplanera verkstaden och köra kvoteringar så inköparnas arbete 

kan påbörjas tidigare.  

Problemet med att ledningens direktiv kan misstolkas och att suboptimering uppstår om olika 

avdelningar har målsättningar som motsäger varandra kan ett APS hjälpa till med att hantera 

problemen. Detta innebär att även om ledningen säger att verkstaden ska fyllas till maximal 

kapacitet så kommer en bra APO-lösning som ger en annan lösning ha rätt eftersom den då 

har hittat en lägre totalkostnad. APO är med andra ord objektiv och problematiken som 

identifierades i det sista stycket i avsnitt 8.1.1 med olika direktiv kan därmed minskas. De nya 

målen kan formuleras så att avdelningarnas uppgift blir att följa planen i största möjliga mån 

för att minska risken för en misstolkning av ledningens direktiv.  
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8.3.2 Stödsystem för beslutsfattande 

Det finns flera matchningar mellan Siemens behov och APOs funktionalitet vad gäller att 

skapa stödsystem för beslutsfattande. I vissa fall är behoven strikta där det gäller att ersätta en 

befintlig ej tillfredställande fungerande lösning medan andra behov handlar om att skapa helt 

nya hjälpmedel till planeringsbeslut via APO. De behoven där något ska ersättas är simulering 

som försvinner med TS4 och stödsystem för smidigare kvotering på operativ nivå. De 

stödsystem som ska fungera som utökat beslutsunderlag till befintligt arbete är 

beläggningsutjämning på taktisk nivå samt prognosuppföljning och sammanställning.       

SNP är den modul i APO som passar bäst för att åtgärda flertalet av Siemens behov. När 

modellen byggs i SNP är det dock en hel del att tänka på. I Siemens fall är kritiska resurser 

och flaskhalsar kartlagda vilket är mycket bra då det är detta som SNP bör ta hänsyn till. 

Enligt teorin ska endast resurser som är kritiska ur ett kapacitetsperspektiv tas med i modellen 

men det som inte får glömmas är dock att Siemens har vandrande flaskhalsar beroende på 

produktmixen. Det är därför farligt att göra en alltför smal modell då det vid en liten 

förändring i produktmixen helt plötsligt kan saknas viktiga resurser i modellen. Avvägningen 

kommer alltså att behöva göras mellan en större och klumpigare modell och risken att 

modellen blir inaktuell.  

En annan aspekt som måste beaktas i Siemens planering är problematiken gällande intern 

produktion kontra utlegotillverkning. Som förklarats tidigare är tanken att den egna 

verkstaden ska vara fullbelagd och att externa leogleverantörer ska förse verksamheten och 

monteringen med resten av det ingående materialet. För modellen i SNP innebär detta att det 

kommer skapas en intern produktionsresurs och en extern. Vid en körning av modellen med 

lösningsmetoden CTM skapas ett regelverk för att hantera just denna situation. Regelverket 

kan anpassas helt efter hur prioriteringen är för varje artikel eller produkt. I dagsläget finns 

det dokumenterad data av prioriteringsregelverk till kvoteringsbeslut som kan utnyttjas. 

Övriga regler som behövs till CTM får struktureras upp vid implementering med samlad 

kompetens från Siemens och APO-konsulter. Exempel på hur ett regelverk kan se ut för 

beläggningsutjämning på taktisk nivå är att prioritera den interna produktionen så den fylls till 

sin övre kapacitetsgräns. Först då kommer order att börja läggas ut på lego. Det kommer 

innebära att en utjämning av den interna produktionen tillåts i de fall då även den externa 

kapaciteten nått sitt tak. Utjämning görs förslagsvis bakåt i tiden, alltså tidigareläggning, för 

att undvika förseningar. Om planen inte kan uppfyllas trots utjämning i tid kommer det skapas 

en varning och då måste planeraren agera. Prioriteringen när SNP ska planera in en order blir 

alltså som följer;  

1. Intern verkstad 

2. Extern verkstad 

3. Flytta order bakåt i tiden i den interna verkstaden 

4. Flytta order bakåt i tiden i den externa verkstaden   

Ett annat förslag på hur regelverkat kan struktureras upp är att först fylla på den interna 

verkstaden till kapacitetstak och då övergå till att beläggningsutjämna. När så många order 

som möjligt är utjämnade i tiden kan resten läggas ut till externa resurser. I de fall 
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kapacitetstak uppnås för de externa resurserna kan CTM även utjämna dessa order. 

Prioriteringen i detta fall ser då ut som följer; 

1. Intern verkstad 

2. Flytta order bakåt i tiden i den interna verkstaden 

3. Extern verkstad 

4. Flytta order bakåt i tiden i den externa verkstaden   

Den lösningsmetod som beskrivs i detalj ovan är CTM och det är även denna metod som 

Siemens bör använda för beläggningsutjämning med SNP. Detta eftersom det regelbaserade 

prioriteringsreglerna passar Siemens taktiska situation i dagsläget med tanke på den data som 

finns att tillgå. Om istället lösningsmetoden optimizer ska användas kan körningen bli alldeles 

för trögt för att köra på taktisk nivå. Det skulle också krävas ett mer omfattande arbete att 

hitta ingående data till en optimizer-körning eftersom alla kostnader av intresse måste räknas 

ut eller uppskattas. Samtidigt är det svårt att uppskatta den extra vinsten i form av en bättre 

plan som en optimizer-körning skulle medföra då det på taktisk nivå ändå bara krävs en 

grövre uppskattning som beslutsunderlag på grund av de oförutsägbara variationerna över 

tiden. CTM är den regelbaserade lösningsmetod som skulle kunna visa hur olika 

begränsningar i produktionsflödet påverkas av en viss efterfrågan. För att modellera flödet 

krävs det att information om alla begränsningar finns tillgängligt men i R/3 finns majoriteten 

av den data som behövs redan dokumenterad. Övrig data bör insamlas och föras in i som 

master data i R/3 under tidiga stadier av implementeringsarbetet.  

Via körningar i SNP ges förslag på hur produktionen bör jämna ut beläggningen i dess 

nyckelresurser och flaskhalsar. Detta är ett arbete som idag görs baserat på tumregler för 

huvudplanen och baserat på startveckan av montaget för produktionsplanen. Problemet som 

uppstår i dagsläget är alltså att det inte finns något smidigt sätt att ta hänsyn till 

nyckelresursernas och flaskhalsarnas beläggning på ett bra sätt i den taktiska planeringen. 

Huvudplaneringens GKP-körning som används i S&OP-processen ger endast en grov 

indikation på den framtida beläggningssituationen men det är ett begränsat verktyg och 

tillsammans med variationen på lång sikt finns det risk att ingen större notis görs för denna 

information från kapacitetsägarnas sida. Skillnaden mellan GKP som stödsystem och att 

arbeta med APO är att den senare gör mer information tillgänglig på en högre planeringsnivå 

så beslut kan fattas tidigare och mer välgrundat. Redan i S&OP-processen kan 

huvudplaneringen få en mer detaljerad bild av beläggningen vilket skapar förutsättningar att 

redan på denna höga nivå anpassa planen. Därmed kan de lägga en bättre plan vilket ger de 

undre planeringsnivåerna mer tid som leder till en rad förbättringar som nämndes ovan i 

avsnitt 8.2.1. 

