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Sammanfattning 

Det här arbetet sammanfattar resultatet av ett examensarbete med syfte att utvärdera 

produktionsplaneringssystemet som används på vissa av linerna vid Scania CV AB:s 

motorbearbetningsavdelning, även kallat DM, i Södertälje, och att bedöma systemets potential. DM 

består av ett gjuteri och flera bearbetningsverkstäder. Den största kunden är Scanias 

motormontering i Södertälje, dit leveranser sker flera gånger dagligen.  

DM lider generellt av långa ledtider genom produktionen, långa omställningstider och framförallt en 

väldig stor variation i produktmixen. För att kunna hantera detta bättre infördes under 2008 ett nytt 

planeringssystem på kamaxelline, och senare även på vevaxelline, vevstakeline och cylinderfoderline. 

Systemet bygger på cyklisk planering, där kundernas behov jämnas ut under en arbetsvecka och 

visualiseras i början av varje line. Planen styrs genom att variera antalet rigg, det vill säga 

omställningar i produktion, till att oavsett efterfråga belägga linerna nära beläggningsmax i syfte att 

skapa en utmanande plan för att tydligt visualisera avvikelser, i enighet med Scanias 

Produktionssystem, SPS. På tiden som inte beläggs planeras tid för förbättringsarbete in. Mycket 

tanke har lagts på införandet av buffertar i flödet för att förkorta ledtider och koppla isär flöden, 

medan andra buffertar kopplar ihop flöden med hjälp av regelverk. Vad som har uppnåtts och 

ytterligare potential för metoden är dock inte helt klarlagt varför Scania, som ett led i strävan efter 

ständiga förbättringar, vill utvärdera infört planeringssystem och kartlägga dess potential. 

Genom att studera litteratur och genomföra flera intervjuer med personer i olika befattningar, 

kopplade direkt och indirekt till produktionsplaneringssystemet, evaluerades systemet på ett objektiv 

sätt, med hjälp av en framtagen plan för utvärdering. Utvärderingen genomfördes ur ett 

helhetsperspektiv med stöd av en plan där de fyra områdena styrsätt, framtagning av plan, operativt 

arbete samt buffertar fokuserades. Genom utvärderingen som genomförts kan slutsatsen dras att 

produktionsplaneringssystemet enligt teorin inte passar rådande förutsättningar på DM. Detta 

eftersom grundförutsättningar för att cyklisk planering ska fungera enligt teorin är jämna kunduttag 

och en stabil produktionsmix. Dock är det sagt att den cykliska planen på DM regelbundet ska 

uppdateras. Detta i kombination med påkopplandet av SPS-parametrar såsom utjämnande av plan 

och arbete med ständiga förbättringar gör att systemet trots allt kan ses som passande för DM. Dock 

kan vi genom utvärderingen påvisa att flera viktiga faktorer drar ner systemets fulla potential. Bland 

annat följer inte vissa liner uppsatta regler, varför förankringsarbete är viktig – att få linen att inse 

grundtankarna med systemet, vilka fördelar det skapar och varför reglerna är viktiga. Vidare används 

inte den cykliska planen som den är tänkt eftersom den inte uppdateras ofta nog. 

Produktionsmässiga hinder finns i form av långa riggtiderna, vilket medför att antalet artiklar som 

ryms i en cykel är begränsat. Den konkreta körplaneringen försvåras vidare av tekniska 

förutsättningar gällande hantering av artiklar i parallella flöden.  

Slutsatsen för rapporten besvaras av den genomförda utvärdering och framtagande av potentialerna 

för att förbättra systemet ytterligare. Genom utvärderingen kunde vi konstatera att mycket av 

aktuell teori inom området produktionsplanering berör ekonomiska mått. Vi har genom vår 

utvärdering visat att tekniska hinder, tillsammans med personalaspekter, visualisering och hantering 

av riggtider, är viktiga faktorer som ett produktionsplaneringssystem måste ta hänsyn till, vilket 

saknas i teorin för närvarande. 





 
 

Abstract 

This study concludes the results of a master thesis with the objective to evaluate the production 

planning system used on some of the production lines at Scania CV AB's motor processing 

department, also known as DM, in Södertälje. Furthermore the system's potential is to be 

assessed. DM consists of a foundry and several processing workshops. The largest customer is the 

engine mounting Scania in Södertälje, where deliveries are made several times per day. 

DM generally suffers from long lead times in production, in addition to long switching times and 

above all, a very large variation in product mix. To handle this better a new planning system was 

introduced in 2008 on the cam shaft line, and later on the crank shaft line, conrod line and cylinder 

liners line. The system is based on pattern planning, where customer demands are smoothed out 

over a week and visualized at the beginning of each line. The plan is governed by varying the number 

of rigs, regardless of current demand, and always occupy each line close to production limit in order 

to create a challenging plan to clearly visualize abnormalities, in agreement with Scania Production 

System, SPS. Such time that is not scheduled for production is planned as time for 

improvements. Much thought has been put into the inclusion of buffers in the flow in order to 

shorten lead times and uncouple flows, while other buffers pair flows through regulations. What has 

been achieved and further potential of the method is not entirely clear why Scania, as part of the 

quest for continuous improvement, want to evaluate the implemented planning system and 

determine its potential. 

By studying the literature and conduct several interviews with people in various positions, linked 

directly and indirectly to the production planning system, the system was evaluated in an objective 

manner, with the help of a developed plan for evaluation. From the evaluation carried out can be 

concluded that the production planning system according to the theory does not fit the prevailing 

conditions on DM. This is because the basic conditions for pattern planning according to theory are 

regular customer withdrawals and a stable production mix. However, it is said that the cyclical 

perspective of DM to be regularly updated. This combined with connecting the SPS parameters such 

as smoothing the demand and work with continuous improvements, the system can nevertheless be 

regarded as suitable for DM. However, we can demonstrate through the evaluation that several 

important factors pull down the system's full potential. Among other things, certain rules are not 

being followed, why anchoring job is important - to get the line to realize the basic ideas of the 

system, what benefits it provides and why rules are important. Further, the pattern plan is not used 

as it is meant to be because of not being updated frequently enough. Production-related barriers 

exist in the form of long rig time, which means that the number of items contained within a cycle is 

limited. The actual production planning is further hampered by the technical conditions concerning 

the handling of articles in parallel flows. 

The conclusion of the report is answered by the evaluation undertaken and the development of 

potentials for improving the system further. Through the evaluation we found that much of current 

theory in the field of production planning involve economic dimensions. We have shown with our 

evaluation that technical barriers, together with the personnel aspects, visualization and 

management of rig time, are important factors for a production planning system to take into 

account, which is lacking in theory at present. 





 
 

Förord 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis bakgrunden till rapportens uppkomst som sedan mynnar ut i 

rapportens syfte. Därefter redogörs uppdragsdirektiven, följt av en diskussion kring de akademiska 

krav som ställs på rapporten och slutligen presenteras undersökningens metodsynsätt. 
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1.1 Bakgrund 
I en alltmer globaliserad värld tilltar konkurrensen i de flesta branscher. Denna situation har gjort att 

logistik som konkurrensmedel har fått en viktig strategisk roll i många företag. En effektiv 

logistikkedja är även en viktig aspekt för att ett företag ska vara lönsamt, något som är en 

förutsättning för att företaget ska överleva på sikt. Ökad lönsamhet kan nås på tre principiellt olika 

sätt: ökade intäkter, minskade kostnader samt minskade tillgångar. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 

2006) 

Inom lastbilsbranschen är enligt Malmström (2010) konkurrensen mycket hård och effektiva 

logistiklösningar är viktiga i tävlingen om kunderna. Scania CV AB (vidare benämnt Scania) är ett av 

de mest lönsamma lastbilsföretagen i världen (Scania 2010a). Detta går i linje med Scanias 

övergripande strategi som sammanfattas lönsam tillväxt. Scania fokuserar på metoder snarare än 

resultat och menar att om saker utförs på rätt sätt nås resultat. En viktig del i hur Scania arbetar är 

verktyget SPS, Scania Production System, vars mål är att nå ständiga förbättringar (Scania 2010b). 

Inom SPS prioriteras säkerhet och miljö, kvalité, leverans samt kostnader. Dessa täcker direkt och 

indirekt in samtliga principiella sätt att nå ökad lönsamhet. Det Scania benämner ständiga 

förbättringar leder alltså i slutändan ofta till ökad lönsamhet.  

Scania har under årens lopp provat ett antal olika metoder för att planera produktionen på de olika 

linerna, eller produktionsavsnitt, på motorbearbetningen. Bland annat har ett kanbansystem varit i 

bruk. Dessa olika metoder har dock av olika anledningar varit otillräckliga, bland annat har det ofta 

varit brister i färdigvarulagret och planeringen har tagit mycket tid i anspråk. Under våren 2008 

implementerades därför en ny metod som svarar upp mot principerna i SPS. Metoden bygger i korta 

drag på cyklisk planering där faktisk efterfrågan från kunderna balanseras och utjämnas.  

En stor fördel med metoden är att det underlättar arbetet med ständiga förbättringar, eftersom 

avvikelser i produktion visualiseras, och därmed ges möjligheten att komma till botten med 

problemen. Denna metod har ansetts framgångsrik och har sedan implementerats på ytterligare ett 

par liner. Vad som har uppnåtts och ytterligare potential för metoden är dock inte helt klarlagt varför 

Scania, som ett led i strävan efter ständiga förbättringar, vill utreda infört planeringssystem och 

kartlägga dess potential. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utvärdera produktionsplaneringssystemet och bedöma dess 

potential.  

1.3 Uppdragsdirektiv 
Detta examensarbete har skapats på uppdrag av produktionsplaneringsavdelningen på 

motorbearbetningen på Scania. De i förväg satta målen av Scania var: 

o Utvärdering av befintligt planeringsverktyg genomförd 

o Förslag på ytterligare förbättringsarbete framtaget 

1.4 Akademiska krav 
På den här typen av rapporter ställs vissa akademiska krav som måste uppfyllas. Enligt Björklund och 

Paulsson (2003) är det av stor vikt att relatera till existerande akademisk kunskap, för att på så sätt 

förankra de resultat studien når. Det bidrar till att förtroende för studiens slutsatser skapas. Vidare är 
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det viktigt att rapporten är tydligt strukturerad och följer en röd tråd samt att läsaren ges möjlighet 

att ta egen ställning till problemet. Författarna hävdar även att den nya kunskap som uppsatser 

skapar ska tillkomma med hjälp av allmänt accepterade vetenskapliga metoder.  

Kraven som ställs på ett akademiskt arbete innebär, enligt Björklund och Paulsson (2003), att det inte 

är ovanligt med vandring mellan olika så kallade abstraktionsnivåer, det vill säga att vissa kapitel blir 

väldigt teoritunga, och andra mer empiriska. Detta kommer märkas av i denna rapport då vissa 

kapitel kommer vara generella avsnitt och andra kapitel mer specifika. Slutligen, genom att avsluta 

arbetet med en diskussion, leds arbetet över till hur arbetet kopplas ihop med befintlig teori och 

förslag på framtida forskning.  

1.5 Undersökningens metodsynsätt 
Målbilden med rapporten bestäms utifrån vilket synsätt som appliceras. Björklund och Paulsson 

(2003) åskådliggör tre olika synsätt som ligger till grund för en persons syn på kunskap och mål. Dessa 

är analytiskt synsätt, systemsynsätt samt aktörssynsätt. 

Vid analytiskt synsätt är målet att hitta den fullständiga objektiva sanningen och att identifiera 

tydliga orsak-verkan-samband. Systemsynsättet har liknande mål, men framhåller att synergieffekter 

finns, och söker underliggande faktorer för att förklara beteende. Slutligen finns aktörssynsättet som 

förordar subjektiva undersökningar. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Denna rapport kommer, med stöd av Gammelgaard (2004), att genomföras med ett tydligt 

systemsynsätt. För en logistiker är det självklart att hela tiden se till helheten, det vill säga systemet, 

och hur det påverkas av förändringar. Samtidigt är synergieffekter ett centralt begrepp och 

likhetstecken sätts inte per automatik mellan summan av delarna och helheten. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 

För utförligare metodbeskrivning hänvisas till kapitel 5, Metod.  
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2  Situationsbeskrivning 

I detta kapitel ges först en allmän företagsbeskrivning, med därtill hörande historia och 

verksamhetsskildring. Därpå beskrivs övergripligt de delar av organisationen och de processer som 

omfattas av studien, nämligen motorbearbetningen. Syftet med detta kapitel är således att ge en 

kortare inledande beskrivning kring situationen. 
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2.1 Scania i korthet 
Scania grundades redan 1891 och i produktfloran ingick tidigt både cyklar, bilar, tågvagnar och 

lastbilar. Genom diverse olika förvärv och samarbeten har dock Scania med årens lopp kommit att 

allt mer fokusera på tre produkter: tunga lastbilar, bussar och motorer. Idag är Scania en av världens 

ledande tillverkare inom branschen, med mycket god lönsamhet trots krisande tider. Budskapet för 

framtiden är tydligt, Scania ska växa genom lönsam tillväxt. 

Produktion sker i Europa och Sydamerika. I Sverige har Scania produktion på tre orter. I Luleå 

produceras, genom det helägda dotterbolaget Ferruform, balkar, axlar och stötfångare. I Oskarshamn 

tillverkas lastbilshytter och i Södertälje tillverkas bland annat motorer, axlar och växellådor. Även 

huvudkontoret och utvecklingen är lokaliserad i Södertälje. 

Företaget hade 2008 cirka 35 000 medarbetare fördelat på över 100 länder. Omsättningen 2008 

uppgick till knappt 89 miljarder SEK, med en vinst på drygt 12 miljarder SEK och en nettomarginal på 

10 %. Under 2008 levererades totalt 66 516 lastbilar, 7 277 bussar och 6 671 motorer.  

En del i Scanias framgång kan förklaras av deras sätt att arbeta. Scania har introducerat ett kraftfullt 

verktyg kallat Scania Production System, eller SPS, vars syfte är att effektivisera Scanias produktion 

och att eliminera allt slöseri. Detta görs bland annat genom att sätta stort fokus på ständiga 

förbättringar, att hela tiden åtgärda avvikelser så att de aldrig återkommer. Läs mer om SPS under 

kapitel 2.3 Scania Production System, SPS. (Scania 2010b) 

2.2 Motorbearbetningen 
Motorbearbetningen, hädanefter benämnd DM efter Scanias interna beteckning, är en 

produktionsenhet på Scania och ligger i Södertälje. Produktionsenhetens huvudsakliga uppdrag är att 

tillverka komponenter till motorer, både till lastbilar och bussar men även industri- och 

marinmotorer. En visualisering av DM:s placering i flödeskedjan vad gäller lastbilsproduktionen visas i 

figur 2.1. Det existerar även ett liknande upplägg gällande industri- och marinmotorer och bussar. 

Dessutom finns det ett reservdelsflöde som berör DM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 DM:s principiella placering i flödeskedjan gällande flödet för lastbilsproduktion. 
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Som kan uttydas ur figuren är alltså DM en av motormonteringens många leverantörer. På samma 

sätt är motormonteringen, gällande lastbilstillverkningen, en av många leverantörer till chassi, där 

slutmonteringen av en lastbil sker.  

Det konceptuella flödet för DM visas i figur 2.2. Som ses i figuren, består DM i huvudsak av två 

värdeskapande enheter, gjuteriet och bearbetningen. I gjuteriet gjuts cylinderhuvud och motorblock, 

som sedan levereras till motsvarande bearbetningsdel för bearbetning. Till viss del köps även 

färdiggjutna cylinderhuvud och motorblock från externa leverantörer, som således endast bearbetas 

på DM. Från externa leverantörer köps också de smidesämnena som bearbetas i övriga liner, 

nämligen kamaxlar, vevaxlar, vevstakar och foder. Det återfinns råvarulager på DM, men dessa är 

inte utritade i figuren. Gemensamt för alla bearbetningsliner är ett gemensamt färdigvarulager, från 

vilket det i huvudsak sker taktade leveranser till DE, motormonteringen i Södertälje, men även till 

motormonteringen i Brasilien, benämnt SLA, samt Scanias centrala reservdelslager Belgien, benämnt 

reserven. (Malmström, 2010)  

 

 

 

Produktionsplaneringssystemet som behandlas i denna rapport har införts på kamaxel, vevaxel, 

vevstake och foder. För närmare beskrivning av planeringsarbete och en närmare beskrivning av 

linerna hänvisas till kapitel 6, Nulägesbeskrivning.  

2.3 Scania Production System, SPS 
Vi vill avsluta detta kapitel med att ge en mer detaljerad bild över SPS. Inte bara ämnar vi genom 

kapitlet ge insyn och bakgrund till Scanias sätt att arbeta, utan även introducera en del begrepp som 

vi senare i arbetet kommer återknyta till. Som källa till hela det här kapitlet har vi använt oss av en 

intern bok kallad Scanias Produktionssystem, utgiven av SPS Office (2007). 
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Cylinderhuvud 

Motorblock 

DE 

DM 
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Figur 2.2 Det konceptuella flödet på DM 
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2.3.1 Bakgrund 

Som nämnts tidigare kan en del av Scanias framgång tillskrivas Scania Production System, SPS, eller 

på svenska Scanias Produktionssystem. SPS är ett sätt för Scania att nå ökad kvalitet och 

produktivitet samtidigt som alla tränas och arbetar enligt gemensamma principer och uppträder på 

ett sätt som gör det trevligt att arbeta ihop. SPS visualiseras genom ett hus, se figur 2.3, som är 

uppbyggt av värderingar och principer. Som stöd för en fungerande organisation behövs ledarskap 

som en sammanhållande funktion. 

 

 

 

2.3.2 Scanias värderingar 

Hela grunden till SPS byggs upp av tre grundläggande värderingar; kunden först, respekt för individen 

och eliminering av slöseri. 

Kunden först 

På Scania pratar man om två olika kunder. Dels är naturligtvis Scanias slutkund allas gemensamma 

kund och självklart ska dessa kunder alltid sättas i fokus. Men även närmaste kund, det vill säga nästa 

länk i produktionskedjan, är viktig. Eftersträvan ligger i att leverera rätt kvalitet i rätt tid. 

Respekt för individen 

Nästa värderingsgrund berör individen. Målet är att alla anställda ska känna sig respekterade av både 

arbetskamrater och chefer. Dessutom ska alla lyssna på varandra och kunna påverka. Samtliga 

anställda ska få möjlighet att utvecklas, var och en efter individuella förutsättningar.  
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Normalläge – Standardiserat arbetssätt 

Figur 2.3 Scania Production System, SPS (efter SPS Office, 2007) 
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Variation i leverans 

 

Orderkö Buffert av leveransklara 

fordon 

Produktionstakt 
Variation i orderingång 

 

Eliminering av slöseri 

Den sista värderingsgrunden står för att allt slöseri ska elimineras i syfte att skapa konkurrenskraft. 