På grund av hänsynen till kapacitetsbegränsningar kommer beläggutjämning att ske då 

behovstoppar överskrider kapaciteten under den tidsperioden. Detta kommer leda till en 

ökning i kapitalbindningen eftersom färdiga produkter kommer att ligga i lager en tid innan de 

verkligen behövs. Det kan därför verka dumt att beläggningsutjämna sett till kapitalbindning, 

men den stora vinsten är att en jämnare produktionstakt kan uppnås vilket medför en rad 

fördelar. Bland annat kommer det krävas mindre kapacitetsinvesteringar vilket håller 
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produktionskostnaden nere. Dessutom uppnås en enklare planeringssituation där resurser 

används på en stabil nivå vilket förenklar exempelvis bemanning och minskar risken för 

haveri i maskiner. Det gäller för Siemens att hitta en optimal balans, se Figur 6.2, mellan 

kapitalbindningskostnader och produktionskostnader där en för lång tidsförflyttning av behov 

kan kosta mer än att investera i extra kapacitet. Värt att nämna är att Siemens idag arbetar 

aktivt med beläggningsutjämning och om SNP används för denna uppgift vid taktisk 

planering i framtiden kommer det inte direkt leda till fördelarna och nackdelarna som är 

listade ovan. Vad som kommer att hända är dock att processen med utjämning får ett 

stödsystem som gör att den blir lättare att överblicka och styra och på så sätt finns potential att 

uppnå fördelarna utan att påverkas nämnvärt av nackdelarna. 

Ett arbete som inte är speciellt utbrett på Siemens idag är att beläggningsutjämna åt sina 

underleverantörer. Denna typ av integrerad planering uppströms är mycket starkt förespråkad 

i SCM-filosofin. I de fall där Siemens har en god relation till en leverantör och bra 

information om dennes kapacitet kan APO med fördel användas för integrerad planering 

genom att beläggningsutjämna även externt.     

Att ersätta TS4 inom en snar framtid är något som Siemens har ett stort behov av. Men genom 

att använda ett avancerat planeringssystem som APO till att simulera finns det goda 

möjligheter till att utöka och inte bara ersätta de användningsområden som erbjuds i TS4. De 

stora uppgifterna som TS4 används till i dagsläget är att göra taktkörningar och att plocka bort 

PF-satserna för att få en mer realistisk bild. Om SNP implementeras på Siemens kommer 

dessa två uppgifter att ersättas oberoende av vilken lösningsmetod som används. Dock med 

viss reservation för att det inte kommer vara en ren kopia av TS4 utan det medförs vissa 

förändringar i arbetet och anpassningar eftersom utdata inte efterliknas exakt. Det i APO som 

möjliggör simuleringsmöjligheterna är att det är en separat miljö skiljt från R/3 och att det är 

enkelt att manuellt göra förändringar av ingående data som i Siemens fall blir en plan. 

Skillnaderna som uppkommer är kopplade till hur modellen struktureras upp samt vilken 

lösningsmetod som används. Om modellen blir total med samtliga produkter, material, 

processer och flöden inräknade kommer den likna TS4 men den kommer bli trögkörd. Om 

heuristik används till denna modell kommer ingen beläggningsutjämning att göras heller och 

resultat kommer att vara snarlikt TS4. Taktkörningar kan i detta fall köras genom att fritt 

ändra om i planen och sedan analysera resultatet.  

Om CTM ska användas kommer det medföras fler ändringar. Först och främst kommer en 

beläggningsutjämning att göras så utdata kommer inte att se exakt lika ut som från TS4. Sen 

så måste modellen bantas ned till nyckelresurser och flaskhalsar eftersom en totaluppräkning 

inte kommer bli hanterbar. Nedbantningen behöver absolut inte ses som något negativt 

eftersom fokus kommer att ligga på de viktigaste resurserna vilket är exakt som det ser ut idag 

via TS4 bara att det där även görs beräkningar som inte påverkar dessa. Genom att det är 

enkelt att ändra i den ingående planen i APO kommer det vara lätt att flytta eller ta bort PF-

satserna för att analysera utfall. Något som framtida implementeringspersonal måste tänka på 

är dock att om CTM används för beläggningsutjämning kommer även PF-satserna att 

utjämnas vilket inte kommer ge en exakt bild av det framtida utfallet. Därför kan det vara 

bättre att bara använda CTM utan PF-satserna med i planen eller att anpassa PF-satsernas 

struktur så de inte kommer att belägga nyckelresurserna eller flaskhalsarna. Det kan självklart 
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vara intressant för Siemens att göra en beläggningsutjämning med alla PF-satsar inräknade 

också eftersom det visar på ett scenario med högt säljtryck.  

Utöver de simuleringsmöjligheter som beskrivs ovan och ska fungera som substitut till TS4 

erbjuder APO potential till utökat bruk av simulering vid planeringsarbete. Tanken med att 

nyttja SNP till denna uppgift är att inte behöva blanda ihop många olika avdelningar för att 

ställa i ordning inför en körning samt att analysera utdata. Med en smart byggd modell och 

kunnig personal på vid taktisk planering ska simuleringen av huvudplan möjliggöras. Detta 

kommer vara ett nytt stödsystem för taktisk planering och det kommer förmodligen krävas en 

inkörningsperiod innan de kan lära sig ta bra beslut baserat på resultatet av APO-körningen. 

Simuleringsresultaten kommer inte enbart vara bundet till taktiska planerare utan kan med 

fördel användas som beslutsunderlag för övrig planeringspersonal eller kapacitetsägare.       

APO-modulen DP har en möjlighet att hjälpa Siemens att sammanställa information om 

efterfrågan. Dagens metod där många säljares individuella prognoser aggregeras av 

efterfrågeplaneraren fungerar bra men kan uppfattas som en aning omständig. Planerarens tid 

är värdefull och om möjligheten att låta ett dataprogram ta över enkla arbetsuppgifter ges, bör 

den tas. Det finns ett verkligt exempel där en organisation gått från manuell till automatisk 

prognossammanställning.  

SSAB Oxelösund har genomfört en liknande omorganisation vilken beskrivs i avsnitt 6.4.1.1. 

Förändringen innebar att säljarna själva förde in sina prognoser i datasystemet och en rapport 

kunde sedan automatiskt genereras. SSAB Oxelösund är ungefär lika stort som Siemens och 

hade liknande problem innan de införskaffade ett APS med DP-funktion. Skillnaderna dem 

emellan när det kommer till produkter och produktion är dock ganska annorlunda. Chansen att 

även Siemens skulle kunna dra nytta av liknande verktyg anses ändå rimlig. Att implementera 

DP kan ge ett bättre beslutsunderlag i form av mer tillförlitlig efterfrågedata. 

Något som saknas på Siemens idag är bra arbetsrutiner med att följa upp prognoser. Det finns 

idag mycket begränsade möjligheter att se hur tidigare prognoser sett ut. Det är dock viktigt 

att följa upp prognoserna för att kunna se trender eller kontrollera om systematiska fel görs. 

Ett exempel är uppfattningen om att försäljningen kommer att öka kraftigt vilket har 

förväntats under flera år i rad. DP erbjuder större möjligheter att följa upp prognoser och DP 

har även en mer sofistikerad grafisk hantering vilket förenklar förståelsen.  

Om APO används som stödsystem för beslutsfattande borde det med fördel nyttjas i samband 

med S&OP-processen eftersom det är där som Siemens sköter den taktiska planeringen. Det 

är också via denna process som taktiska planerare får återkoppling från övriga planerings-

nivåer samt resten av verksamheten och eftersom detta är APOs uppgifter passar det mycket 

bra in här. Om APO implementeras kommer det dock att medföra vissa förändringar i S&OP-

processen som planeringspersonal på Siemens måste vara medvetna om och förbereda sig på. 

Ett exempel på hur taktisk planering kan se ut efter en implementering av APO ses i Figur 8.5 

och kan jämföras med hur det ser ut i dagsläget i Figur 4.5. I föreslagen S&OP med APO 

används DP till att samla in prognoser och kommer ge input till planerare i form av statistik 

och prognosuppföljning. När sedan taktisk personal sätter sig ned vid mötet ”runda bordet” 

kommer de ha extra data från DP att basera sina beslut på samtidigt som de kan använda SNP 

till att simulera och beläggningsutjämna. Arbetet som sker vid ”runda bordet” kommer alltså 



Kapitel 8 – Analys    

97  

 

att utökas för att underlätta det arbete som utförs på lägre planeringsnivåer. Eftersom SNP-

körningar kommer ta mer tid i anspråk än vad taktiska planerare i dagsläget lägger vid dessa 

möten är det tänkbart att planerare måste avsätta mer tid till dessa uppgifter eller alternativt 

utöka med extra personal som ansvarar för denna uppgift. Sedan när en plan är föreslagen 

kommer utdata från SNP kunna skickas till kapacitetsägare och på så vis undvika det 

begränsande verktyget GKP. Alternativt kan resultatet från flera simuleringar skickas till 

kapacitetsägare för att ge dem mer data att analysera. 

 

Figur 8.5 S&OP-processen med APO 

Kvoteringen på Siemens har diskuterats i tidigare kapitel och även formulerats som ett behov 

på Siemens i avsnitt 8.1.2 ovan. Baserat på Enebrinks rapport (2007) och intervjuer går det att 

dra den slutsatsen att APO kan lösa problemet med SNPs lösningsmetod CTM. Anledningen 

till att just CTM utpekas som den bästa lösningen i APO är att det hanterar regelverk och 

kapacitetsbegränsningar väldigt bra. Lösningen kan se ut så att med utgång ifrån den 

prioriteringslista som finns tillgänglig i dagsläget läggs olika produkter in i den interna 

verkstaden tills dess att dess kapacitet är fylld och nästa artikel på prioriteringslistan inte får 

plats. Då kan modellen fortsätta sin sökning och hitta en annan artikel som kan få plats på 

grund av att den exempelvis belägger andra resurser. Just den vidare sökningen är 

tidskrävande att utföra manuellt samtidigt som det inte med säkerhet ger en stor vinst eller ens 

någon förändring alls. Den stora vinsten av att utföra kvoteringsarbetet i SNP är inte bara att 

automatisera arbetet utan också att förändringar kan ske i APO utan att de påverkar den aktiva 

planen i R/3. I dagsläget sker alla förändringar vid kvotering aktivt och att testa och simulera 

blir då mycket svårt och riskabelt.  

8.3.3 Kunskap om den egna verksamheten 

Idag finns det brister i planerarnas bild av den egna verksamheten. Bristen består främst i en 

osäkerhet i produktionssystemets verkliga kapacitet. Genom att implementera APO kommer 

Siemens planerare få en ökad möjlighet att kontrollera och testa produktionssystemet. När 

APO är på plats och fungerar kommer Siemens att kunna köra olika scenarion för att testa hur 

förändringar kan komma att påverka de kritiska resurser som modellen skapats runt omkring. 

Exempel på vad som kan simuleras i olika scenarion är främst volymförändringar men APO 

ger också en möjlighet att testa andra förändringar så som maskinhaveri. Tanken med att testa 
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produktionssystemet är att öka kunskapen om systemets begränsningar och beskaffenhet. Det 

kan ge indikationer på vilka förändringar som systemet är mest känsligt för och därmed måste 

undvikas. Dessa typer av förändringar kommer då att kräva extra bevakning.  

Med hjälp av funktionen Supply Chain Cockpit (SCC) ges användaren en smidig möjlighet att 

övervaka den aktuella planen. Om en förändring sker kommer användaren automatiskt att 

varnas. SCC är också en lämplig funktion för att kontrollera resultatet av en körning i APO. 

Alla varningar visas nämligen i SCC så eventuella förseningar noteras vilket, enligt 

resonemanget ovan i avsnitt 8.2.1, indikerar en kapacitetsbrist.  

För Siemens del är det extra viktigt att ha möjligheten att simulera förändringar och scenarion 

eftersom problematiken med förändringar är extra stor. Den är stor på Siemens på grund av de 

långa ledtiderna som kräver en långsiktig prognosbaserad planering med större osäkerhet än 

kortsiktig och behovsdriven produktionsplanering. Dessutom ger dessa variationer över tid en 

svårplanerad produktion eftersom en mindre förändring i produktmix kan ge en stor 

förändring i beläggning i vissa produktionsgrupper. Detta är ett exempel på en typ av 

känslighet som beskrevs i första stycket av detta avsnitt. För Siemens del är detta högst 

aktuellt eftersom det är denna känslighet som ställs på prov när en PF-sats realiseras. Med 

hjälp av APO kommer kunskapen om den egna verksamheten att öka då beslutsunderlag kan 

användas som ett komplement i planeringen. Initialt krävs en verifiering av all indata för att 

planerarna ska kunna lita på systemets resultat. 