Exempel på slöseri är kvalitetsproblem, störningar i processen och onödiga arbetsmoment. 

2.3.3 Scanias huvudprinciper 

På Scania arbetar man efter fyra huvudprinciper. Tanken är att principerna ska ge vägledning i hur 

man ska tänka. Sedan kan en metod väljas som avgör hur man ska agera.  

Normalläge – Standardiserat arbetssätt 

Genom att arbeta mot ett normalläge kan man tydligt se eventuella avvikelser. Normalläget är 

uppbyggt av ett antal underprinciper, som presenteras nedan.  

Standardisering 

Att arbeta standardiserat innebär inte bara att det är utrett vad som ska genomföras, 

utan även hur. Poängen med standardiseringsarbete är att samma arbete ska utföras 

likadant varje gång det genomförs. Genom att arbeta standardiserat uppnås en högre 

kvalitet, och det är lättare att upptäcka återkommande avvikelser.  

Takt 

Genom att arbeta mot en bestämd takt säkerställs och avspeglas kundernas 

efterfrågan genom hela flödet. Dessutom undviks överproduktion eftersom 

produktion sker mot ett faktiskt behov. Fördelen är dessutom att man genom att 

arbeta efter en takt vet hur man ligger till mot produktionsplan. 

Utjämnat flöde 

Ett utjämnat flöde innebär att man jämnar ut produktionsvolymerna över 

arbetsdagen. Målet är att produktionsplanerna kan läggas så att de utnyttjar 

resurserna på effektivaste sättet. Som hjälp för att genomföra utjämningen finns två 

buffertar, en är orderkön av inkommande nya ordrar och den andra är bufferten av 

leveransklara fordon. Dessa fungerar som vågbrytare i var sin del av flödet, se figur 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.4 Utjämning - en visualisering (efter SPS Office, 2007) 
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Balanserat flöde 

Ett balanserat flöde innebär att olika tunga arbetsinnehåll fördelas mellan olika 

resurser, så att ett så jämnt arbetsinnehåll som möjligt uppnås mellan olika resurser 

som ska utföra arbetet. Målet är en jämn och hög beläggningsgrad. 

Visuellt 

Genom att arbeta med visuella signaler, såsom ljus eller ljud, kan man snabbt stämma 

av status mot normalläget. Att ha tydliga flöden som är överblickbara underlättar 

arbete. Målet är att snabbt och effektivt kunna stämma av läget. Därför måste 

informationen som presenteras vara enkel och lättförstådd. 

Realtid 

Realtid innebär att både reaktionen och agerandet görs här och nu. De som berörs av 

t.ex. en avvikelse ska få veta det snabbt. Med tiden försvinner information och 

analysarbetet blir svårare. Uppstår en avvikelse underlättar små batchstorlekar 

reaktionstiden och analysarbetet kring när avvikelsen började. Detta underlättas också 

om FIFU, det vill säga Först In Först Ut, tillämpas, eftersom produktionsordningen då 

vidbehålls. 

När ett normalläge har uppnåtts och man har hittat ett standardiserat arbetssätt att arbeta genom, 

kan man fortsätta utmana och effektivisera processen genom principen Ständiga förbättringar.  

Rätt från mig 

Ett sätt att säkerställa hög kvalitet är vad Rätt från mig går ut på. Principen handlar om att inte ta 

emot, tillföra eller lämna en avvikelse vidare till sin kund i kedjan. Man ska ta tag i problemet och 

sätta stopp för avvikelser.  

Förbrukningsstyrd produktion 

Ett sätt att undvika onödig produktion är att endast börja producera när kunden har signalerat ett 

behov. Ett krav för att kunna göra detta är att arbeta med små partistorlekar och korta 

genomloppstider. Det ställer även krav på att göra snabba omställningar av maskiner och hålla 

buffertar små.  

Ständiga förbättringar 

Den sista huvudprincipen och på ett sätt den viktigaste berör ständiga förbättringar. Principen 

klargör att ständigt utmana och förbättra normalläget. Förbättringsarbete ska vara en del av det 

dagliga arbetet. En avvikelse ska leda till en förbättring. Genom förbättringsarbete ska man fortsätta 

förbättra arbetsmiljön, produktiviteten och effektiviteten. Ett mätetal som ofta förekommer är OPE 

(processeffektivitet), där 100 % motsvarar en störningsfri produktion. Ett OPE på 70 % innebär alltså 

att det finns 30 % i ytterligare potential. Scania eftersträvar högt OPE-tal. Detta tal definieras enligt 

nedan, där tillgänglig tid är öppettid för produktion, och beläggningsbrist är tid som inte är planerad 

för produktion på grund av att efterfrågan saknas. 
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Ett vanligt sätt att arbeta med förbättringar är genom förbättringsprojekt, också kallade Kaizen-

projekt.  

Ytterligare ett sätt att arbeta med förbättringar är genom att utmana det aktuella systemet, det vill 

säg att tvinga fram störningar. Detta görs t.ex. genom att sänka buffertar. När buffertnivån sänkts 

och störningar uppkommer, analyseras orsakerna och det medför att dessa störningar motverkas. 

Den principiella tanken är att buffertnivån kan sänkas ytterligare efter det och då börjar samma 

snurra om på nytt. Denna metod kallas ofta för den japanska sjön, eftersom en visualisering av 

arbetsgången motsvaras av att företaget seglar över en sjö och buffertnivån motsvarar sjöns djup. Så 

länge sjön är djup, alltså så länge företaget har höga buffertar, kommer inte problemen till ytan. Men 

ju mer företaget sänker sjöns vattennivå, det vill säga buffertnivån, kommer hinder uppstå. Detta kan 

vara hinder såsom kvalitets- eller personalproblem. 

2.3.4 Ledarskap 

Det som håller ihop SPS är ledarskap. Det är genom en ledare som bra klimat inom 

förbättringsgruppen kan skapas. En ledare ska lära, träna och coacha de anställda. Ledaren ska förstå 

arbetet och de problem som kan uppstå.  

2.3.5 Prioriteringar 

Prioriteringarna som är satta ska ses som samtida, det vill säga t.ex. att säkerheten prioriteras 

samtidigt som god kvalitet upprätthålls, leverans sker i tid och en konkurrenskraftig kostnad nås.  
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3 Referensram 

I detta kapitel redogörs för teori inom för rapporten aktuella områden. Detta görs genom att först ge 

en inblick i logistikens värld, med dess grundläggande termer. Vidare behandlas produktionsplanering 

och slutligen utvärdering. 
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3.1 Grundläggande logistiska termer 
För att underlätta för läsare med begränsad logistikrelaterad bakgrund förklaras här utvalda 

logistiska termer. Först kommer logistik att definieras följt av en beskrivning av en central modell 

som förklarar sambandet mellan olika kostnader och servicemått. Därefter diskuteras olika lager som 

ett företag kan behöva skapa av t.ex. skalekonomiska skäl. Slutligen presenteras begreppet 

kundorderpunkt och dess inverkan på logistik redogörs. 

3.1.1 Definition av logistik 

Att ge en entydig definition av begreppet logistik är inte helt enkelt. Oskarsson et al (2006) 

sammanfattar logistikens mål som att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice. Det innebär att 

kunna erbjuda kunden en attraktiv produkt och/eller tjänst, och samtidigt hålla nere 

logistikkostnaderna för att nå dit. Författarna poängterar vidare att det inte bara handlar om att göra 

saker rätt, utan att göra rätt saker. En annan definition ges av Jonsson och Mattson (2005), som 

beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden. Tillägg görs dock att logistik även syftar till 

att skapa ökad ekonomisk vinning. Vidare framhävs att logistik inte är metodbaserad utifrån vissa 

tekniker eller verktyg, utan snarare är ett synsätt. Detta synsätt beskrivs som ett systemsynsätt som 

består av flera olika delsystem med ingående komponenter och inbördes koppling. En viktig följd av 

detta synsätt är att dessa relationer kan ge upphov till synergieffekter, med andra ord att systemets 

totala effekt är högre om komponenterna styrs och samordnas jämfört med om endast 

komponenternas enskilda effekt summeras. Slutligen menar Jonsson och Mattsson (2005) att detta 

systemtänk finns i syfte att på ett effektivt sätt försörja kunder med efterfrågade produkter. En tydlig 

stringens kan alltså ses inom vad logistiken är tänkt att skapa. 

3.1.2 Totalkostnadsmodellen och leveransservice 

Inom logistiken pratas det om olika modeller för att kunna fånga upp logistikrelaterade kostnader 

och den service som logistiken skapar. Olika författare har sin syn på vilken uppdelning, i avseende 

kostnadslag och servicemått, som är lämplig för en sådan modell (jmf Oskarsson et al, 2006; Mattson 

& Jonsson, 2003 samt Grant, Lambert, Stock & Ellram, 2006). En central tanke i samtliga av dessa 

modeller är att den faktiska grupperingen av kostnader inte är av central betydelse, utan det viktiga 

är att samtliga kostnader medräknas. Vi tycker att modellen skapad av Oskarsson et al (2006) 

fungerar som en bra utgångsmodell och väljer därför att beskriva denna modell lite djupare.  

Inom logistik finns ett flertal olika kostnadsdrivare, varför ett viktigt begrepp i logistiksammanhang 

enligt Oskarsson et al (2006) är totalkostnad. Författarna påpekar att logistik och förändring av 

densamma ofta leder till att vissa kostnader ökar, medan andra minskar. Därför är det viktigt att 

bedöma den totala kostnaden av ett visst beslut. Kostnadsdelen av modellen är uppbyggd av fem 

kostnadsposter som nedan förklaras mer ingående. 

Lagerföring  

Lagerföringskostnader är de kostnader en produkt i lager för med sig, det vill säga dels 

kapitalbindningskostnaden men även riskkostnaden att ha en produkt i lager. 

Kapitalbindningskostnaden uppstår eftersom ett företag har låst en viss del av sina tillgångar, och 

därigenom inte kan förränta dem genom investeringar. Till riskkostnaderna hör kostnader för 

inkurans, svinn och försäkringspremier.  
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Lagerhållning/Hantering 

Lagerhållningskostnader är kostnader för att driva ett lager. Till dessa kostnader räknas bland annat 

godsmottagning, kontroll och inlagring av produkter, personal samt ägandet och drivandet av själva 

lagerbyggnaden.  

Transport 

Till transportkostnader räknas både interna och externa transporter, och då både vad gäller 

administrationen kring och själva utförandet av själva transporten.  

Administration 

Administrativa kostnader är ett kostnadsslag som uppkommer för administration av logistik. Detta 

kan vara kostnader såsom ekonomisk uppföljning och löneutbetalningar till personal samt framförallt 

administration av orderläggande och ordermottagande. Det händer att företag ackumulerar dessa 

kostnader och fördelar ut de på ett standardmässigt antal ordrar företaget hanterar under ett år, och 

kallar denna kostnad ordersärkostnad. 

Övrigt 

Till kostnadsposten övrigt menar Oskarsson et al (2006) att ytterligare kostnader som inte ryms inom 

de andra posterna kan härhöra. Exempel på sådana kostnader är kostnad för ett informationssystem 

eller emballagekostnader. 

Dock handlar logistik inte bara om att sätta fokus på ett företags kostnader, utan minst lika viktigt är 

den service man kan ge sina kunder. Därför är det viktigt att koppla ihop kostnaderna med just de 

logistiska parametrar som mäter service, vilka Oskarsson et al (2006) har gett samlingsnamnet 

leveransservice, uppbyggda av sex olika serviceelement som nämns nedan. 

Ledtid 

Ledtid definieras som tiden från order till leverans, det vill säga tiden det tar från det att kunden har 

lagt sin beställning till dess att ordern levererats. 

Leveranspålitlighet 

Detta serviceelement definieras som tillförlitligheten i ledtiden, det vill säga hur väl den avtalade 

ledtiden hålls. 

Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet definieras som rätt vara i rätt mängd i rätt kvalitet. 

Lagertillgänglighet 

Detta serviceelement definieras som andelen ordrar som kan levereras direkt vid kundens önskemål. 

Information 

Denna post kan t.ex. vara en kunds önskemål att kunna följa en order under transporten, eller få 

insikt i sin leverantörs lagernivåer. 

Flexibilitet/kundanpassning 

Vissa kunder kan ha behov av att på något sätt vilja anpassa sin order eller vara. Det kan röra sig om 

kortare ledtider eller snabbare transporter.  
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Det viktiga är hur dessa två grupperingar av element, kostnad och service, hör ihop. Logistik handlar i 

första hand om att få företagets flöden att fungera på ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt 

(Oskarsson et al, 2006). Ett företag ska alltså inte enbart sätta fokus på att driva ner 

logistikrelaterade kostnader, utan minst lika viktigt är att man säkerställer vidbehållen eller ökad 

service mot kund. Därför är avvägningen mellan att t.ex. sänka lagernivåerna viktiga att ställa mot 

kundens önskemål om t.ex. korta ledtider eller hög lagertillgänglighet, se figur 3.1. Risken kan annars 

vara att ett företag visserligen lyckas sänka sina lager och därigenom sänka sin totala kostnad, men 

företagets kunder kan börja tröttna på långa leveranstider och välja en annan leverantör. 

 

 

3.1.3 Olika typer av lager 

Som nämnts tidigare kan alltså ett företags kunder, via dess krav på service, tvinga ett företag att 

hålla ett högre lager än vad företaget rent ekonomiskt skulle vilja. Alternativt kan en långdragen 

maskinell omställning mellan olika produkter tvinga ett företag att av skalekonomiska skäl producera 

fler enheter än vad som finns behov av. Det finns således olika situationer som kan uppstå på ett 

företag där behovet av ett lager blir ofrånkomligt. Nedan sammanställs de ur teorin mest 

förekommande typerna av lager med diskussion om varför de uppstår. 

  

Lagerföring 

Lagerhållning/Hantering 
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Administration 

Övrigt 

Leveranspålitlighet 

Ledtid 

Leveranssäkerhet 

Lagertillgänglighet 

Information 

Flexibilitet/kundanpassning 

Figur 3.1 Totalkostnadsmodellen och leveransservice (efter Oskarsson et al, 2006) 
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Omsättningslager 

Ett omsättningslager uppstår enligt Oskarsson et al (2006) av att hemtagning av material är större än 

utplocket. Således kommer ett successivt utplock ur lagret att ske. Denna typ av lager kallas 

omsättningslager, och visualiseras i figur 3.2. Samma definition av omsättningslager gör Jonsson och 

Matsson (2005). 

 

 

Säkerhetslager 

Det händer ibland att leveranser blir försenade eller att leveransen innehåller färre produkter än vad 

som beställts. Det kan också uppstå en situation där efterfrågan plötsligt ökar. För att kunna parera 

sådana störningar använder sig många företag av ett så kallat säkerhetslager. Denna typ av lager är 

alltså en på förhand bestämd mängd nivå av varor som ska ligga på lagret. Under normala 

omständigheter ska inte dessa varor behöva förbrukas. Säkerhetslagret funktion visas i figur 3.3. 

(Jonsson & Mattson, 2005) 

 

 

Lagernivå 

Säkerhetslager Högre efterfrågan 

än beräknat 
Leveransförsening 

Tid 

Lagernivå 

Tid 

Inleverans Förbrukning 

Omsättningslager 

Figur 3.2 Omsättningslager – princip (efter Oskarsson et al, 2006) 

Figur 3.3 Säkerhetslagerfunktioner (efter Jonsson och Mattson, 2005) 
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Produkter i Arbete, PIA 

Jonsson och Mattson (2005) definierar PIA som det lager av material som är under tillverkning i eller 

mellan på varandra följande produktionsresurser. Syftet med lagerhållningen är att frikoppla olika 

delar av tillverkningsprocessen och således undvika att störningar i processen fortplantar sig. 

Oskarsson et al (2006) tillägger att värdet av produkterna i arbete ökar ju mer materialet förädlas.  

Spekulationslager 

Ytterligare en typ av lager som kan uppstå på ett företag är spekulationslager. Denna typ av lager 

uppkommer enligt Oskarsson et al (2006) om ett företag i förväg befarar kommande större 

prishöjningar och därför avsiktligt avropar en större volym än vad som egentligen finns behov av.  

3.1.4 Kundorderpunkten och dess inverkan på logistik 

En viktig parameter som styr det överliggande logistiska behovet på ett företag är var någonstans 

kundorderpunkten, KOP, är, det vill säga hur mycket en produkt är förädlad innan den är beställd. 

Enligt Segerstedt (2009) är det kundens krav på leveranstid, produktens sammansättning samt hur 

snabbt och effektivt man kan producera produkten som avgör hur mycket av produktionen som 

måste vara påbörjad innan kundordern anländer. Enligt Segerstedt (2009) finns det fem principiella 

olika lägen för KOP, se figur 3.4. Jonsson och Mattsson (2005) diskuterar även de fem olika KOP-

lägen, vilka i stort sammanfaller med Segerstedts (2009) uppdelning. Segerstedts uppdelning 

överensstämmer även i stort med indelningen som Oskarsson et al (2006) har gjort. Således anses 

uppdelningen som någorlunda allmänt vedertagen.  
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Figur 3.4 Kundorderpunktens läge i förädlingskedjan (efter Segerstedt, 2009) 
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KOP i konstruktion 

När KOP är placerat i konstruktion startar konstruktionen av produkten först efter att en order 

inkommit. Således blir ledtiden väldigt lång och produkten är ofta antingen komplex eller kundunik. 

Detta innebär alltså att all verksamhet efter konstruktion är grundat i faktiska kundordrar. Exempel 

på produkter med KOP i konstruktion är större båtar. 

KOP i beredning 

Den stora skillnaden mellan KOP i beredning och KOP i konstruktion, är att ritningarna till produkten 

är klara om KOP är placerat i beredningen, men däremot är det inte på förhand bestämt vilka 

maskiner som ska tillverka produkten och vilket material som ska användas. Det bestäms först när en 

kundorder inkommer. 

KOP i tillverkning 

Om KOP är placerat i tillverkningen finns råvaror och insatsvaror i materialförrådet, men 

tillverkningen startar inte förrän en kundorder inkommit. Detta kan vara bra om t.ex. företagets 

processer är effektiva så att ledtiden kan hållas nere trots att produkten ännu inte är tillverkad när en 

order anländer. Alternativt är placeringen av KOP i tillverkningen att föredra om det råder en 

osäkerhet kring pålitligheten i aktuella prognoser; man vill inte tillverka varor som sedan inte säljs. 