Behovet av att utöka kunskapen om den egna verksamheten rotar sig mycket i dagens 

okunskap om vilka konsekvenser planeringsbeslut får. Denna osäkerhet gör det också svårt att 

veta på vilka grunder planeringsbeslut bör tas på. Ett tydligt exempel är att flaskhalsarna 

konstant flyttar sig beroende på produktmix och Siemens har ett uttalat behov av att få mer 

information om flaskhalsarna. Vad i APO som skulle kunna uppfylla detta behov är främst 

simuleringsmöjligheterna som erbjuds via SNP. Planerare skulle då testa sig fram och ändra 

planen iterativt för att se var och när en flaskhals uppstår. Med den informationen kan 

Siemens i nästa steg använda möjligheterna som erbjuds i CTM för att se till att flaskhalsarna 

alltid använder sin maximala kapacitet för att inte begränsa verksamheten. CTM kommer 

alltid att ta hänsyn till kapacitetstak vid körning vilket kommer leda till att alla flaskhalsar är 

de som automatiskt fyllas upp för att anpassa produktionen efter dessa. På så sett kommer 

Siemens planerare inte längre behöva förlita sina beslut på magkänsla och tumregler utan 

verklig data.  

Idag används TS4 till att simulera utfall men resultatet av körningarna används inte i den 

utsträckning som skulle kunna vara möjlig med en smidigare och smartare lösning i SNP. När 

kapacitetsägarna ger sin input på GKP-körningen över flaskhalsarna kommer de ge sin syn på 

om de kan anpassa sig efter planen. Med heuristics eller CTM skulle huvudplanerare redan på 

taktisk nivå göra kapacitetsägarnas bedömning och få en möjlighet att anpassa planen efter 

flaskhalsarna. Alltså kommer kunskapen om den egna verksamheten att stärkas och lyftas upp 

i planeringshierarkin. Med bättre förståelse för verksamheten kommer det även skapas 

potential för att på ett smidigare sätt hantera situationen med luft i verksamheten. Om 

planerarna vet exakt var resurserna är känsliga för variation vet de också var luften behövs 

och kan med fördel dra ned på säkerheten på andra håll.       
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Om APO ger planerarna bra information som med tiden visar sig leda till bättre beslut 

kommer det vara möjligt att framtida planeringsarbete utgår mer och mer från data som APO 

producerar och mindre på nyckelkompetensers magkänsla. Det finns alltså en tydlig 

matchning mellan Siemens behov och APOs funktionalitet vad gäller standardisering av 

arbetsprocesser. Med hjälp av det stöd som APO ger i beslutsfattandet kan Siemens skapa 

arbetsmetoder som baseras på det indata som APO ger. Beslut ska sedan fattas på dessa 

grunder och förhoppningsvis även i kombination med andra informationskällor och 

naturligtvis i kombination med den erfarenhet och kunskap som finns hos Siemens anställda. 

Siemens har ett behov att minska beroendet av ett fåtal individer och APO kan möjligtvis 

hjälpa Siemens att arbeta bort detta beroende. APO kommer aldrig att ersätta duktig 

planeringspersonal men om det hjälper till att illustrera den egna verksamheten och på så vis 

kommer Siemens bli mindre påverkade av bortfall av personal som räknas som 

nyckelkompetenser. 

8.4 Implementering 

Oavsett vilka delar av APO som Siemens i slutändan väljer att implementera kommer det 

krävas ett omfattande implementeringsprojekt med många inblandade. I detta avsnitt kommer 

därför bland annat problematiken med själva implementeringen att diskuteras. För Siemens 

del finns det redan en vana att styra och delta i stora omstruktureringsprojekt. Alldeles nyligen 

rullades ATLAS ut och innan det var det den stora övergången till R/3-systemet, så det går att 

säkert säga att det redan finns en värdefull erfarenhet av förändring på Siemens. Detta är en 

stor fördel när och om APO ska implementeras på företaget.  Flera källor till arbetet nämner 

vikten av att ett driv och personligt engagemang hos alla involverade personer. Bland annat 

Nah i sin kritiska framgångsfaktor 8, i avsnitt 6.5.1, där han betonar vikten av en företags-

kultur som främjar förändring vilket Siemens kan anses ha. Siemens kan också anses ha en 

kunnig och kompetent personal vilket generellt sett underlättar. Detta på grund av att 

personalen därmed har lättare att lära sig ett nytt arbetssätt och dessutom för att personalen 

har lättare att se syftet med förändringen vilket leder till ett större engagemang. 

En annan viktig del i att implementera ett nytt IT-system är orsaken till implementeringen. 

Flera författare anser att det måste vara en väl genomtänkt investering där målen och behoven 

är tydliga. APS är inget mirakelverktyg som kan lösa alla problem utan implementeringen 

måste vara behovsdriven ur ett SCM-perspektiv. APS kan på så sätt i många fall lösa ett 

identifierat problem vid rätt användning men det lyckas sällan om behovet är imaginärt eller 

påhittat.  

Det finns många problem som kan uppstå vid en implementering. För Siemens del är det 

viktigt att identifiera potentiella problem och göra en riskanalys. På så sätt kommer allvarliga 

problem med större sannolikhet kunna undvikas. Normalt sett är kostnad och tid kritiska 

aspekter vad gäller en förändring. Därför är det också viktigt att ledningen har förtroende för 

projektet och är väl införstådd med projektets risker och möjligheter. På så sätt minimeras 

risken att projektet skrotas av ledningen av felaktiga anledningar så som okunskap i det fall att 

en implementering skulle dra iväg kostnadsmässigt eller tidsmässigt. 
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Sett till implementeringens olika steg är det för Siemens del viktigt att tänka på att arbetet 

kommer fortsätta under en lång tid även efter själva modulen installerats. När en modell i 

APO har skapats kommer det att krävas mycket verifieringsarbete och vidareutveckling för att 

säkerställa att modellen ger tillförlitiga resultat. Detta stöds av Ho och Lins teorier gällande 

implementering av IT-system, som beskrevs i avsnitt 6.5.1, där implementeringen inte är över 

så fort modellen installerats. Det är snarare så att det verkliga arbetet för de anställda som ska 

använda systemen börjar när modulen är på plats. För att kunna nå systemets fulla potential 

krävs det att användarna ger input till förbättringar. I avsnitt 6.5 finns det mycket mer 

information om hur en implementering av APS kan göras. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel kommer examensarbetets slutsatser presenteras samt författarnas 

rekommendationer till uppdragsgivaren Siemens. Först kommer slutsatserna gällande APOs 

olika moduler beskrivas och efter det kommer en rekommendation av en lämplig 

implementeringsordning av modulerna. Avslutningsvis listas en rad frågor som Siemens bör 

ställa sig och veta svaret på innan de implementerar APO.  

9.1 Modulerna i APO 

I detta avsnitt kommer arbetets slutsatser gällande APOs moduler presenteras i form av att 

följande frågor besvaras: 

 Vilka behov kan modulen hantera?  

 Vilka kritiska punkter måste främst beaktas vid implementering? 

 Bör modulen implementeras? 

Efter dessa stycken sammanfattas behoven i Figur 9.1. 

9.1.1 Demand Planning 

Det problem som DP kan lösa är initialt den tidsödande processen där prognoser sammanställs. 