KOP i montering 

Om ett företags produkter till viss grad är modulära och monteras av ett antal komponenter, kan KOP 

i monteringen vara att föredra. Samliga komponenter och artiklar finns då i lager, men själva 

monteringen genomförs först efter att det inkommit en kundorder. 

KOP i leverans 

Med KOP i leverans har företaget producerat artikeln utan att i förväg tagit emot en kundorder. 

Kunden har ingen möjlighet att anpassa produkten, men ledtiden hålls mycket kort. Faran med detta 

sätt är att risken för inkurans är stor, och således bör detta inte användas för kapitaltunga produkter. 
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3.2 Produktionsplanering 
Vollman, Berry, Whybark och Jacobs (2005) anser att nyckeln till framgång för ett företag är dess 

förmåga att kunna styra och planera sin produktion. Med detta menar författarna ett brett spektrum 

av aktiviteter som förknippas med produktion, såsom materialförsörjning, styrning av personal och 

maskiner samt koordinering med leverantörer och kunder. Det är ett exempel på att litteraturen 

inom produktionsstyrning täcker ett vitt område av aktiviteter och det är därför viktigt att tydliggöra 

och särskilja begreppen. 

Oskarsson et al (2006) skiljer på tre typer av planeringsbeslut: strategiska, taktiska och operativa. 

Strategiska beslut tas på lång sikt och kan t.ex. vara beslut om långsiktiga samarbetspartners. 

Taktiska beslut är på något kortare sikt och kan t.ex. vara dimensionering av säkerhetslager. 

Operativa beslut är mer handfasta beslut som t.ex. fastställanden om sekvensläggning i produktion. 

Dessa olika nivåer nämns även av Mattson och Jonsson (2003), men kallas då för styrning. Dessa olika 

styrnivåer kopplas ihop med fyra olika planeringshorisonter, nämligen sälj- och 

verksamhetsplanering, huvudplanering, orderplanering och verkstadsplanering. Denna 

planeringsstruktur är, enligt Mattson och Jonsson (2003), den mest använda världen över. 

Sälj- och verksamhetsplaneringen berör främst produkter samt produktgrupper och är på lång sikt, 

cirka ett till två års horisont, och har låg detaljeringsgrad, beroende på de osäkerheter som är 

sammankopplade med beslut om en avlägsen framtid. Denna planering kopplas till strategisk 

styrning. Huvudplaneringen styr produkter och har en något kortare tidshorisont, cirka ett halvt till 

ett år. Denna planeringsfunktion kopplas ihop med taktisk styrning. Orderplanering är på artikelnivå 

och har en framtidshorisont på en till sex månader. En koppling görs här till operativ styrning. 

Slutligen berör verkstadsplaneringen operationerna som ska utföras. Detaljeringsgraden här är 

mycket hög och planeringshorisonten är ungefär en till fyra veckor. Även verkstadsplanering kopplas 

till operativ styrning. (Mattson & Jonsson, 2003) 

I figur 3.5 ges en överblick över vad de fyra planeringshorisonterna innehåller, dels ur ett 

materialperspektiv och dels ur ett kapacitetsperspektiv. Det ges även en överblick över vilken typ av 

information och bakgrundsfakta som ligger till grund för planeringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 De fyra planeringshorisonterna till höger med respektive planering uppdelat på material- respektive 
kapacitetsperspektiv (efter Mattsson & Jonsson, 2003) 
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3.2.1 Sälj- och verksamhetsplanering 

Sälj- och verksamhetsplaneringen handlar främst om en övergripande avvägning mellan tillgängliga 

resurser och efterfrågeutveckling. Resurser är ofta trögrörliga, och det är därför viktigt att 

produktionskapaciteten och den framtida efterfrågan matchas så väl som möjligt. Planeringen sker 

på aggregerade nivå, det vill säga produktgrupper och produktionsresurser, för att på så sätt enklare 

kunna jämföra tillgänglig kapacitet med efterfrågeprognosen. Företagets övergripande affärsplan 

bestämmer hur sälj- och verksamhetsplaneringen ska utformas (Olhager, 2000). I likhet med detta 

betonar Vollman et al (2005) att strategiska mål ska kopplas nedåt till andra delar av företaget, 

såsom produktion. Samtidigt ska övriga funktioner inom företaget koordineras och planeras enligt 

samma övergripande mål. Att balansera efterfrågan och kapacitet nämner även Vollman et al (2005) 

som en oerhört viktig del i detta skede, samtidigt som det gäller att fokusera på volymen och inte 

produktmixen. Volymen är det som faktiskt går att planera för, medan mixen är något som får 

detaljplaneras i en senare fas. 

Mattson och Jonsson (2003) beskriver framtagningen av sälj- och verksamhetsplanen som en 

planeringsprocess i fem steg, se figur 3.6. En i princip identisk femstegsmodell presenteras av 

Vollman et al (2005).  

 

Figur 3.6 Planeringsprocess för sälj- och verksamhetsplanen (efter Mattson & Jansson, 2003) 

Första steget är prognostisering av efterfrågan för den kommande planeringsperioden. Denna görs 

av marknadsavdelningen och avser produktgrupper. Steg två är att utarbeta en preliminär 

leveransplan för att uppnå en balans i materialflödet. Beroende på hur företaget arbetar, mot 

kundorder eller mot lager, kan nämligen en skillnad finnas mellan volymen sålda enheter och 

volymen utlevererade enheter. Syftet med detta steg är alltså framförallt att matcha produktionen 

med utleveransvolymer. Mål för lagerstorlek och orderstock bestäms även i detta steg. I det tredje 

steget utarbetas en preliminär produktionsplan av produktionsfunktionen tillsammans med inköps- 

och anskaffningsfunktionen. Utgångspunkt i arbetet är den preliminära leveransplanen och det som 

genereras är en volymplan att producera och leverera under respektive period under 

planeringshorisonten. Hänsyn måste tas till tillgång på utgångsmaterial samt tillgänglig 

produktionskapacitet. Det fjärde steget är att anpassa leveransplan och produktionsplan. Detta är ett 

avstämningstillfälle mellan flera olika funktioner och avser att presentera och diskutera leverans- och 

produktionsplan. Finansiella aspekter tas i beaktning såväl som specifika önskemål från respektive 

funktion. När konsensus nåtts rekommenderas förslaget att bli slutgiltig leveransplan och 

produktionsplan för aktuell planeringsperiod. Sista steget är att fastställa leveransplan och 

produktionsplan, något som görs av företagets ledningsgrupp. När planerna är spikade innebär det 

att marknadsavdelningen har åtagit sig att sälja de kvantiteter som lovats för att nå leveransplanen 

samt att produktionen lovar att uppnå de volymer som är angivna i produktionsplanen. (Mattson & 

Jonsson, 2003) 

Vollman et al (2005) menar att resursplaneringen har en viktig roll efter att sälj- och 

verksamhetsplanen är framtagen. Författarna menar att det är resursplaneringen som bestämmer 
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vilken kapacitet som krävs för att tillverka efterfrågad volym idag och i framtiden. Konkret innebär 

detta att på kort sikt besluta om maskin- och arbetstimmar, medan det på längre sikt snarare handlar 

om produktionsanläggning etc. Samtidigt är det omöjligt att ta fram en realistisk sälj- och 

resursplanering utan att redan i ett tidigt stadium ta hänsyn till tillgängliga resurser. Denna 

resursplanering sker därför även före sälj- och verksamhetsplanen är spikad. 

3.2.2 Huvudplanering 

Huvudplaneringen är en nedbrytning av sälj- och verksamhetsplanering i syfte att skapa 

produktionsprogram. Här ska planer för tillverkningsvolymer för respektive produkt framgå under 

aktuella tidshorisonter. Jämfört med sälj- och verksamhetsplaneringen är huvudplaneringen enklare 

att genomföra, då det är färre personer med i framtagningen samt att det är praktiskt enkelt rent 

beräkningsmässigt genom att arbetet utgår från redan framtagna planer från sälj- och 

verksamhetsplaneringen. Målet för huvudplaneringen är att matcha de volymer som finns angivna i 

sälj- och verksamhetsplanen. Möjligheten att vara flexibel vad gäller kapacitet i produktion är relativt 

låg, det som kan göras är att omfördela personal eller övertidsarbete. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

Två ytterligheter inom produktionsstrategi för huvudplanering är det som Vollman et al (2005) 

benämner level och chase. Level innebär att produktionen över en tidshorisont är konstant, satt 

utifrån prognos. Lager och orderstock används som buffert om efterfrågemönstret skulle variera. 

Detta lager har alltså en frikopplande funktion mellan produktionstakt och förbrukningstakt 

(Oskarsson et al, 2006). Chase innebär att produktionen ”jagar” försäljningen, och därmed behövs 

egentligen inget lager. Olhager (2000) benämner dessa extrema strategier som utjämnad produktion 

respektive lagerlös produktion. Blandstrategier förekommer givetvis, som både utnyttjar en 

varierande produktionstakt och lager respektive orderstock. 

En stabil huvudplan efterfrågas av många företag. Sena ändringar i produktionssekvensen kan bli 

dyrbara i form av försämrad produktivitet. Även arbetet med materialplaneringen påverkas negativt 

av sena ändringar. Samtidigt vill företag kunna göra vissa anpassningar i produktionssekvensen för 

att upprätthålla kundservice och hålla lager på lämpliga nivåer (Vollman et al, 2005). En vanlig lösning 

på dilemmat är att använda olika frystider i huvudplanen, se figur 3.7. Tang (2009) menar att det 

finns tre olika stadier för planeringshorisonten, nämligen fryst, halvfast och flytande. Före 

efterfrågetidsgränsen tas normalt endast hänsyn till faktiska kundordrar, eftersom det är nära i tiden. 

Planeringstidsgränsen bestämmer när en ny huvudplan ska läggas. I den frysta planeringen går det 

inte att ändra produktionen såvida inte särskilda skäl föreligger. I den halvfasta zonen kan ändringar i 

planeringen göras genom att ledningen undersöker trade-offs för aktuella produkter. Slutligen kan 

huvudplaneraren självständigt gå in och ändra produktionsplanen i den flytande zonen. Dessa 

begrepp nämns även i Vollman et al (2005).  
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Figur 3.7 Olika former av frystider och gränser i produktion (efter Tang, 2009) 
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Kapacitetsperspektivet kopplat mot huvudplanen är grov kapacitetsplanering, som bygger på data 

från huvudplanen. Målet med denna kapacitetsplanering är att huvudplanen faktiskt ska kunna 

genomföras. Ett antal konkreta metoder finns för att göra detta. Gemensamt för dessa är att de 

synliggör hur resurserna bör fördelas för att uppnå huvudplanen. (Silver, Pyke, & Peterson, 1998) 

3.2.3 Orderplanering 

Mattsson och Jonsson (2003) menar att materialplanering är en central del av orderplaneringen. 

Denna koppling är uppenbar då det givetvis behövs material för att kunna tillverka och färdigställa en 

order. För hemtagning av material finns flertalet allmänna metoder, som förekommer i princip inom 

all tillgänglig teori inom området. Nedan tas de ur teorin mest förekommande 

orderplaneringsteknikerna upp. 

EOQ – Ekonomisk orderkvantitet 

Ett central begrepp för materialhemtagning är ekonomisk orderkvantitet, EOQ, efter engelskans 

Economic Order Quantity. Denna kvantitet är den ekonomisk mest lönsamma att beställa, med 

hänsyn taget till ordersärkostnad och lagerföringskostnad som uppkommer i samband med 

beställning samt vid lagring av material. Att EOQ verkligen är den optimala orderkvantiteten går inte 

att säga med säkerhet, eftersom vissa förenklande antagande har gjorts. Exempelvis att brist inte 

förekommer och att inlagring av en hel batch sker momentant. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Beställningspunktssystem 

En beställningspunkt, BP, är den lagernivå då beställning till leverantör läggs. För varje enskild artikel 

tas en unik beställningspunkt fram, utifrån artikelns karaktäristik. Beställningspunkten beräknas 

enligt: 

BP = SL + DLT, 

där SL är säkerhetslager och DLT är efterfrågan under ledtiden från leverantör. Det vanliga är att 

samma kvantitet beställs varje gång. Oskarsson et al (2006) menar att denna metod främst används 

för artiklar med relativt stor förbrukning. Vidare nämner författarna att ett beställningspunktssystem 

ofta kräver lite administration, eftersom många företag använder datorsystem som känner av när 

punkten nås och automatiskt genererar en beställning. 

Periodbeställningssystem 

Ett alternativ till beställningspunktssystemet är periodbeställningssystemet. I detta system är 

intervallet mellan beställningarna fix, medan kvantiteten varierar. När en ny beställning ska läggas 

fylls helt enkelt lagret upp till en på förhand bestämd nivå, återfyllnadsnivån. (Segerstedt, 2009) 

Ett vanligt begrepp kopplat till periodbeställning är täcktidsplanering, som enligt Segerstedt (2009) 

innebär hur länge aktuellt lager räcker innan det tar slut. Det som beräknas rent praktiskt är 

lagersaldo dividerat på aktuellt behov, med andra ord tiden mellan ordrar. Annars är ett enkelt sätt 

att göra detta att bestämma EOQ och utifrån det ser hur många perioders efterfrågan denna 

kvantitet normalt täcker. Oskarsson et al (2006) anser att ett periodbeställningssystem lämpar sig 

bäst då ett stort antal artiklar beställs från en och samma leverantör, eftersom det bland annat ger 

en möjlighet att utnyttja effektiv samtransport.  

Dynamiska metoder 

Ytterligare metoder för materialplanering är att både variera kvantiteten och beställningsintervallet. 

Två metoder presenteras av Oskarsson et al (2006), Silver & Meal samt Wagner & Within. Båda 
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metoderna utgår från prognoser och både beställningskvantiteter och beställningstidpunkter räknas 

om när prognoser uppdateras. Kostnadsslagen som används är samma som vid EOQ-beräkning, alltså 

ordersärkostnad samt lagerföringskostnad. Silver & Meal beräknar vad det kostar att beställa för 

några perioder framåt, för att på så sätt finna den lägsta genomsnittliga kostnaden. Det blir alltså inte 

en faktisk optimering, utan ett överslag. Wagner & Within är däremot en optimerande metod. Här 

beräknas alla möjliga beställningsmöjligheter, för att sedan välja det billigaste alternativet. I 

praktiken är detta en metod som är väldigt tidskrävande.  

Kanban 

Kanban är ett japanskt beordringssystem som kan ses som ett renodlat pull-system, det vill säga 

förbrukningsstyrt system. Systemet fungerar genom att kanbankort placeras i en lastbärare och när 

ett kort blir synligt skickas det bakåt i kedjan antingen till materialförsörjningen, som initierar 

tillverkning av aktuell artikel, eller till ett mellanlager, där transport av en full lastbärare startar. 

Kortet innehåller all önskvärd information om produktvariant och kvantitet. På så vis motsvarar själva 

kortet beställningspunkten och systemet bygger på direktavrop, utan att en normal order läggs. 

(Jonsson & Mattsson, 2005) 

Principiellt kan skiljas på två typer av kanbankort. Ett produktionskanban förser den tillverkande 

enheten med information om hur mycket som ska tillverkas. Ett transportkanban tillgodoser den 

materialförbrukande enheten med material. Varje artikeltyp ger upphov till ett unikt kanbanflöde 

som byggs upp utifrån dess produktstruktur. I dessa flöden kan mycket väl externa leverantörer vara 

delaktiga. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Just-in-time filosofin, alltså att rätt kvantitet av rätt artikel är färdig precis när den behövs, är en 

grundtanke som kanban bygger på. Detta skapar vissa förutsättningar som bör vara uppfyllda för att 

ett kanbansystem ska kunna användas effektivt. Ett viktigt huvudkriterium är att efterfrågan ska vara 

högt jämn, standardavvikelsen för efterfrågan bör ej överstiga 30 % av medelefterfrågan. Vidare är 

det en fördel om produkterna är standardiserade, för att på så sätt hålla nere antalet unika 

kanbanflöden. Leveransaspekter är också viktiga, i synnerhet att leverantören kan skicka material 

ofta med hög leveranspålitlighet. En flödesorienterad layout av fabriken säkerställer korta och 

effektiva interna ledtider. Är aspekterna ovan uppfyllda är kanbansystemet ett enkelt och billigt sätt 

för beordring av material och produktion. (Olhager, 2000)  

Då förutsättningarna ovan ej är uppfyllda fungerar kanban inte särskilt bra. Ett exempel är långa 

ställtider, vilket kan få effekten att stora batcher körs. Det i sin tur leder till långa ledtider och stora 

kapitalbindningskostnader. Vissa delar av flödet, exempelvis sådana där dyra artiklar behandlas, kan 

företag vilja styra mer i detalj än vad kanbansystem tillåter. Då kan man införa ett hybridsystem, där 

kanban används i vissa delar av företaget, medan andra system tillämpas på andra. Slutligen är 

kanban framförallt lämpligt att använda före KOP, det vill säga inte vid produktion mot kundorder. 

Anledningen är kanban i grund och botten är uppbyggt för att vara prognosstyrt. (Olhager, 2000) 

MRP 

Material Requirements Planning, MRP, eller materialbehovsplanering på svenska, utgår från 

nettobehov för planering av material. Nettobehovet bestäms genom att uppskatta eller beräkna när 

brist, till exempel i form av att säkerhetslagret underskrids, nås. Vid denna tidpunkt planeras en 

inleverans in. Hänsyn till att det krävs en viss ledtid att leverera denna artikel tas i nästa steg när de 

underliggande detaljerna planeras enligt samma nettobehovsprincip. Utgångsläge är huvudplanen 
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som bryts ner med hjälp av produktstrukturen. Det är en anledning till varför MRP är användbart 

främst där materialbehoven går att härleda. (Mattsson, 1999) 

Cyklisk planering 

Ett centralt begrepp inom cyklisk planering är flaskhals. Olhager (2000) definierar flaskhals som en 

resurs som har en beläggning på över hundra procent. Med andra ord måste det inte per automatik 

finnas en flaskhals i alla produktionskedjor, men det kan även vara så att det finns mer än en. Ett 

liknande begrepp är kritisk resurs. Det är den resurs med högst beläggning i linen, däremot inget 

nämnt om det är en flaskhals eller inte.  