Effekterna blir att efterfrågeplaneraren kommer få mer tid till att lösa andra problem vilket 

bland annat kan resultera i bättre kommunikation med säljavdelningen. Dessutom kan ett 

datastöd minska beroendet av enskilda individer eftersom arbetsprocesser kan standardiseras. 

DP kan också ge en förbättrad möjlighet att följa upp prognoser och även ta ut och presentera 

information från systemet bland annat tack vare stöd från grafiska funktioner. 

DP kan alltså hantera följande behov: 

 Minskat beroende av nyckelkompetenser 

 Förenklad prognoshantering 

Innan DP implementeras måste användarnas vilja och engagemang vara stark eftersom 

implementeringen sannolikt kan komma att stå eller falla med detta. Om säljavdelningen 

själva ska föra in sina prognoser i DP måste de själva se nyttan med det nya arbetssättet och 

även få adekvat utbildning. Dessa utbildningskostnader måste naturligtvis ställas i relation till 

den förväntade nyttan eftersom det i stort handlar om en effektivisering. Värdet på förbättrad 

prognosuppföljning kan vara svårt att kvantifiera men en uppskattning kan ändå vara rimlig 

att utföra för att få en möjlighet att grovt beräkna nyttan med att implementera DP. 

Sammanfattningsvis rekommenderas DP på grund av effektiviseringsmöjligheterna. Dock är 

det inte en prioriterad modul utan den bör startas först då andra mer prioriterade moduler har 

implementerats eller då det kan allokeras nog med resurser för att DPs implementering inte 

påverkar andra modulers. En implementering av DP kan också förbättra funktionaliteten i de 

övriga modulerna eftersom de kommunicerar med varandra och indata till exempelvis SNP 

kvalitetssäkras därmed.  
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9.1.2 Supply Network Planning 

SNP har potentialen att hantera ett flertal behov. Det finns på Siemens idag ett uttalat och 

definitivt behov som behöver en lösning vilket är ersättning av TS4. Det finns också andra 

möjligheter i SNP där främst en förbättrad huvudplanering kan ge stora effekter långsiktigt. 

Dessutom kan SNP lösa det specifika problemet med kvotering av verkstädernas artiklar. De 

olika behoven kommer dock kunna hanteras på olika sätt genom att modellen byggs 

annorlunda samt att lösningsmetoden kan varieras. För att snabbt ersätta TS4 rekommenderas 

att den heuristiska lösningsmetoden används i SNP med en modell som omfattar hela 

verksamheten. För de andra behoven rekommenderas lösningsmetoden CTM för att köra 

simuleringar av olika scenarion eller kontrollera tillgängliga kapaciteter med en smalare 

modell som endast innefattar flaskhalsar och nyckelresurserna i modellen. För 

kvoteringsbeslutet måste dessutom ett regelverk för prioriteringar inkluderas i modellen. 

Genom att använda denna modul kommer arbetsprocesserna att förändras. När beslut helt 

eller delvis kan fattas med hjälp av resultat från APO kommer Siemens även att minska sitt 

beroende av individers kunskap. Vid sjukdom eller annan frånvaro kan arbetet därmed 

fortskrida utan större komplikationer.  

SNP kan alltså hantera följande behov: 

 Snabbersättning av TS4 

 Scenariosimulering / Kapacitetskörningar 

 Kvotering 

 Minskat beroende av nyckelkompetenser 

Det viktigaste vid implementering av SNP är att modellen ställs upp riktigt så att den matchar 

hur modellen avses användas. Det är ett svårt moment där det krävs en smart avvägning 

mellan detaljrikedom och användarvänlighet. En alltför detaljerad modell blir svåranalyserad 

och trög att köra medan en alltför odetaljerad modell ger ett opålitligt och otillräckligt resultat. 

På grund av denna svåra avvägning bör den grupp som sköter arbetet att ställa upp modellen 

inkludera både anställda från Siemens med kunskap om de delar som förväntas ingå i 

modellen och dessutom externa konsulter med erfarenhet av tidigare implementeringar.  

Den slutgiltiga rekommendationen för SNP är ett tydligt ja. Det finns en uppsjö av 

möjligheter att APO kan förenkla och förbättra dagens planeringsarbete. Behoven är i vissa 

fall tydliga och i andra fall mer svårgreppbara men genom att utnyttja de framsteg som gjorts 

inom IT bör APO eller en motsvarande lösning implementeras.  

9.1.3 Production Planning/Detailed Scheduling 

Redan tidigt under arbetets gång fokuserades arbetet på främst SNP men också DP. PP/DS har 

därmed inte undersökts lika noggrant vilket motiverats med att några stora behov inte har 

identifierats vilket redan tidigt under arbetet konstaterades.  

Det som PP/DS är utformat för att lösa är detaljplanering av verkstaden. Det går att planera 

med en noggrannhet på ner till en minut. För Siemens del är detta ett senare behov eftersom 

dagens produktionsplanering fungerar tillfredställande. Exakt vilka möjligheter som finns har 

dock inte kartlagts under detta arbete vilket lämnar utrymme för fortsatta undersökningar. 
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PP/DS kan i dagsläget inte hantera något av Siemens behov som har identifierats i detta 

examensarbete. 

De källor som kommenterat PP/DS har främst sett svårigheter vad gäller att hitta en bra 

lösning på Siemens. Detta eftersom APO är en standardlösning gjord för att passa företag i en 

mängd olika branscher. Siemens verkar dock i en väldigt komplicerad bransch produktions-

mässigt med djupa strukturer och projektstyrning av material. Så trots att denna typ av 

verksamhet kan vinna en hel del på att skaffa en välfungerande lösning kan det vara svårt att 

göra det med APOs standardlösning. 

Rekommendationen är tills vidare att denna modul inte bör implementeras innan de övriga 

modulerna eller innan en vidare undersökning gjorts. 

9.1.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis rekommenderas främst SNP medan DP bör implementeras när resurser 

och tid finns. En implementering av PP/DS bör däremot låta sig vänta tills en mer omfattande 

kartläggning av möjligheter och eventuella substitut genomförts. I Figur 9.1 nedan har de 

identifierade behoven radats upp med den rekommenderade lösningen bredvid. Dessutom har 

förväntade effekter samt potentiella svårigheter listats. Förslag 1 och förslag 2 beskrivs nedan 

i avsnitt 9.2. 

 

Figur 9.1 Sammanfattning av Siemens behov, vilken funktion som rekommenderas lösa det samt vilka effekter en 

lösning kan ge och vilka svårigheter som förknippas med lösningen 

9.2 Rekommenderad implementeringsordning 

En viktig aspekt i implementeringen av APO är i vilken ordning som modulerna bör 

implementeras. Det finns blandade åsikter om vilka fördelar som förknippas med att börja 

med den ena eller den andra. Nedan beskrivs den rekommenderade implementerings-

ordningen beroende på vilken av två vägar som Siemens väljer att gå. 
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Den första vägen, förslag 1, innebär att Siemens följer de allmänna rekommendationerna 

vilket förutsätter att tid inte är en avgörande faktor. Implementeringsprojektet har alltså 

möjligheten att planeras i god tid och fokus ligger på att genomföra den bästa möjliga 

implementeringen även om det kan ta en lång tid innan systemet är på plats.  

Den andra vägen, förslag 2, innebär att Siemens väljer att prioritera den lösning som snabbast 

kan rätta till ett befintligt eller nära förestående problem. Tiden spelar alltså en viktigare roll i 

förslag 2 än i förslag 1. Naturligtvis finns det även i förslag 2 ett värde i att försöka göra en 

implementering så bra som möjligt funktionellt sett men fokus ligger på att lösa mer akuta 

problem först. 

9.2.1 Förslag 1 

Om Siemens vill följa den väg som betraktas som bäst om tidsaspekten bortses ifrån bör 

Siemens satsa på att utforma en lagom detaljerad modell som kan köras med CTM som 

lösningsmetod i SNP. Detta för att denna väg anses vara den som snabbast för Siemens framåt 

vad gäller produktionsplanering. En fungerande lösning av denna typ kommer att ge Siemens 

ett beslutsunderlag som leder till flera möjligheter så som utveckling av arbetsprocesser, 

minskat beroende av enskilda individer, stabilare prognostisering med mera.   

Det är viktigt att fokusera på denna lösning först så att den blir klar så fort som möjligt och 

därför bör de andra funktionerna implementeras när det första är klar. Om det inte är så att det 

går att implementera de olika lösningarna parallellt utan att de stör varandra. Detta skulle 

kräva mer resurser från företagets sida men skulle naturligtvis göra det möjligt att få flera 

lösningar på plats snabbare. Att implementera flera olika lösningar samtidigt är dock mycket 

krävande och bör endast genomföras om det finns ett tydligt behov som väger över risken det 

medför. Efter den modell, som är utformad efter Siemens nyckelresurser beskriven i förra 

stycket, finns alternativen att implementera DP-modulen eller kvoteringslösningen i SNP. Av 

dessa två bör kvoteringslösningen i SNP prioriteras eftersom TS4s försvinnande kommer 

försvåra planeringen på avdelningen GTCL och därmed behövs ett hjälpmedel för denna 

uppgift. Sist bör alltså DP-modulen komma eftersom det inte finns ett lika tydligt behov av en 

snabb lösning här.  

För förslag 1 blir alltså implementeringsordningen: 

1) CTM-lösning i SNP av en modell baserad på nyckelresurser 

2) CTM-lösning i SNP av kvoteringsproblemet 

3) DP-modulen för en förenklad prognoshantering   

9.2.2 Förslag 2 

Den stora skillnaden mellan förslag 1 och förslag 2 är tidsperspektivet. Att implementera ett 

nytt IT-system är en omfattande process som ofta tar lång tid. Det brukar dessutom ta längre 

tid än förväntat. Detta faktum i kombination med att TS4 försvinner i oktober 2010 gör att en 

lösning som kan hantera det akuta problemet på kortast möjliga tid kan vara att föredra. Den 

snabbaste lösningen är sannolikt att kopiera över informationen som finns i Siemens R/3-

system till APO för att bygga en modell som omfattar hela verksamheten. Den stora 
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tidsvinsten i denna lösning är att den tidskrävande processen att utforma en lämplig modell 

försvinner. Om denna modell körs med den heuristiska lösningsmetoden kommer resultatet 

troligtvis bli mycket likt det som idag fås ut från TS4. Detta blir alltså en snabblösning som 

gör att Siemens kan fortsätta planera som idag. Dock kommer denna lösning som nämnt 

tidigare i avsnitt 9.1.2 resultera i en svårhanterad modell som kan bli svåranalyserad och ta 

lång tid att köra. 

När den heuristiska lösningen implementerats rekommenderas att arbetet fortsätter enligt 

ordningen som presenterades i förslag 1 ovan. För förslag 2 blir alltså 

implementeringsordningen: 

1) Heuristiclösning i SNP av en modell som omfattar hela verksamheten 

2) CTM-lösning i SNP av en modell baserad på nyckelresurser 

3) CTM-lösning i SNP av kvoteringsproblemet 

4) DP-modulen för en förenklad prognoshantering   

9.3 Implementeringen på Siemens 

När APO ska implementeras på Siemens kommer det krävas mycket från företagets sida sett 

till tid och andra resurser. Oavsett om Siemens väljer att implementera APO med 

utgångspunkt från förslag 1 eller förslag 2 beskrivna ovan kommer det krävas att det finns 

svar på en rad frågor. Syftet med att lista dessa frågor är att Siemens kan skapa sig en 

uppfattning om vad som kommer att krävas och genom att besvara dessa frågor minskar 

risken för otrevliga överraskningar dyker upp under själva implementeringen. 

Frågorna är grundade på informationsbehov som identifierats under arbetets gång. 

 Vilken information krävs för att sätta upp en modell? 

 Vilka planeringstidsgränser ska gälla? 

 Vilka prioriteringsregler ska gälla mellan produkter vid planeringen på lång sikt? 

 Vilka resurser ska betraktas som nyckelresurser? 

 Vilka typer av komplexiteter måste förenklas? 

 Hur ska PF-satser och variantsatser hanteras? 

 Vilken master data ska användas och är den uppdaterad? 

 Finns all data tillgänglig för kvotering med regelbaserad CTM?  

 Vilka kompetenser måste finnas i projektgruppen som ansvarar för implementeringen? 

 Vilka kommer påverkas av APO i sitt arbete och kommer att behöva utbildning? 

 Innehar konsulter med implementeringsuppdraget tillräcklig kompetens? 



Kapitel 9 – Slutsatser och rekommendationer    

106  

 

 Kunskap om APO 

 Kunskap om Siemens eller liknande företag  

 Finns det några bakåtsträvare som är nöjda med befintlig situation och måste övertalas 

om målen med en APO implementering? 

 Hur väl passar en APO-implementering ihop med nyligen genomförda ATLAS-

projektet? 

 Får Siemens diversifiera sitt SAP-användande med APO direkt efter ett 

harmoniseringsprojekt? 

 Måste ATLAS-personal blandas in vid implementering av APO? 

 Vad kommer det kosta att implementera APO? 

 Kostnad för mjukvara? 

 Kostnad för hårdvara? 

 Kostnad per användare av APO? 

 Kostnad för konsulthjälp? 

 Kostnad för utbildning av personal? 

 Hur tänkte Siemens Görlitz och Siemens Duisburg vid sina respektive APO-

implementeringar och hur har det gått? 

 Hur hanteras dagens brutna produktstruktur i APO? 

 Hur mycket serverkraft kommer att krävas? 

 Vilket krav på datagränssnittet mot nya R/3? 
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10 Diskussion 

Detta kapitel har för avsikt att informellt beskriva tankar och konklusioner om arbetet som 

genomförts på Siemens i Finspång samt lösningen som presenterats. Dessutom kommer 

förslag till vidare undersökningar att presenteras.  