Cyklisk planering, även kallat cyklisk produktion, är en materialplaneringsmetod som även styr 

kapaciteten. Grundtanken är att flaskhalsen alltid ska vara belagd med material. Utifrån denna enhet 

planeras sedan övriga operationer i en cyklisk följd, med en och samma tidpunkt mellan 

operationerna, det vill säga en bestämd produktionstakt. Det jämna materialflöde, som uppnås på 

grund av den bestämda takten, ger kortare köer än om ankomstintervallet varierar. Utöver att 

köerna kontrolleras styrs även materialförflyttningen i och med den cykliska följden. Även 

produktionen styrs då produktsekvensen är bestämd. Den stora fördelen med cyklisk planering är att 

utöver nämnda aspekter kontrolleras och utjämnas även resursutnyttjandet. (Segerstedt, 2009) 

Vissa förutsättningar bör vara uppfyllda för att cyklisk planering ska fungera på ett effektivt sätt. 

Dessa är att efterfrågan på produkterna är någorlunda stabil, att produktionskapaciteten är 

begränsad samt att produktmixen är bestämd. (Olhager, 2000) 

OPT/TOC 

OPT står för Optimized Production Technology och är en planeringsmetod framtagen för när det 

finns en tydlig flaskhals i produktion. Metoden bygger på några principer som kallas Theory of 

Constraints, TOC. (Silver et al, 1998) 

OPT/TOC-metoden kan sägas vara tvådelad, där den första delen berör de nio regler som finns 

uppställda som skapar regler för hur flaskhalsar ska styras. Den andra delen är ett verktyg i form av 

en programvara för att ta fram körplaner. Dessa planer tas fram genom beläggningssimulering utifrån 

flaskhalsen för att bestämma sekvens och ledtider. Algoritmen bakom programvaran är hemlig, 

varför det inte är känt exakt hur den fungerar. Den centrala lärdomen av de nio reglerna för styrning 

av flaskhalsar är att outputen begränsas av flaskhalsen. För att maximera produktionsflödet måste 

alltså flaskhalsens output maximeras, medan övriga operationer inte är lika viktiga. Två av reglerna 

är: ”en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela systemet” och ”en sparad timme i 

en icke-flaskhals är betydelselös”. (Olhager, 2000) 

Silver et al (1998) redogör för en konkret procedur som TOC menar är lämplig att följa vid styrning av 

flaskhals i produktion. Steg ett är identifiera den primära flaskhalsen. I normala fall är det en god 

gissning att det är den operation som har störst buffert bakom sig. Ett andra steg är att hitta sätt att 

utnyttja flaskhalsen. Vidare, i steg tre, ska alla andra operationer underordnas steg två. Därefter ska 

flaskhalsen förbättras för att höja dess kapacitet. Steg fem är, om flaskhalsen är åtgärdad, börja om 

på steg ett. Detta blir något av en rekursiv modell, åtminstone så länge som en flaskhals finns i 

produktionen. Denna procedur benämns ofta trumma-buffert-rep, där flaskhalsen utför trumman 

och bestämmer därmed takten för övriga operationer. En buffert placeras framför flaskhalsen, så att 

det alltid ska finnas material tillgängligt i den. Repet används för att få alla andra operationer att följa 

med i takten.  
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Såvida inte cyklisk planering, eller en annan materialplaneringsmetod som även innefattar planering 

av kapacitet används, behöver även kapacitet planeras i samband med materialplaneringen. 

Kapacitetsbehovsplanering använder detaljerad indata i form av bland annat PIA, operationsföljd 

samt planerade och frisläppta tillverkningsorder. Detta skapar förutsättningar för att göra 

detaljerade kapacitetsplaner. (Vollman et al, 2005) 

3.2.4 Verkstadsplanering 

I denna planeringsfas, av Mattsson (1999) benämnd detaljplanering, ska de tidigare utarbetade 

planerna på huvudnivå och ordernivå verkställas. Författaren beskriver problemet som tvådelat. Det 

första, orderutsläppsproblemet, innebär att det ska finnas kapacitet nog för att tillmötesgå krav på 

genomloppstider. Det andra, körplaneringsproblemet, i vilken turordning operationer ska utföras.  

Olhager (2000), som också talar om fasen som detaljplanering, gör en distinktion mellan tidsfasad 

och taktbaserad detaljplanering. Den förra innebär att varje order måste planeras enskilt, med 

hänsyn till att konkurrens om resursen finns från andra produkter och ordrar. Den senare är en 

repetitiv produktionsföljd, med en viss cykeltid. 

Tidsfasad planering 

Normalt brukar den tidsfasade detaljplaneringen delas upp i tidplanering, som bestämmer när 

operationer ska utföras, och körplanering, som avgör sekvensbeslut vid köbildning.  

Tidplanering kan gå till på flera olika sätt. Två exempel är bakåtplanering respektive framåtplanering. 

Skillnaden på dessa är helt enkelt var planeringen utgår ifrån, från färdig produkt eller från en given 

startpunkt. Bakåtplanering utgår alltså från den färdiga produkten och planerar bakåt, med hänsyn 

tagit till ledtider. Framåtplanering är det motsatta och utgår från systemgränsen och planerar framåt. 

Ett hjälpmedel för ökad tydlighet är Gantt-scheman, som på ett enkelt sätt visualiserar 

produktionsföljden. 

Körplanering behövs eftersom förhållande i produktion inte alltid är så gynnsamma att planerna 

upprätthålls. Regler för hur köer hanteras kan vara intuitiva om den mänskliga inblandningen är hög. 

I det fallet rör det sig ofta om enkla regler. Är det en däremot en hög automatiseringsgrad kan ibland 

prioriteringsregler med mer avancerade metoder användas. Exempel på regler är kortaste 

operationstid först, tidigaste färdigdatum samt först in först ut, också benämnt FIFU. (Olhager, 2000) 

Taktbaserad detaljplanering 

Den taktbaserade detaljplaneringen är enklast att använda då antalet produkter är få. Detta 

eftersom det då är enklare att tillverka varje produkt efter sin cykeltid. Taktning går dock att tillämpa 

även om antalet produkter är flera, givet att ställtiderna är korta och att operationstiderna för de 

olika produkterna överensstämmer någorlunda. Ofta kombineras metoden då med cyklisk planering. 

(Olhager, 2000) 
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3.3 Utvärdering 
Utvärdering utgör en central del av detta projekt. Utifrån det formulerade syftet förefaller detta 

tämligen uppenbart. Men vad är egentligen utvärdering och hur ska man arbeta med det? Dessa 

frågor tas upp i följande stycke. 

3.3.1 Definition och begrepp inom utvärdering 

Sandberg och Faugert (2007) definierar utvärdering som ”en systematisk undersökning av en 

aktivitets värde och betydelse”. Att utföra en systematisk undersökning innebär att ett strukturerat 

arbetssätt följs och att vetenskapligt accepterade metoder tillämpas. En aktivitet är i detta fall en 

specifik åtgärd, och kan t.ex. handla om ett projekt eller ett program. Slutligen innebär värde och 

betydelse att utvärderingen ska ske mot vissa uppsatta kriterier.  

En liknande definition ges av Jerkedal (2005), nämligen ”utvärdering innebär att beskriva och värdera 

ett program”. Till skillnad från Sandberg och Faugert (2007) nämns här inte att undersökningen ska 

utföras systematiskt, detta är något som Jerkedal (2005) ser som en självklarhet. Författaren påpekar 

vidare att utvärderingen existensberättigas endast om den utgör underlag för beslut. Medhåll fås 

från Rombach och Sahlin-Andersson (2003) som menar att logiken med utvärdering bygger på 

”tanken att man kan samla upp erfarenheter för att sprida dem, lära av dem och därifrån utveckla 

verksamheten”. Ett liknande resonemang redogör Brunson (2003) för, då han menar att många 

utvärderingar uppkommer med argumentet ”vi ska lära oss av våra misstag”.  

En aspekt på utvärdering är utvärderarens egna värderingar. Vissa forskare hävdar att utvärderingen 

måste vara opolitisk, alltså helt objektiv. Andra menar att det är omöjligt, eftersom alla människor är 

formade efter den omgivning de lever i. Jerkedal (2005) är en stark anhängare av det senare 

perspektivet och menar att det är omöjligt att frigöra sig från sina egna grundläggande ideal. 

3.3.2 Arbetsgång vid utvärdering 

Ett sätt att få struktur på arbetet inför en kommande utvärdering är att följa den generella 

planeringsprocess som föreslås av Sandberg och Faugert (2007). Processen är en femstegsmodell 

som är enkel att använda, se figur 3.8. 

 

Figur 3.8 Visualisering av planeringsprocessen inför en utvärderingar (efter Sandberg & Faugert, 2007) 

Första steget, Varför?, bör inkludera bakgrund, motiv och syfte till utvärderingen. Detta för att få en 

ökad förståelse för den kommande uppgiften. Utöver detta måste det tydliggöras vad resultatet 

kommer att användas till. 

Vad? innefattar en tydlig beskrivning och avgränsning kring vad som utvärderas. Vidare är det 

lämpligt att formulera en till fyra stycken kärnfrågor som utvärderingen kommer att kretsa kring. När 

dessa är framtagna bör värderingskriterier formuleras och rangordnas internt. Det poängteras att det 

normalt är en god idé att medge uppdragsgivaren dessa värderingskriterier redan i detta skede, för 

att på så sätt undvika överraskningar senare. Samtidigt är det en bra avstämningsmöjlighet, så att 

Varför? Vad? Vilka? Hur? Resultat?
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utvärderingen verkligen ser till de aspekter som uppdragsgivaren hade tänkt. Slutligen kan 

utvärderingsfrågor formuleras, i syfte att användas i datainsamlingen. 

I det tredje steget, Vilka?, beskrivs vilka som påverkas av utvärderingen samt hur. Även dess intresse 

kring utvärderingsresultatet bör tydliggöras. Vilken roll de berörda ska ha i utvärderingen måste 

klargöras. Exempel på möjliga roller är att ge sakinformation, ingå i referensgrupp och medverka vid 

rapportskrivande. Slutligen ska det fastställas vilka som ska göra utvärderingen. En vanlig fråga är 

intern kontra extern utvärderare. 

Steg fyra, Hur?, berör hur själva datainsamlingen går till. Först bör man bestämma vilken typ av data 

som behöver samlas in för att kunna svara på utvärderingens frågeställningar. Vidare är nästa fråga 

hur dessa data ska samlas in, där det ofta skiljs på kvantitativa och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Med kvantitativa metoder åsyftas då större datamängder processeras, t.ex. 

enkätundersökningar, medan kvalitativa metoder är t.ex. personliga intervjuer. Även analysmetod 

bör beskrivas här. En stark koppling kan härröras till metodval, eftersom en särskild analys ofta 

kräver viss data.  

Det sista steget, Resultat?, beskriver hur nådda resultat ska värderas samt spridas. Här beskrivs även 

hur lärande och utveckling kan nås i förhållande till utvärderingens slutsatser. 

I mångt och mycket sammanfaller Sandberg och Faugerts (2007) planeringsprocess med den modell 

för utvärdering som Jerkedal (2005) presenterar. Jerkedals (2005) modell, se figur 3.9, är dock en mer 

konkret guide till själva utvärderingsarbetet, medan Sandberg och Faugerts (2007) snarare berör 

planering inför utvärdering. Stegen överensstämmer sekventiellt, med ett stort undantag. Ett 

motsvarande steg till Vad? finns inte med i Jerkedals (2005) modell. Det som mest liknar detta steg är 

det femte steget ”Vad ger kartläggningen och vilka frågor kan utvärderingen belysa?” Här beskriver 

Jerkedal (2005) att det alltid är så att olika parter önskar få ut olika saker ur utvärderingar. I detta 

steg gäller det att inse att normalt kan inte allas behov tillgodoses av olika anledningar, t.ex. 

resursbrist i form av tid eller pengar. Författaren poängterar att det är viktigt att motivera val och att 

visa öppenhet mot berörda grupper i val av vilka frågor som utvärderingar fokuserar på. Detta för att 

undvika anklagelser om partiskhet. 
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Figur 3.9 Modell för utvärdering (efter Jerkedal, 2007) 

3.3.3 Utvärderingsmodeller 

Ytterligare hjälpmedel för utvärdering är användning av en så kallad utvärderingsmodell. Sandberg 

och Faugert (2007) benämner detta som ett verktyg för att strukturera och koncentrera 

datainsamlingen och analysen av insamlad information. En sådan modell underlättar även 

jämförelser mellan olika utvärderingar och de tillvägagångssätt som anammats. Sandberg och 

Faugert (2007) poängterar att en utvärderingsmodell inte bör tas fram förrän varför-, vad- och vilka-

faserna i planeringsprocessen (se figur 3.8) har fastställts. 

Det finns några olika grundtyper av utvärderingsmodeller som benämns av Sandberg och Faugert 

(2007). Dessa är resultatinriktade, komparativa, teoribaserade samt aktörsfokuserade. En 

sammanfattning och kort beskrivning av dessa presenteras i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Indelning i olika typer av utvärderingsmodeller (efter Sandberg & Faugert, 2007) 

Typ av utvärderingsmodell Kort beskrivning 

Resultatinriktade modeller Mäter resultat, påverkan och/eller kostnadseffektivitet 

Komparativa modeller Jämförande – benchmarking eller idealmodell 

Teoribaserade modeller Fokus på hur en åtgärd uppnår sitt mål 

Aktörsfokuserade modeller Åtgärdsfokuserad utifrån olika aktörers perspektiv 

 

1. Syftet med 
utvärderingen

2. Extern och/eller 
intern utvärdering?

3. Att identifiera 
berörda grupper

4. Hur kartlägger man 
vad berörda grupper 

önskar få belyst i 
utvärderigen?

5. Vad ger 
kartläggningen och 

vilka frågor kan 
utvärderingen belysa?

6. Design, insamling 
och bearbetning av 

data

7. Att informera om 
resultat

8. Hur får man 
utvärderingsresultat 

utnyttjade?
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Dessa modellvarianter finns representerade inom stora delar av utvärderingslitteraturen. Författare 

generellt har dock ofta egna uppdelningar, exempelvis att särskilja på resultatinriktad modell och 

ekonomisk modell (Jerkedal, 2005 samt Hansen, 2005). Nedan följer en genomgång av de fyra 

synsätten. 

Resultatinriktade modeller 

Denna variant av utvärderingsmodell är den mest klassiska. Som namnet antyder mäts resultat, men 

det kan även vara påverkan och i vissa fall kostnadseffektivitet. Kvantitativa metoder används ofta 

för datainsamling, vilket skapar underlag för att mäta effekter och hitta orsakssamband.  

En typ av resultatinriktad modell är mål- och effektutvärdering. Här fokuseras orsakssamband och 

det är viktigt att belysa om den faktor som utvärderas verkligen ger upphov till tänkta effekter. 

Felaktiga slutsatser om orsakssamband kan göra att felaktiga åtgärder rekommenderas. Kritik mot 

mål- och effektutvärdering är framförallt att det är en förenkling av en komplex miljö. Alla faktorer 

som påverkar en effekt är svåra, för att inte säga omöjliga, att fånga upp i en modell. Det kan även 

vara svårt att isolera effekten av viss åtgärd, och därav omöjligt att utvärdera just den åtgärden. 

(Sandberg & Faugert, 2007) 

Ekonomiska modeller är en annan typ av resultatinriktade modeller, enligt Sandberg och Faugert 

(2007). Hansen (2005) och Jerkedal (2005) väljer, som tidigare nämnt, att särskilja på ekonomiska och 

resultatmodeller. Definitionen av ekonomiska modeller är dock genomgående den samma, nämligen 

att utvärdering av de resultat som nås jämförs med vad det kostar att nå dessa. 

Sandberg och Faugert (2007) menar att resultatinriktade modeller bör användas just när syftet är att 

utvärdera resultat eller effekter. En förutsättning som då måste vara uppfyllda är tillgång på 

tillförlitlig data som möjliggör trovärdiga analyser.  

Komparativa modeller 

Denna typ av modeller är jämförande och vanligen med positiva jämförelseobjekt. Benchmarking är 

den vanligaste varianten där särskilt fokus ofta ligger på att hitta ”best practice”, på svenska ungefär 

bästa praxis, en förebild som är något värt att eftersträva. Även det motsatta förekommer, sämsta 

praxis, där jämförelsen sker mot något som bör undvikas, t.ex. kända fallgropar. En stor fördel med 

benchmarking är att värderingskriterier är enkla att konstruera och väldigt tydliga och konkreta. 

Denna tydlighet gör att utvärdering kan resultera i att en god vägledning kan ges som resultat. 

Nackdelen med benchmarking är svårigheten att hitta best practice samt att om det hittas översätta 

framgången till mätbara variabler. Sandberg och Faugert (2007) menar att benchmarking lämpar sig 

bäst inom områden där det är allmänt vedertaget vad best practice är. Som exempel på detta nämns 

kvalitetsgranskningsområdet och produktions- och tjänstesektorn.  

Ett alternativ till benchmarking är att konstruera en egen idealmodell. Denna kan baseras på egna 

erfarenheter eller aktuell forskning inom området. (Sandberg & Faugert, 2007) 

Hansen (2005) väljer att definiera komparativa modeller som en variant av systemmodeller. Dessa 

beskrivs som systemperspektiv där helheten i form av t.ex. input, output, struktur och processer 

analyseras i ljuset av uppnådda resultat. Denna utvärdering kan ske antingen genom att jämföra 

planerad och faktiskt output eller genom att benchmarka mot noga utvalda aktörer. 
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Teoribaserade modeller 

Sandberg och Faugert (2007) väljer att beskriva teoribaserade modeller som processmodeller. Till 

grund för utvärderingen ligger en teoretisk referensram, som t.ex. kan vara en beskrivning av olika 

aspekter av åtgärden – dess uppkomst, utveckling, organisation, mål och tillvägagångssätt. I ljuset av 

denna referensram analyseras vad som har uppnåtts, eller vad som inte har åstadkommits, till följd 

av åtgärden. I denna form av studie möjliggörs en jämförelse mellan bakomliggande teorier och 

faktorer för åtgärden med vad som faktiskt hände. På så vis går det att särskilja på vad som brukar 

benämnas teori- och implementeringsfel. 

En vanlig typ av teoribaserad modell är programteori. Program syftar till den åtgärd, eller paket av 

åtgärder, som ska utvärderas. Arbetsgången är att programegenskaper studeras för att sedan 

jämföras med den verklighet som sedan utvecklades. Hansen (2005) menar att detta är en utveckling 

av den klassiska utvärderingsmodellen genom att här tas även hänsyn till underliggande effekter. 