10.1 Arbetets gång 

Vid arbetets början gjordes en tidsplan för alla aktiviteter som skulle ingå. Under hela arbetets 

gång följdes planen så att delarna färdigställdes i tid. På grund av att benchmarkingavsnittet 

inte kunnat genomföras så omfattande som det på förhand var tänkt har det getts mer tid till 

övriga områden. Anledningen till detta är att det visat sig svårt att komma i kontakt med 

lämpliga företag för benchmarking eftersom Siemens situation är väldigt unik på grund av den 

höga graden av komplexitet. Ytterligare en anledning till detta är att antalet företag i Sverige 

som faktiskt använder APO på en taktisk nivå var väldigt få. 

Dessutom har det inte funnits någon möjlighet att få kontakt med andra företag inom 

Siemenskoncernen. APO används idag på siten i Duisburg i Tyskland och systemet håller i 

skrivande stund på att implementeras på siten i Görlitz. Trots detta har det inte gått att få 

kontakt med ansvariga för systemet. Till slut rann tiden för examensarbetet ut och det gick 

inte att fortsätta hoppas på en input från dessa koncernmedlemmar för arbetet. Efter 

examensarbetets färdigställande besöktes dock siten i Duisburg i utbildningssyfte. I det fall 

som Siemens i Finspång bestämmer sig för att implementera APO bör samarbetet mellan 

fabrikerna inom koncernen ha förbättrats för att förenkla informationsöverföringen. Det som 

observerats under arbetets gång är att Siemens i Finspång inte kan räkna med mycket hjälp 

utifrån utan behöver ha kompetensen själv för att säkerställa att implementeringen kan utföras. 

10.1.1 En ny organisation 

Mitt under arbetets gång tillkännagavs en plan att förändra organisationen på Siemens. 

Affärsenheter fick nya namn och indelningar samt att en omfördelning av arbete mellan 

koncernens siter gjordes. På grund av timingen mitt i arbetet fanns det ingen möjlighet att ta 

hänsyn till förändringarna fullt ut. Den nya organisationen har dock funnits med i tankarna 

under skrivandet av analysen och slutsatser. En avgränsning gjordes dock för att det ansågs att 

omorganisationen inte skulle påverka siten i Finspång för mycket sett till arbetets syfte. Det är 

dock värt att kommentera hur Siemens påverkas av detta inom ramen för ämnet som 

behandlats i detta examensarbete. 

På grund av den nya organisationen där samproduktion och koordinering mellan geografiskt 

spridda siter förväntas öka ställs högre krav på planering och kommunikation. För siten i 

Finspångs del innebär förändringen bland annat att en del av packen kommer göras i Duisburg 

samtidigt som site Finspång ska ta över arbete från siten i Lincoln. Detta kommer göra 

planeringen betydligt mer komplex eftersom information måste flöda lika smidigt mellan 

olika siter som det tidigare har gjort internt. Det är därför rimligt att tro att Siemens behöver 

utveckla sina arbetsprocesser och ett möjligt steg i rätt riktning kan vara att använda sig av 
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APO som utöver de moduler som undersökts i detta arbete har funktioner för multi-

siteplanering. 

10.1.2 Relevans 

Examensarbetet är utformat efter uppdragsgivarna Siemens önskemål och fokus på arbetet har 

konstant legat på att uppfylla dessa. Resultatet av arbetet blir då främst relevant för uppdrags-

givarna. Även allt arbete som leder fram till ett resultat är mycket relevant i Siemens ögon 

eftersom föreslagen lösning är härledd därifrån. Examensarbetets totala relevans kan dock inte 

bedömas av författarna utan uppdragsgivarna måste själva objektiv avgöra detta. 

Utformningen av examensarbetet ger det också relevans i ett akademiskt syfte. Det visar 

situationen Siemens befinner sig i och kopplar ihop denna med allt från allmän information 

om supply chain management till detaljerad fakta om APO. Vad som ger detta arbete extra 

relevans i ett akademiskt perspektiv är att APS är ett relativt nytt ämne och det finns i 

skrivande stund inte mycket forskning inom området. Sammanställningen av tillgänglig 

information är därför relevant för samtliga intresserade av APS och APO. Eftersom det finns 

en avsaknad av dokumentation från hur företag använder APS i praktiken och vilka resultat de 

upplever kan detta arbete ses som ett första steg av en sådan undersökning. Om föreslagen 

implementering utförs och resultatet dokumenteras kan det kombinerat med detta 

examensarbete bli en mycket heltäckande bild av APS i praktiken vilket kommer vara ytterst 

relevant för många intressegrupper ur ett akademiskt perspektiv.   

10.2 Lösningen 

Den lösning som presenterats i arbetet är den lösning som anses vara bäst lämpad för Siemens 

givet de avgränsningar som sattes upp initialt. Lösningen bygger också på författarnas egna 

tolkningar och slutsatser baserat på den information som funnits tillgänglig. När Siemens 

själva ska göra en bedömning av behoven i den egna verksamheten och möjligheterna i APO 

rekommenderas att en vidare bedömning görs med detta examensarbete som informations-

källa.  

På grund av arbetets förutsättningar är det viktigt att fundera över hur resultatet sett ut om 

syfte och avgränsningar formulerats annorlunda. En uppenbar brist i uppgiftens formulering 

är begränsningen till APO. Det finns nämligen en rad andra programlösningar som eventuellt 

skulle kunna tillgodose Siemens behov på ett bättre sätt. Siemens rekommenderas därför 

starkt att se över möjligheterna hos andra leverantörer av avancerade planeringssystem och 

andra simuleringsverktyg. Även i den sökningen kan detta arbete användas som informations-

källa men då främst sett till Siemens behov som identifierats. Dessutom är frågeställningen 

formulerad så att undersökningen avser att hitta lösningar på de behov som finns. Det är 

möjligt att det finns andra funktioner i APO som skulle vara till nytta för Siemens även om 

det inte identifierats som ett direkt behov i detta arbete.   

En annan uppenbar brist i lösningen som presenterats är avsaknaden av ekonomiskt 

perspektiv vilket vid en förberedande undersökning som denna nödvändigtvis inte behövs. 

Det hade dock varit önskvärt att ställa nyttan som identifierats i relation med kostnader som 

en implementering medför. Att uppskatta nyttan i monetära mått är dock oerhört svårt innan 
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en mer detaljerad kartläggning gjorts. Även efter en implementering kan det vara svårt att 

härleda besparingar eller effektiviseringar till implementeringen och sätta ett monetärt värde 

på detta enligt de experter som kontaktats under arbetet. Kostnaden är också den 

svåruppskattad varför detta arbete inte innefattat en finansiell synvinkel som trots omfattande 

tidsåtgång troligtvis inte kunnat ge en tillförlitlig siffra. Dock så går det att ge en 

fingervisning på var kostnaderna och besparingarna kommer att uppstå om 

rekommendationerna i detta arbete följs. Figur 6.3 i den teoretiska referensramen illustrerar 

allmänt vilka slutmål som kan uppnås med hjälp av APS. Slutmålen som är mer intäkter, lägre 

kostnader och mindre bundet kapital kommer dock inte automatiskt hända direkt via 

avancerad planering utan beskrivs bäst som möjligheter som öppnas upp för Siemens. 

Kostnaderna som uppstår är inte bara direkt kostnader från implementeringsarbete och 

utbildning utan kommer också att uppstå som en indirekt effekt av förändringsarbete. 

Exempel då sådana effekter som kan nämnas är merarbete och oförutsedda anpassningar som 

tillkommer under inlärningsperioden direkt efter go-live.            

Som ett tillägg till lösningen finns det i framtiden också möjligheter att integrera planeringen 

på siten Finspång mellan enheterna service och ångturbin. I dagsläget sätts huvudplanen med 

lite input från dessa enheter men det finns fortfarande mycket möjligheter att utöka samarbetet 

mellan enheternas planeringsavdelningar. Detta har legat utanför avgränsningarna för detta 

arbete men ett tydligt behov av samarbete har ändå identifierats. Främst på grund av att vissa 

resurser delas mellan gas- och ångturbin och på grund av att service emellanåt behöver göra 

akuta insatser vilka kan störa den övriga planeringen. 

10.2.1 Siemens syn på lösningen 

I ett möte med handledarna Ohlson och Foglander på Siemens diskuterades lösningen och 

främst implementeringsordningen av APOs olika moduler. De två olika förslagen som 

presenterades i kapitel 9 diskuterades bland annat. Det som konstaterades är att det redan nu 

finns vissa deadlines som teamet, som ska implementera APO, måste hålla koll på. Den första 

är en deadline vid vilken datagränssnittet från det nya ERP-systemet, som implementerades 

genom ATLAS-projektet, ska användas. Exakt vilka krav som ska ställas på detta gränssnitt är 

inte helt klart och därför är det viktigt att kartläggningen av dessa tekniska aspekter, som 

reglerar kommunikationen med övriga system, måste startas så fort som möjligt. När detta väl 

är gjort så finns det mer handlingsutrymme lokalt för det fortsatta arbetet vilket är mycket 

positivt eftersom beroendet av andra företagsfunktioner minskar. Detta talar för förslag 2 

eftersom denna implementeringsordning har en tydligare fokusering på tidsaspekten.  

Nästa viktiga deadline är det datum då TS4 försvinner. För att genomföra ett IT-projekt av 

den här magnituden krävs det att det går att motivera alla kostnader. Utan TS4 kommer 

Siemens få stora planeringsproblem vilket är anledning nog för att dra igång projektet. Den 

bästa implementeringsordningen kommer därför antagligen vara att börja med en heuristic-

lösning i SNP för att få en ersättning till TS4. Med hjälp av denna modell går det också enkelt 

att verifiera funktionaliteten i systemet genom att jämföra resultaten från de båda. Under 

själva implementeringen kommer projektteamet också att skaffa sig värdefull erfarenhet som 

kommer att vara nyttig vid det fortsatta arbetet med ytterligare modeller och moduler.  
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Att först implementera heuristiclösningen har också fördelen i att vara mindre riskfylld. I det 

osannolika fallet att APO inte alls passar för det som det var tänkt kommer det att vara mindre 

kapital investerat i heuristic än om den mer omfattande CTM-lösningen skulle ha provats först.   

10.3 Vidare undersökningar 

Under arbetets gång har det vid ett flertal tillfällen dykt upp intressanta sidospår som skulle 

kunna undersökas vidare, eventuellt genom kommande examensarbeten eller genom intern 

undersökning. Vad gäller detta examensarbete har avgränsningarna hindrat djupare 

undersökningar inom denna typ av områden. Nedan beskrivs några sådana områden kortfattat. 

10.3.1 Inköp mot behovsdatum 

Under intervjuer med personal på Siemens har en fråga om tidpunkten för vissa materialbehov 

väckts. Vid inköp och produktion av artiklar som ingår i monteringen av en coreturbin sätts 

behovsdatumet till en vecka innan montaget påbörjas. Detta trots att långt ifrån alla artiklar 

behövs den första dagen av montering. Resultatet blir en onödig kapitalbindning och 

dessutom risk att en falsk signal av försening skickas ut. Författarna av detta examensarbete 

ser en stor potential i att kartlägga de exakta behovsdatumen och styra materialanskaffning 

mot dessa verkliga behovsdatum istället för det schablonmässigt satta datumet, en vecka före 

montagestart. Vid kartläggningen bör artiklar med högt värde prioriteras. 

10.3.2 DP 

Under arbetets gång har det konstaterats att Siemens försäljning inte kan förutspås av en 

statistisk modell eftersom det finns mycket som talar för att det antagandet är rimligt. Dock 

finns det ett problem idag som består i att Siemens säljare konsekvent lämnar optimistiska 

prognoser som förutspår en kraftig uppgång i efterfrågan. En uppgång som historiskt sett mer 

eller mindre alltid uteblir. Resultatet blir att det så gott som alltid planeras in för mycket 

gasturbiner vilket kostar pengar i form av kapitalbindning men också mer svåruppskattade 

kostnader som en svårare planering. Det medför också ett osäkert beslutsunderlag för 

kapacitetsinvesteringar. Denna kostnad bör ställas i förhållande till kostnaden att en 

försäljning kanske uteblir. En statistisk modell är objektiv och kan trots sin oförmåga att 

hundraprocentigt följa efterfrågan, möjligtvis skapa mindre problem än felen som optimistiska 

säljare idag skapar. Dessa drömscenarion skapas antingen på grund av rädslan att inte kunna 

sälja absolut maximalt eller på grund av politiska skäl gentemot ledningen där framtiden alltid 

måste betraktas som ljus. Att undersöka vilken av dessa två varianter av fel som kostar 

Siemens mest vore därför intressant. 

10.3.3 PP/DS 

Tidigt under arbetet beslutades det att endast DP-, SNP- och PP/DS-modulen skulle 

undersökas. Fokus hamnade sedermera på den taktiska planeringsnivån och endast delar av 

den operativa planeringen. Därför har PP/DS-modulen inte undersökts i den utsträckning som 

hade behövts för att med säkerhet dra slutsatser om möjligheterna för denna modul. Källor 

som kommenterat denna modul har varit kritiska till möjligheterna att detaljplanera med APO 

på grund av att det är en standardlösning och Siemens verksamhet är nästan så långt ifrån 
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standardlösningen som det går att komma. Detta eftersom material styrs genom projekt och 

eftersom produktstrukturerna är extremt djupa och breda vilket skapar problem när uppgiften 

ska lösas. 
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