Sandberg och Faugert (2007) nämner att en fördel med programteorin är lärdomar kring vad en viss 

åtgärd i en given situation medför. Begränsningar med programteorin kan vara bristfällig 

dokumentation kring teori om programmet. Det leder till att det är svårt at göra en trovärdig 

kartläggning av situationen, vilket leder till att hela idén med programteori går förlorad.  

Hansen (2005) skiljer på processmodeller och teoribaserade modeller genom att beskriva förklarande 

processmodeller som pågående processer, vilka pågår i realtid. Här följs alltså en åtgärd från att vara 

en idé, till dess att den beslutas införas och följs upp efter att det har implementeras. 

Aktörsbaserade modeller 

Aktörsbaserade utvärderingsmodeller syftar till att synliggöra olika inblandades syn på åtgärder. Med 

denna ansats fångas nya perspektiv upp i utvärderingen, vilket väntas höja kvaliteten. Motstridiga 

intressen kan fångas upp och analyseras, och förhoppningsvis ge vägledning för hur åtgärder kan 

utvecklas. (Sandberg & Faugert, 2007) 

Sandberg och Faugert (2007) skiljer på tre huvudtyper av aktörsbaserade modeller, nämligen 

brukarorienterad utvärdering, intressentutvärdering och erbjudandemodellen.  

Brukarorienterad utvärdering återger olika berörda parters perspektiv på ett program eller en åtgärd. 

Ett viktigt fokus i utvärderingen är att ge berörda parter möjligheten att påverka det som ska 

utvärderas. Brukarens förhoppningar, önskemål och behov används och jämförs med programmet 

eller åtgärden. Denna typ av aktörsbaserade utvärderingsmodeller är lämplig då brukarens åsikter är 

särskilt viktiga aspekter. 

Intressentutvärdering skildrar, i möjlig mån, samtliga intressenter av en åtgärd. Jämfört med den 

brukarorienterade modellen är denna mycket bredare i det att fler intressenter inkluderas. När väl 

alla personer identifierats bör deras åsikter och förväntningar på utvärderingen samlas in. Genom att 

utgå från intressentens perspektiv är chansen att densamma är engagerad större och oklarheter 

såsom motstridiga mål kan hanteras. Nackdelar med denna modell är svårigheten för utvärderaren 

att behålla sin objektivitet, särskilt då olika maktförhållanden föreligger samt att vissa intressenter 

möjligen har fördelen av att kunna uttrycka sig på ett fördelaktigt sätt. Insamlingsarbetet riskerar att 

bli mycket resurskrävande om antalet intressenter är stort.  
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Erbjudandemodellen skiljer sig markant för övriga aktörsbaserade modeller. Synsättet här är att de 

berörda av en åtgärd är självständiga personer, som själva förväntas kunna söka sig till det som är 

viktigt. På så vis utgör åtgärden ett erbjudande, i form av olika handlingsmöjligheter. Denna typ av 

utvärderingsmodell används främst inom den offentliga sektorn.  

Hur välja typ av utvärderingsmodell? 

Användningen av en utvärderingsmodell innebär att ett perspektivval görs. Det är viktigt att inte välja 

en typ av modell per automatik utan att ta hänsyn till den faktiska utvärderingssituationen. Annars är 

risken att effekten blir att problemet som ska utvärderas anpassas för att bättre passa vald modell. 

Sandberg och Faugert (2007) menar att det i vissa fall kan vara till fördel att kombinera olika metoder 

och utvärderingsmodeller, för att på så sätt kunna hantera fler olika frågeställningar i en utvärdering. 

Vidare menar författarna att det optimala vore att för varje enskilt utvärderingsfall välja den metod 

som är bäst lämpad för att uppnå syftet med utvärderingen. Författarna menar att om det synsättet 

används är inte valet av utvärderingsmodell centralt, utan det aktuella fallet styr arbetsgången och 

perspektiv vid utvärdering. 

Hansen (2005) redogör för tre vanliga synsätt inom teorin kring val av utvärderingsmodeller samt 

vilken modelltyp som främst är kompatibel till respektive synsätt. Dessa är: 

o Syftet med utvärderingen ska avgöra design. Resultatinriktad modell är lämplig.  

o Karaktäristik för utvärderingsobjektet ska avgöra design. Ekonomisk eller komparativ modell 

mest lämpad.  

o Problemet som ska utvärderas ska avgöra design. Teoribaserad modell passar bäst. 

Hansen (2005) menar att dessa synsätt fungerar att applicera endast i vissa fall. T.ex. måste syftet 

vara tydligt formulerat för att det första synsättet ska vara möjligt att använda. Vidare har det visat 

sig att det sista synsättet endast fungerar väl då problemet är relativt enkelt och samtliga variabler 

går att specificera. Författaren har därför valt att göra en egen uppdelning över olika synsätt vid val 

av utvärderingsmodell, enligt: 

o Det är en förhandlingsprocess där olika intressenter har önskemål på hur 

utvärderingsprocessen ska utformas. Det gäller att kompromissa och välja den modell, eller 

kombination av modeller, som passar bäst. 

o Välj den modell som är mest lämpad utifrån aktuella förhållanden. Det kan t.ex. handla om 

att använda en generell mall för utvärdering som sedan anpassas för att passa till rådande 

villkor. 

o Använda en standardmodell som alltid används. Bygger på att erfarenhet från tidigare, 

liknande utvärderingar finns. 

o Fokusera på vad som kan göras utifrån utvärderarnas perspektiv. Särskild kompetens kanske 

finns inom vissa utvärderingsmodeller, t.ex. är det nära till hands att anta att det för en 

ekonom är naturligt att tillämpa någon form av ekonomisk modell.  

Det är viktigt att belysa att det inte finns en typ av modell som alltid är lämplig att använda. Vid 

utvärdering är det viktigt att känna till att det finns olika varianter av modeller samt när respektive 

typ är adekvat att använda. Det är självklart även viktigt att känna till när det är passande att utnyttja 

en kombination av olika modeller (Jerkedal, 2005). Hur man ska kunna känna till detta framgår dock 

inte.  
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Utvecklingen inom utvärderingsområdet har gått från att vara enkla och individuella till att bli mångt 

och mycket komplexa. När utvärderingsbegreppet introducerades, i början av 1900-talet, var 

utvärderingarna snarare mätningar och hade ingen ambition att tolka resultaten. Metoder för 

utvärderingar utvecklades givetvis senare, men kritik att de är förenklingar av verkligheten har 

framkommit. Numera är utvärderingens roll att se till helheter och att understryka samband. 

Komplexiteten har därmed tilltagit, varför det inte är självklart hur utvärderingar ska utföras. 

(Rombach & Sahlin-Andersson, 2003) 
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4 Uppgiftsprecisering 

Detta avsnitt syftar till att, utifrån syftet, precisera vad som faktiskt ska utföras. Detta görs genom att 

först diskutera djupare kring syftet och bryta ner det i delar. Därefter kommer en systemanalys 

genomföras med avsikt att sätta ramarna för omfånget. Slutligen, med satta avgränsningar, bryts 

delsyftena ner ytterligare och mynnar ut i ett antal frågeställningar. 
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4.1 Uppgiftsdiskussion 
För att ytterligare tydliggöra uppgiften förs inledningsvis en utökad diskussion som tar sitt avstamp i 

tidigare nämnd bakgrund och mynnar ut i ett nedbrutet syfte.  

Scania befinner sig på en tuff marknad, där kostnader måste stå i fokus för vidbehållen lönsamhet. 

Inom logistiken finns goda möjligheter att kunna bidra till ökad lönsamhet genom rätt fokusering av 

verksamheten. Det handlar enligt Oskarsson et al (2006) om den ständiga avvägningen mellan 

kostnad och service. Placeringen av KOP, tillsammans med krav från kunder och leverantörer är ett 

par parametrar som ställer sina unika krav på logistikens utformning enligt Segerstedt (2009). Likaså 

kan, enligt Mattsson och Jonsson (2006), den maskinella funktionaliteten i ett företags maskinpark 

spela roll; om det är vanligt med maskinhaveri eller avvikelser måste t.ex. extra stora färdigvarulager 

användas. På samma sätt kan ett företag ha en maskinpark som kräver lång tid att ställa om för 

tillverkning från en produkt till en annan, och då blir det olönsamt att tillverka i små partistorlekar. 

Dessa många avväganden ställs produktionsplanerare på DM inför. Dessutom tillkommer anspråk 

från det kontinuerliga arbetet med SPS, med riktlinjer gällande förbrukningsstyrd och utjämnad 

produktion (SPS Office, 2007). Därtill fasas nya produkter med jämna mellanrum in och ut ur 

produktionen, samt produktmixen mellan olika produkter ändras fortlöpande. Konkreta 

frågeställningar som produktionsplanerare på DM måste ta ställning till är alltså hur kravet från 

kunden, gällande i första hand leveranser av produkter inför efterföljande vecka, ska återspeglas mot 

produktionen, med hänsyn taget till de många parametrarna såsom just omställningstider, antal 

artiklar och antal artiklar i lagret. Produktionsplanerare måste se till att tillgänglig kapacitet finns i 

produktionsavsnittet, samtidigt som partistorleken bör hållas nere för att hålla nere lagernivåer och 

därmed minska risken för inkurans. Produktionsplanerare behöver följa upp sina planer för att 

säkerställa att utfallet är acceptabelt. Dessutom måste planerare säkerställa att tid ges för 

maskinunderhåll, och att garantera leverans trots eventuella maskinhaveri. Tillkommer gör också 

centrala krav på högt processutnyttjande, eller OPE-tal, där många små batcher, och därtill många 

omställningar, sänker OPE-talet för berörd avdelning vilket kan stöta på motstånd.  

Till hjälp för bland annat produktionsplanerarna har det på vissa produktionsavsnitt på DM tagits 

fram ett produktionsplaneringssystem, som ska hjälpa produktionsplanerare att planera 

produktionen. Kort sagt planeras produktionen genom cyklisk produktion, genom en 

volymuppdelning av produkterna och därtill en viss frekvens för hur ofta dessa ska tillverkas. Kravet 

från kunderna samlas in varje vecka, jämnas sedan ut, och planen läggs för nästkommande vecka. 

Detta görs line för line på en whiteboardtavla, där varje dygn, timme för timme, har visualiserats och 

både produktion, maskinomställningar och maskinunderhåll har planerats in. Systemet har av många 

ansetts som positivt, t.ex. för att det svarar för många av pretentionerna från SPS, inte minst att det 

är tydligt och visuellt. Dock har en grundlig utvärdering inte gjorts, och som en del av SPS angående 

ständiga förbättringar, åligger det även ett behov att reda ut potentialen i systemet. Syftet med 

arbetet är som nämnts tidigare alltså: 

… att utvärdera produktionsplaneringssystemet och bedöma dess potential.  

Syftet med detta examensarbete kan således delas upp i två distinkta delar; utvärdering samt 

bedömning av dess potential, se figur 4.1. 
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Att genomföra en utvärdering och att bedöma potentialer är i sig två separata delar som både skulle 

kunna genomföras parallellt eller sekventiellt. Det som avgör arbetssättet är hur referensramen väljs 

att kopplas in. Endera kan en utvärdering genomföras utan inkoppling kring vad teorin hävdar skapar 

för- respektive nackdelar för ett planeringssystem, och istället bara fokusera på arbetssätt, för att i 

bedömningen av potentialerna dra kopplingar till teorin. Detta sätt att arbeta är alltså parallellt, då 

utvärderingen kan göras samtidigt som potentialerna utreds. Alternativt kopplar man in teorin redan 

vid utvärderingen, och inkluderar viktiga parametrar ur teorin i sin utvärdering. Efter utvärderingen 

kan potentialer dras, både hämtade ur litteraturen men även konkreta arbetssätt. Detta arbetssätt 

blir alltså sekventiellt. Det arbetssätt som vi valt är att arbeta med syftets två delar sekventiellt, 

genom att först göra utvärderingen och sedan genomföra en bedömning av potentialerna. Vi har valt 

detta arbetssätt eftersom vi genom utvärderingen både vill kunna fånga upp teoretiska spörsmål och 

även vad de inblandande i planeringsarbetet och utförandet av planeringen tycker om 

planeringssystemet. 

Konkret innebär det ovannämnda valet av arbetssätt, det sekventiella, en arbetsgång som påbörjas 

av en utvärdering. En utvärdering kan enligt Sandberg och Faugert (2007) genomföras på flera sätt, 

baserat på vad utvärderingen i sig har för syfte. Syftet med utvärderingen som vi genomför avser att 

belysa olika aspekter i produktionsplaneringssystemet. Detta hänger samman med andra delen av 

examensarbetets syfte, att bedöma potentialen i systemet, utvärderingen bör mynna ut i både 

styrkor och svagheter i systemet. Dessa svagheter kan efter bearbetning omformuleras till 

potentialer, som Scania kan anamma, i enighet med SPS och mer specifikt ständiga förbättringar, 

som beslutsunderlag för att kunna förbättra produktionsplaneringssystemet. 

Inledningsvis ska alltså en utvärdering genomföras. Det är viktigt att isolera effekten av vad 

planeringssystemet bidrar med så att rätt saker utvärderas. En stark koppling mellan 

planeringssystemet och produktion finns såklart, men det gäller här att hela tiden behålla fokus på de 

delar som påverkas av planeringens arbetsmetod. Exakt var denna gräns går är generellt inte helt 

enkelt att avgöra, utan det blir en avvägning från fall till fall. Ett exempel är de cykeltider som finns i 

produktion och som i mångt och mycket är avgörande för hur produktionsplanerarna planerar, där 

kortare cykeltider visserligen kan leda till att mer material kan processeras på kortare tid, men där 

själva cykeltiden är en produktionsteknisk aspekt och härhör inte till själva planeringssystemet.  

Utvärdering 

Bedömning 
av potential

Syftet

Figur 4.1 Syftets två delar 
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Ett sätt att åstadkomma en strukturerad arbetsgång vid en utvärdering är enligt Sandberg och 

Faugert (2007) att följa en plan, varför just framtagandet av en plan för utvärderingen är det första vi 

måste göra för att ta oss an det inledningsvis ganska breda syftet. När en plan är genomarbetad kan 

själva utvärderingsarbetet påbörjas, och detta blir nästa delsyfte. 

Slutligen kan, genom en analys av utvärderingen, en sammanställning av utvecklingspotentialen i 

planeringssystemet dras, och detta blir sista nedbrytningen av syftet. Det finns inga restriktioner som 

är satta i förväg som begränsar utvärderingens omfång gällande specifika avgränsningar. Detta sätter 

således även sin prägel på vilka potentialer som skulle kunna identifieras och det är alltså i förväg 

svårt att klassificera inom vilken kategori, såsom logistiska- , personalrelaterade- eller ekonomiska 

effekter, som potentialerna kan förväntas genereras inom.  

Syftet kan alltså brytas ner till en inkrementell trestegsprocess, se figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Nedbrytning av syfte 

Vi har alltså brutit ner huvudsyftet till tre delsyften som var och en ska genomföras. I nästkommande 

del av arbete bryts delsyftena ner ytterligare, i mer konkreta uppgifter kring vad som behöver 

genomföras för att uppnå respektive delsyfte, men först är det viktigt att vi klargör för givna 

avgränsningar genom att beskriva systemet och dess gränser, varför en systemanalys genomförs. 

4.2 Systemanalys 
Vi har alltså nu brutit ner syftet, och innan vi angriper uppgiftsnedbrytning av delsyftena, följer det 

sig naturligt att föra lite diskussioner kring ett system, i syfte att kunna beskriva systemgränsen. I det 

här kapitlet beskrivs därför en modell för att kunna analysera ett system, och i efterföljande kapitel 

följer givna systemgränser.  

Enligt Churchman (2002) finns fem distinkta punkter som tillsammans sätter upp ramverket för ett 

system, se figur 4.3. 

Delsyfte 3

Samanställ utvecklingspotentialen i planeringssystemet.

Delsyfte 2

Utvärdera planeringssystemet på DM enligt framtagen plan.

Delsyfte 1

Ta fram en plan för utvärderingen av planeringssystem.

Huvudsyfte:

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera produktionsplaneringssystemet och bedöma dess potential.
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Systemets allmänna målsättning 

Enligt Churchman (2002) är det inledningsvis viktigt att skilja på uttalade och verkliga målsättningar. 

Med detta menar Churchman till vilken grad systemet medvetet offrar andra mål för att nå 

målsättningen. Uttalade målsättningar är sådant som förmedlas till åhörare. Författaren påpekar att 

det dock är systemets verkliga målsättningar som måste analyseras. Det kan vara svårt att hitta ett 

systems verkliga målsättningar. Det är viktigt att klargöra systemets målsättning eftersom de bildar 

en logisk utgångspunkt för den fortsatta analysen, eftersom systemets målsättningar styr dess 

handlingar. Författaren tillägger att det inte på något sätt är lätt att komma underfund med 

systemets verkliga målsättning. 

DM har som uttalat mål att tillgodose sin kund med rätt material, i rätt tid och i rätt kvalitet. Detta 

ska göras genom att arbeta efter principerna uppsatta av SPS. Den verkliga målsättingen är svårare 

för oss att greppa, ty varje aktör och resurs i systemet tycks ha sin egen målsättning. Så i grund och 

botten handlar systemets verkliga mål förmodligen om att visserligen tillgodose kunden, men 

samtidigt tillgodose systemets resurser, målsättingar och krav. 

Systemets miljö 

Systemets miljö definierar Churchman (2002) som den omgivning i vilken systemet verkar, och är 

omgiven av. Författaren påpekar att för att kunna sätta upp ett systems miljö ska man tänka på ett 

mångsidigare sätt än att enbart leta efter gränser. Vidare tillägger författaren att miljön inte bara 

ligger utanför ett systems kontroll, utan till viss del avgör hur systemet ska fungera.  

Till vårt studerade systems miljö tänker vi oss Scania koncernen i stort. Standarder som SPS och 

andra arbetssätt och metoder som bestäms centralt av Scania sätter sin prägel på hur systemet 

kommer fungera och verka. Även DM:s största kund, motormonteringen, är en del av systemets 

Figur 4.3 De fem komponenterna som bygger upp ett system (efter Churchman, 2002) 
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miljö, i och med att de i högsta grad påverkar systemets agerande. Även leverantörer till DM tillhör 

systemets miljö.  

Systemets resurser 

Ett systems resurser, är till skillnad från systemets miljö, enligt Churchman (2002) något som 

systemet faktiskt kan påverka, förändra och använda till sin fördel. Churchman (2002) forstätter med 

att hävda att ett systems resurser ofta är sådana ting som tas upp i ett företags balansräkning, det vill 

säga byggnader och utrustning.  

Vårt studerade system består av flera olika resurser, såsom maskinliner och produktionspersonal. 

Dessutom kan lagringsytor och tjänstemän också räknas in som systemets resurser. Samtliga dessa 

kan systemet, DM, själva påverka i syfte att på bästa sätt nå systemets målsättning.  

Systemets komponenter 

Churchman (2002) är noggrann med att påpeka att ett systems komponenter inte nödvändigtvis är 

detsamma som ett företags organisatoriska uppdelning, där alltså t.ex. logistikavdelningen inte 

nödvändigtvis behöver vara en av systemets komponenter. Istället beskrivs komponenter som en 

samling av resurser som utför en gemensam uppgift. Det nämns att om en av systemets 

komponenters prestationsmått ökar, bör systemets prestationsmått öka.  

Systemet som vi studerar är dock i mångt och mycket organisatoriskt uppdelat relativt likt det som 

Churchman (2002) definierar som ett systems komponenter. Exempelvis är logistikavdelningen 

isärkopplad och hanterar gods från flera olika avdelningar. Likaså är planeringsfunktionen inte 

kopplad till en specifik avdelning. 

Ledning av systemet 

Slutligen beskriver Churchman (2002) ledningen av systemet som den sista parametern som bygger 

upp systemet. Det är ledningen som fastställer utformningen av systemets planer samt inte minst 

fastställer och beaktar de tidigare nämnda faktorerna som utgör ett system. Ledningen måste också 

fastställa att planerna genomförs.  

Ledningen av vårt studerade system tycker vi ligger på olika nivåer. Den yttersta ledningen härrör till 

chefen för produktionsenheten DM, men även produktionsplanerare och produktionsledare kan 

styra och forma delar av systemet i syfte att nå systemets målsättningar. 

4.3 Systemgräns 
I någon form måste systemet avgränsas, dels i syfte att skapa ett mer hanterbart system, dels av 

tidsmässigt skäl, men även av uppdragstekniska anledningar.  

Eftersom planeringssystemet just nu endast är i bruk på utvalda liner, nämligen kamaxel, vevaxel, 

vevstake och foder, väljer vi att inte inkludera liner som inte har planeringssystemet i vårt system. 

Detta medför att ingen hänsyn tas till hur dessa liner idag planeras, och inte heller utvecklas 

resonemanget kring om det finns någon idé att implementera systemet på dessa liner. Eftersom 

färdigvarulagret delvis inkluderar produkter som sammanställts i liner som vi valt att inkludera, väljer 

vi att medräkna färdigvarulagret till vårt system. Dock gäller det bara den del av färdigvarulagret som 

faktiskt innefattar produkter från de utvalda linerna. Kundernas kravbild gällande ledtider, kvalitet 

och leveranspålitlighet styr visserligen DM:s agerande i mångt och mycket, men av uppdragstekniska 

skäl frikopplas dock kunderna från systemet, i det avseendet att vi ser kunderna som del av 
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systemets miljö snarare än som del av vårt system per se. Alltså ska avgränsningen av kunderna ses 

som att deras agerande inte är del av rapporten, men däremot kundernas kravbild. Samma 

resonemang gör gällande för leverantörer, dessa utgör intressenter i systemets miljö men frikopplas 

från systemet. Även hemtagning av material från leverantörer, som avropas av materialplanerare på 

Scania frikopplas från systemet. Med andra ord tar vi det för givet att det finns material att bearbeta 

i råvarulagrena. Det som således utgör vår systemgräns visualiseras i en konceptuell flödesbild, se 

figur 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Uppgiftsnedbrytning 
Huvudsyftet är sedan tidigare uppdelat i tre delsyften, och nu är även systemavgränsningar 

genomförda. Nästa steg är att ytterligare bryta ner delsyftena i konkreta arbetsuppgifter som 

behöver genomgöras för att uppnå delsyftena. 

4.4.1 Uppgiftsnedbrytning för delsyfte 1 

Det första delsyftet är sedan tidigare alltså att: 

 …ta fram en plan för utvärdering av produktionsplaneringssystem. 

Delsyftet kan fortfarande tyckas ganska brett och kräver ytterligare nedbrytning. Inför att ta fram en 

plan behöver vi skapa oss en bild över situationen. Detta kan genomföras på två sätt. Antingen kan 

en grundlig bild skapas av situationen inför planering, eller så genereras bara en grundläggande 

situationsbeskrivning inför planeringen. Fördelen med att ha en fullständig bild klar för sig inför 

planering av utvärderingen är att det är lättare att rikta in utvärderingen på sådana parametrar som 

man genom kartläggningen förstår inte upplevs som bra. Nackdelen är att en del av den viktiga 

objektiviteten förloras. Att behålla objektivitet är viktigt vid denna typ av utvärdering för att själv 

bilda sig en uppfattning. Alternativet är alltså att inför planeringen endast göra en elementär 

kartläggning, för att skapa sig viss kännedom om hur systemet fungerar. Därefter, när planen är 

gjord, kan en fullständig kartläggning genomföras. Fördelen med detta arbetssätt är att man behåller 

Figur 4.4 Vald systemgräns 
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objektiviteten när planen genomarbetas och kan således själv bedöma parametrar, i första hand 

hämtade ur litteraturen, som bedöms som viktiga. Visar det sig att valet av parametrar att utvärdera 

är svåra att utreda kan parametrarna sedan modifieras. Med det inte sagt att det ska vara omöjligt 

att faktiskt lägga till parametrar allteftersom den grundliga utvärderingen fortlöper, men då finns en 

huvudplan att falla tillbaka på så detta riskerar inte att leda till reducerad objektivitet. Vi väljer att 

påbörja arbetet med delsyfte 1 med att inledningsvis skapa en situationsbeskrivning för att bilda en 

övergripande bild över situationen och någorlunda kunna rikta in utvärderingen på rätt saker. 

För att kunna ta fram en plan för utvärdering krävs påläsning kring utvärderingsteorier för att skapa 

sig struktur i planeringen. Inför utvärdering av produktionsplaneringssystem krävs påläsning inom två 

områden. Inledningsvis är det viktigt att reda ut för de logistiska grundbegreppen och allmänna 

teorier om logistik. Detta krävs för att kunna fånga upp de logistiska aspekterna ur systemet. Därefter 

krävs också litteratur kring olika produktionsplaneringssystem för att kunna utvärdera och stämma 

av Scanias arbetssätt mot vad teorierna säger. Alltså erfordras det, efter att en situationsbeskrivning 

är genomförd, att litteratur ska studeras inom områdena grundläggande logistik, 

produktionsplanering samt utvärderingsteori. 

Slutligen kan själva planen för utvärderingen av planeringssystemet, med stöd från litteraturen, 

arbetas fram. När planen är framtagen är också delsyfte 1 uppnått.  

Sammanfattningsvis kräver alltså delsyfte 1 att en inledande situationsbeskrivning skapas. Därefter 

krävs litteratur inom grundläggande logistik, produktionsplanering respektive utvärderingsteori. Först 

därefter kan en plan för utvärderingen utarbetas, se figur 4.5. 

 

 

 

Figur 4.5 Uppgiftsnedbrytande av delsyfte 1 
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4.4.2 Åstadkommande av delsyfte 1 - uppgiftsprecisering 

För att vidbehålla en röd tråd i arbetet presenteras härefter hur delsyfte 1 faktiskt uppnåddes, 

eftersom det arbetet innebar en hel del uppgiftsnedbrytning men även en del metodik. Således 

behandlas åstadkommandet av delsyfte 1 här och nu, för att bena ut vad som behöver göras inför en 

utvärdering, och i nästkommande kapitel, Metod, diskuteras hur planen ska verkställas.  

Inför att efterföljande del genomarbetades var de fyra första delarna av uppgiftsnedbrytningen för 

delsyfte 1 genomförda, i och med skapandet av kapitel 2, Situationsbeskrivning, samt kapitel 3, 

Referensram. Det som följer är sista punkten i uppgiftsnedbrytningen av delsyfte 1, alltså 

framtagandet av planen. 

Val av modell för planering 

Rombach och Sahlin-Andersson (2003) menar att komplexiteten i utvärderingar har tilltagit vilket 

försvårar arbetet. Det är därmed viktigt att följa en strukturerad arbetsgång varför vi väljer att följa 

den planeringsprocess av Sandberg och Faugert (2007) som presenterades i referensramen. 

Processen visualiseras återigen nedan, se figur 4.6. 

 

Figur 4.6 Schematisk bild över stegen i planeringsprocessen inför en utvärdering (efter Sandberg & Faugert, 2007) 

Varför? 

Enligt Sandberg och Faugert (2007), ska frågan om Varför, som är första steget i planeringsprocessen, 

inkludera bakgrund, motiv och syfte till utvärderingen.  

För vår del, i och med direktiven från Scania, och alltså därtill hörande förutsättningar, är bakgrunden 

och motivet redan klargjorda. Syftet med utvärderingen är att ligga till grund för att hitta potentiella 

förbättringar som kan genomföras av planeringssystemet. Således innebär inte frågan om Varför 

någon ytterligare nedbrytning i form av vad som behöver utredas. 

Vad? 

Frågan om Vad ska innefatta en tydlig beskrivning och avgränsning kring vad som ska utvärderas. 

Detta ämnar vi göra genom att presentera en tabell med parametrar som ska belysa vad som ska 

utvärderas.  

Vår utgångspunkt för val av parametrar är företagets viktigaste intressent, nämligen kunden. Kunden 

är givetvis väldigt viktig för alla företag, men är i normalfallet svår att påverka i någon större 

utsträckning. Det finns anledning att påstå att det är utifrån kundens behov som ramverket för det 

egna företaget sätts, eftersom om kunden exempelvis kräver en leveranstid på under 24 timmar, så 

måste företaget kunna leverera detta för att behålla kunden. Så i något avseende måste kundens 

krav speglas i en utvärdering av planeringssystemet. För DM är visserligen de tre kundgrupperna alla 

knutna till Scania, varför det skulle kunna diskuteras att ett ödmjukare samarbetsklimat präglar 

relationen, snarare än fokus på att lägga kraft på att utreda om uppsatta krav verkligen följs. Med det 

sagt är det för DM inte samma risk att förlora sina kunder som det hade varit om kunderna inte hade 

Varför? Vad? Vilka? Hur? Resultat?
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ingått i Scania-koncernen. Dock kan kunderna likväl ha vissa krav, och det ligger i DM:s intresse att 

efterleva dem. 

I grund och botten är systemet vi ska utvärdera ett planeringssystem. Därför är det naturligt att 

inkludera parametrar som berör verksamheten och är sammankopplade till planeringssystemet. Som 

nämnts finns det en övergripande målsättning från Scania att ha ett högt OPE-tal för alla processer. 

Ett högt OPE-tal tyder på en stabil process och ger färre störningar, varför risken att missa en 

leverans till kund minskas. Detta har produktionsplanerare mycket god insyn inom, eftersom det är 

de som bestämmer vad som ska produceras, vilken mängd och när i tiden det ska produceras. Frågan 

är hur produktionsplanerarna tar hänsyn till OPE-tal vid planering, och hur detta påverkar deras val 

av planering. Således bör OPE-tal stå med som en parameter i vad som bör vara en del av 

utvärderingen, och specifikt kopplat till planeringssystem, se tabell 4.1. 

Ett företag kan välja ett antal olika strategier för hur orderplaneringen hanteras, exempelvis kanban, 

MRP och cyklisk planering. På Scania används på de utvalda linorna som sagts cyklisk planering. 

Frågan är om DM uppfyller de förutsättningarna som teoretiskt sätt krävs för att cyklisk planering ska 

vara gynnsamt? Kanske visar det sig att en annan typ av orderplaneringsvariant vore mer intressant 

att titta närmare på. Andra frågor kopplade till teorin ställs också. Används vetenskapliga metoder 

vid utformning av t.ex. lagernivåer eller batchstorlekar? Vi väljer att inkludera dessa frågor som en 

parameter kallad orderplanering, se tabell 4.1. 

Delvis en följd av vilken orderplanering som används är de förutsättningar som skapas för hantering 

av omställning, även kallad rigg, mellan olika artikeltyper. Om liner riggas sällan, måste stora 

batchstorlekar köras och då skapas stora PIA-buffertar vilket medför hög lagerföringskostnad. En 

stark koppling finns mellan antal rigg och buffertar. Det finns dock andra bufferttyper som kan styras 

på olika sätt vilket påverkar företagets affärer. Säkerhetslager i färdigvarulagret är ett exempel på en 

sådan buffert. Hålls detta lågt är risken att missa, eller försena, en leverans till kunden. Hålls det högt 

blir lagerföringskostnaden hög. Någon form av avvägning måste alltså göras.  

Även SPS bör inkluderas som en parameter, för att utreda hur väl planeringssystemet 

överensstämmer med SPS. Detta är en viktig aspekt eftersom SPS i mångt och mycket ska avspegla 

sig i Scanias arbetssätt. 

Detta resonemang leder oss vidare in på avvägningen kostnad mot leveransservice som givetvis bör 

behandlas i en utvärdering av detta slag. Detta eftersom det är så pass centrala delar av 

planeringsarbetet, att leverera produkter till kund i rätt tid samtidigt som kostnaden för detta hålls 

nere. Vi har därför valt att inkludera samtliga elementen från totalkostnadsmodellen skapad av 

Oskarsson et al (2006), det vill säga både från kostnadssidan men även från leveransservicesidan som 

viktiga parametrar i att utvärdera. Sammantaget skapar totalkostnadsmodellen ganska många 

parametrar, men vi väljer här ingen avgränsning enligt tidigare resonemang, utan dessa görs efter att 

nuläget är utrett.  

Många olika personer på företaget påverkas av de beslut som görs för att planera produktionen. Alla 

påverkas dock inte på samma sätt och det som underlättar arbetet för någon grupp kan mycket väl 

försvåra arbetet för någon annan. Bidrar planeringssystemet till att skapa en bättre arbetsmiljö i 

form av mindre stress? Finns det en stringens om hur detta uppfattas mellan anställda som har olika 

roller i företaget? Hur pass involverade är de olika anställda i planeringsarbetet? Får t.ex. operatörer 
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komma med åsikter och hur fungerar samspelet mellan olika parter om meningsskiljaktigheter 

uppkommer? Vem är det som slutligen bestämmer? Det är onekligen viktigt att i en utvärdering 

inkludera de personer som påverkas av planeringssystemet samt hur de påverkas. En närmare 

genomgång kring vilka som inledningsvis bedöms påverkas av planeringsystet presenteras under 

frågan Vilka. De parametrarna vi valt att inkludera i vår utvärdering är inledningsvis arbetsmiljö, för 

att kunna fånga upp olika aktörers tankar kring sin arbetsmiljö kopplat mot planeringssystemet. 

Frågor som uppstår är t.ex. om det upplevs som stressigt att arbeta med. Nästa punkt som inkluderas 

benämns involvering. Här är det intressant att undersöka graden av involvering mellan olika aktörer 

som påverkas av planeringssystemet. Förs en dialog kring planeringen, eller är planeringen definitiv 

när den väl tagits fram? Slutligen tas roller med som en punkt att utvärdera. Med denna parameter 

ska frågan om rolluppdelning utvärderas. Vet alla aktörer vem som förväntas göra vad?  

Totalt sett sammanställs alltså de ingående parametrarna kring vad som inledningsvis ska utvärderas 

i följande tabell, tabell 4.1. Observera återigen att dessa alltså, efter att en grundligare 

nulägesbeskrivning är utredd kan komma att förändras. 

Tabell 4.1 Nedbrytning över vad som ska utvärderas 

o Planeringstekniska aspekter – kopplat mot teorier om planering och övergripande Scania 
mål 

 OPE 
 Orderplanering 
 Rigg 
 Buffertar 
 SPS 

o Ekonomiska resultat – Kopplat mot kostnadsdelen i totaltkostnadsmodellen 
 Lagerföring 
 Lagerhållning 
 Transport 
 Administration 
 Övriga 

o Tidsmässiga resultat – Kopplat mot leveransservice i totaltkostnadsmodellen 
 Ledtid 
 Leveransprecision 
 Leveranssäkerhet 
 Lagertillgänglighet 
 Information 
 Flexibilitet/Anpassning  

o Personalaspekter – Hur det är att faktiskt arbeta med planeringssystemet 
 Arbetsmiljö 
 Involvering  
 Roller  

 
Ovan nämnda kärnfrågor, eller parametrar, saknar som ses värderingskriterier. De ekonomiska 

aspekterna har ett uppenbart kriterium i form av kostnad. De tidsmässiga aspekterna har förslagsvis 

kriterium som så att ledtid kan mätas i tid, leveransprecision, leveranssäkerhet och lagertillgänglighet 

i en form av procentsats där aktuell volym divideras på totala volymen. Information och 

flexibilitet/anpassning är svårare att uppmäta. Någon form av kvalitativ bedömning är här aktuellt. 

Får kunderna den information som de vill ha och är flexibiliteten i produktion acceptabel? Vad gäller 

planeringstekniska aspekter och personalaspekter är generella kriterier svåra att formulera. För 
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planeringstekniska aspekter är det viktigt att undersöka om ett helhetstänkande finns, där de 

förutsättningar i t.ex. form av kundönskemål och den produktionsmiljö som råder, har använts som 

underlag för att skapa det planeringssystem som används. Vidare bör det avgöras om en stringens 

inom området råder, d.v.s. att när denna form av orderplanering användas är denna variant av 

inställning till lager lämplig att tillämpas. Med andra ord att undersöka om valt produktionssystem 

överensstämmer med vad teorin säger. Vad gäller personalen är det viktigt att de trivs att arbeta 

med planeringssystemet. Det är inte så enkelt att undersöka, men generella slutsatser om hur olika 

yrkesroller uppfattar systemet kan förhoppningsvis dras. Kriterier för det blir då svåra att formulera, 

men frågan om de är nöjda får brytas ner i delfrågor som beskrivna ovan i kärnfrågan. Utifrån svaren 

på dessa frågor kan slutsatser dras om vad just den yrkesgruppen anser om planeringssystemet.  

Vi väljer i denna fas att inte rangordna dessa parametrar internt. Alla aspekter anses viktiga, och i 

detta skede är det svårt att göra enskilda distinktioner. Dessutom, som tidigare nämnts angående 

totalkostnaden, är inte klassificeringen av kostnadsslag av ytterst relevans, utan det är summan som 

är viktigt. Därav är det inte aktuellt att generalisera genom att påstå att ett enskilt kostnadsslag är 

det vikigaste. Dock skulle det kunna framgå, vid en senare utvärdering, att ett visst kostnadsslag är 

starkt dominerande, då görs det i det fallet en djupare analys kring varför det är så och hur den 

eventuellt kan sänkas. Vidare är leveransservicemåtten, alltså de tidsmässiga resultaten, väldigt 

situationsberoende då det är kunden som bestämmer spelreglerna. 

Vilka? 

Under frågan om Vilka ska det klargöras vilka som påverkas av utvärderingen samt hur. Eftersom 

produktionssystemet ska utvärderas påverkas de som lägger denna plan, nämligen 

produktionsplanerare naturligtvis och inkluderas till denna kategori. Det är även från 

produktionsplaneringen som vårt uppdrag härstammar från, så på så sätt är gruppen väldigt 

intresserad över resultatet kring utvärderingen. Produktionsplanerare har överlag mycket bra koll på 

de olika flödena, aktuella cykeltider och buffertnivåer. Produktionsplanerare bör alltså kunna svara 

på frågor kring alla fyra kategorier av parametrar presenterade under Vad-frågan. Därför blir det en 

form av ömsesidighet, där vi behöver produktionsplanerare för att kunna bena ut vissa 

frågeställningar, och produktionsplanerare vill ha resultatet av den slutgiltiga utvärderingen.  

Produktionsavsnitten är också självklart involverade, eftersom det är deras arbete som styrs genom 

planeringen. Dessa har vi valt att kategorisera som operatörer respektive produktionsledare. Likaså 

har säkert dessa två rollerna mycket att säga om systemet, men är nog inte i samma grad 

intresserade av resultatet.  

Den sista rollen som bedöms påverkas av systemet har vi valt att kalla tjänstemän – övriga. Under 

denna kategori faller exempelvis controllers, logistikchef, chefen för produktionsplanerna. Dessa 

involveras för att i första hand bistå med information, såsom lagervärden och 

uppföljningsparametrar.  

Vi har visualiserat de rollerna som påverkas av produktionsplaneringsarbetet och således bör 

inkluderas i en utvärdering, se figur 4.7. 
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Figur 4.7 En visualisering av vilka som påverkas av utvärderingen 

Ytterligare en kategori som delvis härstammar under frågan om Vilka är DM:s kunder. Dock, enligt 

satta systemgränser, har kundernas agerande valts som en del av systemets miljö vilket innebär att 

deras kravbild återspeglar sig i DM:s agerande. Således är just dessa krav viktiga att reda ut, men 

kunderna påverkas i sig inte av utvärderingen. 

Hur? 

Som vi nämnt tidigare utgår alltså planen för utvärderingen från de parametrar som tagits upp under 

frågan Vad. Frågan som ställs här är Hur? Det vill säga hur ska själva datainsamlingen gå till? Då detta 

till största delen alltså är metodmässiga frågor denna fråga berör, kommer just denna punkt att 

förklaras närmare i metodkapitlet.  

Vad som däremot kan nämnas är att ett hjälpmedel för att strukturera datainsamlingen kan vara att 

utifrån de parametrar som förklarats under Vad, skapa utvärderingsmodeller. Parametrarna är sedan 

tidigare indelade i fyra olika kategorier. Planeringstekniska aspekter är de parametrarna som blandar 

in vad teorin säger om olika planeringssystem. Teori här är både allmän teori, men även teori om 

SPS. En jämförelse ska alltså ske mellan teori och verklighet, varför en teoribaserad, eller mer 

specifikt, programteoribaserad utvärderingsmodell enligt Sandberg och Faugert (2007) är att föredra. 

Vad gäller både ekonomiska och tidsmässiga resultat är dessa två intimt förknippade, eftersom 

exempelvis en förändring i lagerstruktur kan leda till en ökad ledtid till kund. Således passar 

resultatbaserad utvärderingsmodell mycket bra för att koppla ihop och utvärdera dessa, och då mer 

specifikt ekonomisk utvärderingsmodell, eftersom utvärderingen ska ske av de resultat som nås 

jämfört med kostnaden att nå dem. Den faktiska kategoriseringen av parametrar i 

utvärderingsmodeller kommer nödvändigtvis inte vara helt korrekt. Att exempelvis använda en 

ekonomisk utvärderingsmodell behöver inte innebära att endast kvalitativ data processeras. 

För den sista kärnfrågan, personalaspekter, är en aktörsfokuserad utvärderingsmodell, och mer 

specifikt en intressentutvärdering, är lämplig. Här fångas samtliga intressentgrupper in och en 

heltäckande bild fås. En sammanställnig visas i figur 4.8. 
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Figur 4.8 Tilltänkta utvärderingsmodeller för respektive kärnfråga 

Resultat? 

Resultatet av utvärderingen ligger som nämnts tidigare till grund för att bestämma potentialen. När 

potentialer är bestämda är detta examensarbete slutfört. Vi överlämnar därför till Scania att sprida 

uppnådda resultat. 

4.4.3 Uppgiftsnedbrytning för delsyfte 2 

Nästa delsyfte är: 

… att utvärdera planeringssystemet på DM enligt framtagen plan 

För att överhuvudtaget kunna utvärdera någonting krävs en tydlig bild över hur saker och ting görs 

idag, alltså en tydlig nulägesbeskrivning. Sedan tidigare är alltså endast en elementär 

situationsbeskrivning skapad, men inför den faktiska utvärderingen krävs en grundlig 

nulägesbeskrivning. Fokus bör i första hand vara att reda ut arbetssätt och parametervärden 

kopplade mot parametrarna under Vad-frågan i utvärderingsplanen. Viktiga frågor att söka svar på är 

t.ex. hur DM arbetar med planeringssystemet idag? Denna fråga är av överordnat slag, och måste 

kompletteras med ett antal mer specifika frågor av betydelse, t.ex. vilka är parametrarna vid 

planeringsbeslut? Alltså, vilken information behöver planerarna för att kunna planera produktionen? 

Hur beläggs maskinerna? Frågan grundar sig i hur den faktiska planen sedan överförs till 

operatörerna, så att operatörerna vet vad det förväntas att de ska producera. Vad planeras på kort-, 

medel- respektive lång sikt? Hur sker avropen från kunderna? Alltså, hur sker informationsutbytet, 

och vilken tidsfrekvens? Dessa är bara några av de många frågorna som uppkommer för att kunna 

reda ut en tydlig nulägesbeskrivning. 

När nulägesbeskrivningen är genomförd görs en återblick till parametrarna i syfte att undersöka om 

de fortfarande är applicerbara eller behöver tas bort samt vilka parametrar som kan komma att 

läggas till. Alltså görs en anpassning av planen. Därefter kan själva utvärderingen påbörjas. Viktigt är 

att hänsyn i första hand tas till gällande systemgränser, men även en tidsmässig avgränsning finns i 
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Ingående krav: Delsyfte 1 uppnått 

Nulägesbeskrivning

Anpassa planen

Delsyfte 2: Utvärdera 
planeringssystemet på 
DM enligt framtagen 
plan

och med examensarbetets begräsning i tid. En visualisering av uppgiftsnedbrytandet för att nå 

delsyfte 2 visas i figur 4.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Uppgiftsnedbrytande av delsyfte 2 

4.4.4 Uppgiftsnedbrytning för delsyfte 3 

Det sista och avlutande delsyftet är:  

… att sammanställa utvecklingspotentialen i systemet 

Till syvende och sist ska en bedömning av utvecklingspotentialer i systemet göras. Detta arbete tar 

sin grund i tidigare delsyfte och kräver att en väl genomarbetad utvärdering är genomförd. Genom 

att identifiera de delarna av utvärderingen som bedöms förefalla som mindre bra, kan dessa 

omarbetas till potentialer i syfte att kunna skapa ett bättre planeringssystem. Som nämnts tidigare är 

det mycket svårt att i förväg kategorisera förväntade potentialer, eftersom ett systemtänk har 

anammats för denna rapport, och många delar ska studeras. Potentialerna kan således både vara av 

kvantitativa mått, såsom möjligheter till kostnadsbesparingar, men lika väl kvalitativa, såsom 

tydligare roller. En visualisering av uppgiftsnedbrytandet för att nå delsyfte 3 visas i figur 4.10. 
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Ingående krav: En genomförd utvärdering 
 

Figur 4.10 Uppgiftsnedbrytande av delsyfte 3 
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5 Metod 

Detta kapitel redogör för frågan hur syftet ska besvaras, det vill säga för vald metodik. Kapitlet börjar 

med att presentera förutsättningar för metodval och rapportens inriktning, följt av ett allmänt 

tillvägagångssätt, som sedan modifieras för att passa vår rapport. De olika stegen i 

tillvägagångssättet förklaras därefter i detalj. Slutligen diskuteras metodkritik. 
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5.1 Förutsättningar för metodval 
En viktig utgångspunkt i detta arbete är de akademiska krav som ställs på rapporten. I inledning i 

kapitel 1, har dessa krav redogjorts för. Ett centralt krav av dessa är, enligt Björklund och Paulsson 

(2003), att uppsatsen ska tas fram med hjälp av allmänt accepterade vetenskapliga metoder. Målet 

med hela detta kapitel är att redovisa de metoder som använts och underbygga metodvalen. 

Avsikten är alltså att visa att systematiska och vetenskapliga metoder har följts. 

Ytterligare en viktig förutsättning är vårt val att använda systemsynsättet. Inom logistiken är detta 

enligt Gammelgaard (2004) ett självklart synsätt, varför det bör passa denna rapport. Oskarsson et al 

(2006) menar att det är viktigt att undersöka samtliga förändringar som en logistisk åtgärd leder till. 

Med det sagt, är även dessa författare tydligt hängivna systemsynsättet. En följd av detta synsättsval 

handlar om ett tankesätt som genomsyrar hela rapporten, nämligen att se till hela systemet, utifrån 

gjorda avgränsningar.  

Björklund och Paulsson (2003) menar att det är viktigt att tydliggöra rapportens ansats och inriktning 

i ett tidigt skede, varför tydliggörning av dessa nu följer. 

5.1.1 Metodens ansats 

Inom forskningsmetodik skiljer man på kvantitativa och kvalitativa studier. Björklund och Paulsson 

(2003) definierar en kvantitativ studie som en studie där informationen kan mätas numerisk, medan 

en kvalitativ studie är en studie som kräver djupare förståelse för ett visst ämne. Till kvantitativa 

studier hör ofta matematiska modeller och enkäter. Kvalitativa studier bygger däremot ofta på 

observationer och intervjuer. Författarna påpekar att det är studiens syfte som får avgöra 

metodvalet. En tydlig ansats kommer att beskrivas och motiveras för under genomgången av 

rapportens olika delar i kapitel 5.3 Modifierat tillvägagångssätt. 

5.1.2 Rapportens inriktning 

En rapports inriktning baseras enligt Björklund och Paulsson (2003) på den befintliga 

kunskapsmängden inom forskningsområdet. Detta har betydelse för hur studien sedan ska 

genomföras. Författarna nämner fyra olika typer av inriktningar en rapport kan ha, och är i stort 

identiska med de som beskrivs av Lekvall, Wahlbin och Frankelius (2001). Dessa är: 

o Explorativ 

o Deskriptiv 

o Explanativ 

o Normativ 

En explorativ studie är av undersökande karaktär och används då det inte finns mycket forskning 

inom området och rapporten syftar till att ge en grundläggande förståelse. En deskriptiv studie 

däremot, tar sig an ett mer beskrivande syfte och används då grundläggande kunskap finns och då 

syftet inte är att förklara relationer. Vidare beskriver Björklund och Paulsson (2003) att en explanativ 

studie används då syftet både vill förklara och beskriva någonting. Slutligen beskriver författarna en 

normativ studie som en studie vars mål är att föreslå åtgärder eftersom viss kunskap inom området 

redan finns.  

Denna rapport kommer att få lite blandad inriktning för att på bästa sätt nå fram till syftet. Det 

inledande arbetet med rapporten, situationsbeskrivningen och uppgiftspreciseringen, där 
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grundläggande information kring Scania och problemområdet införskaffas, kan ses som explorativa 

faser då vi på förhand inte har särskilt djupgående kunskap om varken DM eller planeringsverktyget. 

Valet av denna inriktning gör att vissa metodansatser är lämpliga, exempelvis personliga intervjuer, 

gärna den ostrukturerade varianten som innebär att frågorna inte är helt förutbestämda utan kan 

uppkomma som en följd av respondentens svar. Vidare är referensramen en form av teoriinsamling 

som ämnar förklara och beskriva varför en explanativ inriktning är lämplig. Även framtagandet av 

utvärderingsplan och tillämpningen av den kan ses som explanativ eftersom en bakgrund till vad som 

ska utvärderas har redogjorts för i tidigare kapitel. I dessa explanativa faser är mer strukturerade 

intervjuer lämpligt. När väl utvärderingen är gjord kommer åtgärder att föreslås, vilket är ett typiskt 

attribut på en normativ studie.  

5.2 Vanliga tillvägagångssätt vid akademiska studier 
Ett vanligt upplägg för hur man kan strukturera en rapport och skapa en internt fungerande logisk 

helhet, vilket också enligt Björklund och Paulsson (2003) är viktigt vid akademiska studier, är att följa 

tillvägagångssättet genererat av Lekvall et al (2001), se figur 5.1. 

 

 

Tillvägagångssättet har, enligt Lekvall et al (2001), tagits fram i syfte att schematiskt visa de steg som 

ingår när en marknadsundersökning ska planeras och genomföras. Författarna hävdar dock att 

Figur 5.1 En principbild över hur en undersökning planeras och genomförs (efter Lekvall et al, 2001) 
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tankegången bakom figuren visat sig mycket användbar i andra situationer än så, och som sagts 

används den principiella strukturen frekvent.  

Det generella upplägget, i dess initialversion, det vill säga i marknadsundersökningssyfte, börjar enligt 

Lekvall et al (2001) med att konstatera att det bakom varje undersökning måste finnas ett problem. 

En analys bör genomföras i syfte att reda ur hur beslutssituationen uppkommit. Därefter, givet att 

man tror man kan lösa problemet med hjälp av att samla in information, formuleras ett syfte och en 

precisering görs av uppgiften. Sedan ska ansats, metod och teknik väljas, samt en planering av analys 

göras som sedan mynnar ut i en undersökningsplan. Därpå följer fältarbetet, det vill säga insamlingen 

av datamaterial, och detta material ordnas lämpligen i en grunddatabas. Vidare görs en analys av 

materialet som leder till datanära resultat. Efter forstatt analys och tolkning når man fram till 

slutsatser. Slutligen arbetas beslutsrekommendationer fram och resultatet rapporteras. 

5.3 Modifierat tillvägagångssätt 
Som nämnts är upplägget som beskrivits ovan i första hand tänkt för marknadsundersökningar men 

fungerar principiellt för denna typ av arbete också (Lekvall et al, 2001). Dock bör metoden modifieras 

något, för att bättre överensstämma med rapportens syfte, eftersom denna rapports syfte skiljer sig 

från det tilltänkta syfte som upplägget av Lekvall et al (2001) utvecklats för.  

Vi väljer inledningsvis att anpassa benämningar på milstolparna, jämfört med hur de beskrivits av 

Lekvall et al (2001), eftersom vårt projekt inte är av marknadsundersökande syfte. Den konceptuella 

bilden, med en vändpunkt av projektet efter nulägesbeskrivningen, eller det så kallade fältarbetet, 

och därtill efterföljande återkopplingarna väljer vi dock att ha kvar. För att skapa struktur och en röd 

tråd i arbetsgången, väljer vi att dela upp arbetet i tidigare identifierade delsyften. Delsyftena härrör 

ur kapitlet Uppgiftsprecisering, men är inte tillräckliga för att täcka in allt arbete som görs. För att 

kunna starta med första punkten på vägen mot delsyfte 1, det vill säga situationsbeskrivning, krävs 

det att ett syfte är formulerat. Därför har vi valt att lägga till ett delsyfte 0, vars mål just är att ta fram 

rapportens syfte. Med stöd från Lekvall et al (2001), skapar vi följande modifierade tillvägagångssätt, 

se figur 5.2. 
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Notera att denna uppdelning inte helt följer den faktiska ordningen som rapportens struktur ger 

anledning att tro. Av de huvudkapitel som återfinns i rapporten nämns här, i denna 

metodbeskrivning, inte Metod och Uppgiftsprecisering. Vi har alltså i det modifierade 

tillvägagångssättet valt att inte enskilt presentera metoder för framtagande av metoden samt 

uppgiftspreciseringen. Valet att inte presentera skapandet av metoden som del av metoden per se, 

grundar sig i att resultatet av det arbetet är det som här faktiskt presenteras och valen motiveras 

inom respektive avsnitt. En kortfattad metodik kring framtagandet av uppgiftsprecisering följer 

härnäst. 

Uppgiftspreciseringen handlar om att bryta ner den omfattande uppgiften och syftet till något mer 

hanterbart, i likhet med Lekvall et al (2001) som understryker att om uppgiften inte är preciserade i 

tillräcklig utsträckning eller på ett felaktigt sätt, kan det verkliga syftet vara svårt att nå. Kapitlet 

Uppgiftsprecisering inleds med ett grundläggande resonemang i uppgiftsdiskussionen där problemet 

sätts i perspektiv. Stöd för diskussion hämtas från referensramen och resulterar i att syftet bryts ner i 

tre mindre delsyften. För att kunna specificera uppgiften ytterligare genomförs sedan en 

systemanalys, där aktuellt system studeras närmare och beskrivs utifrån kända parametrar. Detta 

följs av att en systemgräns för uppgiften bestäms, för att dra ramarna för uppgiften. Slutligen görs en 

uppgiftsnedbrytning som diskuterar varje enskilt delsyfte närmare. Detta resonemang mynnar ut i ett 
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Figur 5.2 Modifierad tillvägagångssätt över rapportens planering och genomförande (egen bearbetning efter Lekvall 
et al, 2001) 
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antal punkter med svar om vad som ska göras. Det är viktigt att försöka bryta ner syftet så långt som 

möjligt, då det är lättare att stämma av om resultatet och slutsatserna är tillfredsställda.  

Undersökningen har alltså delats in i fyra delar. Metod för respektive del förklaras mer ingående 

härnäst. 

5.3.1 Delsyfte 0 

Jämfört med de delsyften som presenterades i uppgiftspreciseringen tillkommer alltså ett delsyfte 0, 

som är ett förarbete som krävs innan arbetet med delsyfte 1 kan påbörjas. Delsyfte 0 visualiseras i 

figur 5.3.  

 

Figur 5.3 Arbetsgång för att nå delsyfte 0 

Den första delen av rapporten syftar alltså till att bena ut rapportens bakgrund. Denna skrivs för att 

få en uppfattning om vad denna rapport berör. Detta görs genom att sätta upp ett ramverk och måla 

upp en bild av Scania och dess miljö i ett sammanhang som passar denna rapport. Utifrån 

bakgrundsbeskrivningen är syftet väl underbyggt och kommer därför inte som en överraskning. Det 

är viktigt att syftet är välformulerat och överensstämmer med vad som faktiskt är efterfrågat av 

uppdragsgivaren. Anledningen till detta kan ses direkt ur figur 5.2, nämligen att rapportens slutsats 

ska svara upp mot syftet. Det gäller således att rätt saker undersöks för att slutsatserna ska vara 

användbara. För att säkerställa att syftet blir välformulerat och korrekt har bakgrunden till problemet 

diskuteras ingående i intervjuer med flera olika personer, med god insyn i planeringssystemet, inom 

DM på Scania. Utifrån detta har syftet gemensamt formulerats.  

Björklund och Paulsson (2003) beskriver intervjuer som en källa till primärdata, eftersom data 

samlats in till den aktuella rapporten. Författarna skiljer på tre typer av intervjuer. De förklarar en 

strukturerad intervju som ett uppstyrt form av samtal, där frågorna är bestämda i förväg och tas upp 

i en förutbestämd ordning. En semistrukturerad intervju däremot är inte lika förutbestämd, utan i 

förväg har bara ämnesområdena bestämts och ordningen på frågorna kan varieras efter hur samtalet 

artar sig. Till sist klargör Björklund och Paulsson (2003) hur en ostrukturerad intervju mera påminner 
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om ett samtal där frågor uppkommer efterhand. Författarna hävdar även att intervjuer inte 

nödvändigtvis behöver göras genom personlig direktkontakt, utan lika gärna över telefon eller via e-

post. Slutligen skriver författarna att intervjun kan bandas, nedtecknas eller memoreras. Patel och 

Davidsson (2003) tillägger att ordningen som frågorna ställs i är av betydelse, där öppna större frågor 

är att föredra tidigt under intervjun, följt av mer specifika frågor. Generellt beskriver Patel och 

Davidsson (2003) ett antal allmänna formuleringar man bör undvika, nämligen: 

o Långa frågor 

o Ledande frågor 

o Negationer 

o Dubbelfrågor 

o Förutsättande frågor 

o Svåra och främmande ord 

o Fackuttryck 

o Värdeladdade ord 

o Oklara och tvetydliga ord 

o Oklara frekvenser, såsom ibland 

I detta skede används främst kvalitativa, ostrukturerade, intervjuer, då vi vill kunna skapa en djupare 

förståelse för ämnet. Just denna förståelse är av stor betydelse för att kunna sätta uppgiften i rätt 

sammanhang och därmed kunna formulera ett korrekt syfte. Vi kommer även att sträva mot att 

undvika ovan nämnda allmänna formuleringar, samt att börja intervjuerna med öppna, större frågor 

följt av mer specifika efterhand.  

5.3.2 Delsyfte 1 

Sedan tidigare har syftet brutits ner i tre delsyften, där vi utträtt vad som måste göras. I denna del av 

arbetet ska vi utreda hur varje delsyfte ska uppnås. Vi börjar med att presentera metodiken för att 

uppnå delsyfte 1, vilket ånyo visualiseras i figur 5.4. 

 

Figur 5.4 Arbetsgång för att nå delsyfte 1 
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Situationsbeskrivning 

En huvudsaklig referens för att skapa en situationsbeskrivning är Scanias officiella hemsida, där 

intressant information kring verksamhetsområden och nyckeltal återfinns. Till 

situationsbeskrivningen ämnas också information kring DM samlas in. Explorativa, ostrukturerade 

intervjuer, ligger till grund för denna allmänna förståelse. Genom att gå runt på motorbearbetningen 

och ställa frågor till personer, såsom operatörer och produktionsledare, som vid aktuellt tillfälle råkar 

befinner sig på en lämplig plats, bildas en uppfattning om de grundläggande flödena.  

Litteratur 

Litteraturen sammanställs i en referensram, där sådan litteratur som bedöms vara användbar och 

viktig i sammanhanget tas upp. Vi har då valt, i enlighet med figur 5.4, att presentera litteratur kring 

grundbegrepp inom logistik, produktionsplaneringssystem och utvärdering. Det är viktigt att 

litteraturen framställs på ett korrekt sätt eftersom planen för utvärdering till viss del byggs upp kring 

denna.  

Litteraturstudier beskriver Björklund och Paulsson (2003) som efterforskning i all form av skrivet 

material, såsom böcker och tidsskrifter. Författarna påpekar att information från denna typ av 

material är så kallad sekundärdata, det vill säga att materialet har skapats och sammanställts i annat 

syfte än för den specifika rapporten. Därför framhävs det att en medvetenhet är viktigt om att 

framställd information inte behöver vara heltäckande inom ämnet och att det är viktigt är att 

ifrågasätta informationen som framställs, och att om möjligt använda flera källor. Patel och 

Davidsson (2003) ger medhåll för det Björklund och Paulsson (2003) skriver, men tillägger att sökning 

i bibliotek ofta erbjuder det mest heltäckande sökningen, där sökning både kan ske på böcker, 

artiklar och databaser. Även Internet ges som en källa för datainsamling. Patel och Davidsson (2003) 

nämner fjärrlån som ett bra sätt att låna böcker, eftersom det ökar det egna bibliotekets utbud 

markant. Författarna nämner att litteraturstudier bör inledas med sökning inom ett problemområde 

och överblicka tillgänglig litteratur. Ofta kan man genom dessa böcker hitta de vanligaste teorierna 

beskrivna, med hänvisningar till specifik litteratur. Allt eftersom sökningen fortskrider bildas en mer 

specifik uppfattning om vissa centrala begrepp, så kallade sökord, man kan använda sig vid sökning. 

Ytterligare sökträffar kan uppkomma om det engelska sökordet används. 

Metoden vi väljer för litteraturstudiedelen är inledningsvis att använda välkänd litteratur som 

används i kurser inom logistik och produktionsekonomi på t.ex. Linköpings Tekniska Högskola. 

Trovärdigheten i de teorier som nämns i dessa källor är därmed hög. Vissa av dessa böcker ger även 

vidare hänvisning till rekommenderad litteratur för djupare inläsning. Här görs ett urval och sådan 

teori som berör relevanta områden granskas och används i de fall som de uppfattas bidra till ökad 

kunskap. Vidare görs en sökning på nyckelord såsom logistik och planeringssystem för fjärrlån. För 

sökning av litteratur kring utvärdering används just detta som sökord, följt av ett urval efter hur 

väsentlig bokens titel verkar. En fingervisning ges även av hur välciterad litteraturen är, även om det 

inte är av avgörande betydelse.  

Målet är att använda flera olika referenser och att måla upp en tydlig bild över studerade områden. 

Detta, tillsammans med att referenser ifrågasätts, bidrar till att öka vår medvetenhet kring 

teoriområden och att referensramen uppvisar en rättvis bild.  
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5.3.3 Åstadkommande av delsyfte 1 - metod 

Det sista steget för att nå delsyfte 1 är att ta fram en plan för utvärdering. Detta görs genom att följa 

den i referensramen förklarade femstegsprocessen skriven av Sandberg och Faugert (2007), se figur 

5.5. Att följa denna planeringsprocess säkerställer att en god struktur följs genom hela planeringen 

av utvärderingen. Planen är dock på intet sätt spikad, utan det handlar främst om att klargöra 

förutsättningar inför utvärderingen samt att ha en grundplan för själva förfarandet. 

 

Figur 5.5 Schematisk bild över stegen i planeringsprocessen inför en utvärdering (efter Sandberg & Faugert, 2007) 

För att få en röd tråd i rapporten väljer vi att redovisa genomgången av femstegsprocessen dels i 

uppgiftspreciseringen, där den får en diskuterande karatkär och dels i metodavsnittet, där metodiken 

för utvärdering hamnar i fokus. Nedan beskrivs planeringsprocessens fem steg ingående. Varför- och 

Resultat-fasen har vi valt att inte fördjupa oss särskilt inom, argument till detta hittas under 

respektive del nedan. För de tre faserna i mitten, Vad, Vilka samt Hur, fokuseras olika aspekter i 

denna metodikredogörelse. För Vad och Vilka är fokus på hur planen togs fram, med andra ord hur 

uppgiftsnedbrytningen inom dessa steg gjordes. Hur-fasen handlar om hur utvärderingen faktiskt ska 

genomföras utifrån de förutsättningar som identifierades i de tidigare faserna. Att beskriva hur Hur-

fasen uppkom skulle med andra ord i princip vara en sammanfattning av tidigare steg. Vi väljer därför 

att i Hur-fasen istället presentera hur planen är tänkt att tillämpas.  

Varför? 

Denna fas ska svara på varför utvärderingen ska göras och besvaras i bakgrunden samt 

uppgiftsdiskussionen. Metod för hur detta görs hittas dels under delsyfte 0 och dels under modifierat 

tillvägagångssätt.  

Vad? 

En förutsättning för diskussion kring vilka parametrar som är lämpliga att inkludera är 

systemsynsättet som används. De parametrar som inkluderas ska tillsammans kunna måla upp en 

rättvis bild av hur systemet fungerar. För att kunna göra detta måste både kvalitativa och kvantitativa 

aspekter innefattas. Det går nämligen inte att exempelvis endast utifrån kostnader och uppnådd 

leveransservice bedöma hur pass väl ett planeringssystem fungerar. Inte heller går det att säga 

särskilt mycket endast utifrån intervjuer med exempelvis operatörer. Ett helhetsperspektiv måste 

tillämpas där samtliga relevanta faktorer innefattas.  

Parametrarna som presenterades i uppgiftspreciseringen är medvetet väldigt generella. Detta för att 

inte låsa tanken vid specifika aspekter, utan att kunna vara öppen för att kunna tänka i nya banor och 

modifiera inriktning senare. Avsikten är att medge uppdragsgivaren dessa parametrar redan innan 

själva utvärderingen startar, då det är en god avstämningsmöjlighet. 

I detta skede är det problematiskt att formulera utvärderingskriterier, eftersom specifik information 

angående exempelvis tillgänglig data saknas. Även här vill vi inte låsa tanken vid vissa 

utvärderingskriterier, som innebär att viss data krävs, för att undvika att senare behöva göra radikala 

Varför? Vad? Vilka? Hur? Resultat?
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förändringar. Det finns således anledning att återkomma till utvärderingskriterier i ett senare skede, 

efter att nuläget är beskrivet och analyserat. 

Slutligen väljer vi att inte specificera utvärderingsfrågor i syfte att underlätta datainsamlingen. Dessa 

frågor skulle i detta skede ha blivit väldigt generella, varför en noggrann nulägesbeskrivning först 

krävs. Metod för hur Vad-frågorna ska uppfyllas återfinns senare under rubriken Hur?. 

Vilka? 

Utifrån den situationsbeskrivning som tidigare har genomförts, listas de huvudgrupper av 

yrkesgrupper som förväntas påverkas av utvärderingen. Aktuella yrkesgrupperna identifieras genom 

att en diskussion kring uppgiften förs, med fokus på vilka som påverkas. Framtagna yrkesgrupper kan 

komma att revideras efter att en ordentlig nulägesanalys har utförts.  

Hur? 

Att dela in utvalda parametrar i utvärderingsmodeller ger en struktur på arbetet, vilket underlättar 

gentemot om sådana modeller inte skulle användas eftersom parametrar då endast skulle genererats 

ad hoc. Den exakta användningen av de identifierade utvärderingsmodellerna är dock inte uppenbar. 

En försvårande omständighet är att utvärderingskriterierna inte är fastslagna. Hade dessa varit 

spikade hade planen inte varit särskilt svår att följa, genom att samla in rätt information under 

nulägesbeskrivningen. Nu är dock faktum att tillräcklig information om praktiska förhållanden 

angående vilken information som finns tillgänglig saknas, varför kriterier inte kan skapas redan nu. 

Det är alltså först efter att nulägesbeskrivningen är genomförd som vi kommer att veta vilken 

information som går att få tag på, och alltså kan bestämma kriterierna. Dock bör det tilläggas att, 

eftersom vi är anhängare av systemsynsättet, är inte de faktiska kriterierna av definitiv betydelse, 

eftersom vi ser till helheten. 

Grundtanken med utvärderingsmodellerna är att dessa ska vara ett stöd vid datainsamling till 

nulägesbeskrivning samt vid utvärderingen. I nulägesbeskrivningen ska sådan data som behövs för 

att utvärdera samlas in. Konkret innebär det att planeringssystemet måste beskrivas så pass 

ingående att de planeringstekniska aspekterna sedan kan jämföras med teorier från referensram 

samt om SPS. Även information om kostnader och ledtider måste samlas in. Exakt metodik för hur 

detta är tänkt att göras finns under delsyfte 2 nedan.  

Personalaspekten hanteras genom att när utvärderingen sker kommer en sammanfattning av vad de 

olika yrkesgrupperna tycker om planeringssystemet att presenteras. Samtliga grupper av påverkade 

kommer att bli intervjuade, och deras roll är alltså att ge sakinformation, se bilaga 1. Mestadels 

kommer strukturerade interjuver genomföras och då läggs stort fokus på att i förväg planera syftet 

med varje intervju, så att tidigare nämnda farhågor undviks. Respondenter väljs utifrån 

systemsynsättet, att alla som blir påverkade ska tas hänsyn till. Därmed inte sagt att samtliga 

operatörer kommer att intervjuas, utan ett urval är det enda möjliga på grund av tidsmässiga 

begränsningar. Detta urval bland operatörer sker främst på en slumpvis basis, dock kan intervjuer 

leda fram till tips om andra respondenter som kan vara intressanta. Gällande andra yrkesgrupper 

som identifieras i denna fas är vår ambition att intervjua alla de som påverkas.  

Det faktum att planen inte är spikad, utan kan anpassas efter nulägesbeskrivningen, gör att det de 

facto är omöjligt att på förhand veta om planen för hur utvärderingen ska gå till verkligen kommer 
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Ingående krav: Delsyfte 1 uppnått 

att följas. Som sagt är detta dock endast en plan, inte en faktisk vägbeskrivning. Metodik för hur 

anpassning av planen går till ses nedan, under delsyfte 2.  

Resultat? 

Resultatet av utvärderingen ligger till grund för att bestämma potentialen. När potentialer är 

bestämda är detta examensarbete slutfört. Vi överlämnar därför till Scania att sprida uppnådda 

resultat. 

5.3.4 Delsyfte 2 

Ett naturligt nästa steg efter att delsyfte 1 är uppnått är påbörja arbete med delsyfte 2, se figur 5.6. 

Denna del består av nulägesbeskrivning, anpassning av utvärderingsplan samt själva utvärderingen. 

 

Figur 5.6 Arbetsgång för att nå delsyfte 2 

Nulägesbeskrivning 

En grundförutsättning för att kunna genomföra en utvärdering är att ha en klar bild över nuläget. 

Detta nuläge ska beskrivas med särskilt fokus på de tidigare identifierade utvärderingsparametrarna. 

De planeringstekniska aspekterna kommer att studeras genom att använda observationer, där 

materialflödet studeras, kombinerat med ostrukturerade intervjuer med operatörer och andra 

personer med god insyn inom aktuellt produktionsavsnitt. Semistrukturerade intervjuer med 

produktionsplanerare kommer även att genomföras för att få en förståelse för hur 

planeringssystemet fungerar.  

Enligt Björklund och Paulsson (2003) är observationer ofta tidskrävande men kan å andra sidan ge 

mer objektiv information. Författarna menar att observationerna både kan ske genom aktivt 

deltagande eller genom passiv observation. Vidare förklarar författarna att man i förväg kan berätta 

för den observerade att en observation kommer äga rum. Alternativt genomför man sin observation 

utan att den observerade vet att denne blir observerad. Patel och Davidsson (2003) påpekar att en 

observation måste vara systematiskt planerad och informationen måste registreras systematiskt. 

Författarna beskriver hur observationer, kontra intervjuer, inte kräver en tydlig minnesbild hos de 
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tillfrågade individerna. Däremot måste som sagts noteringar föras. Man är genom observationer inte 

heller bunden till huruvida den intervjuade är villig att lämna information eller inte. En farhåga som 

Patel och Davidsson (2003) beskriver är att man genom observationer iakttar beteende som inte är 

representativt, delvis förvärrat om den observerade aktivt väljer att ändra sitt sätt att arbeta.  

Datainsamling till kostnadsaspekterna kan göras genom en granskning av interna dokument. 

Eventuellt säger en kostnadspost per se inte så mycket utan semistrukturerade intervjuer kan behöva 

göras för att få en uppfattning om vilka kostnadsslag som fokuseras från ekonomisidan. Samtidigt 

finns andra roller, såsom chefen över produktionsplanerare eller logistik, som bör ha en god 

uppfattning om kostnadsbilden. 

Information om tidsaspekterna förväntas finnas i interna dokument om uppföljning av 

leveransserviceelement. Huruvida sådan statistik finns är inte utrett på förhand. 

Produktionsplanerare är mycket lämpliga intervjuobjekt för dessa aspekter då de har en god insikt 

och exempelvis är de som faktiskt styr över nivåerna i färdigvarulagret, och därmed bestämmer 

lagertillgängligheten. Även kundernas krav angående leveransservice är relevanta att reda ut. En 

intervju med produktionsplanerare från motormonteringen i Södertälje, DE, bör därför göras.  

Den fjärde och sista aspekten, personalaspekten, är inte del av nulägesanalys per se, utan tillkommer 

först i utvärderingsfasen. Metoder för hur datainsamlingen för dessa parametrar går till redovisades 

tidigare under Åstadkommande av delsyfte 1, specifikt under Hur-fasen.  

Det är av yttersta vikt att tolka informationen som tas fram i nulägesbeskrivningen rätt så att inte 

utvärderingen senare görs på felaktiga grunder. Detta säkerställs genom att under intervjuer ställa 

kontrollfrågor, samt genom att föra en kontinuerlig diskussion med handledare på Scania och 

slutligen genom att handledarna kontrolläser nulägesbeskrivningen. Med rekommendation från 

uppdragsgivaren redovisas inte källor i nulägesbeskrivningen, för att ge respondenten utrymme att 

uttrycka sin verkliga åsikt. En nackdel med detta är att respondenten då inte kan stå till svars det som 

är sagt, och Scania kan få svårare att följa upp och reda ut framkomna uppgifter.  

Anpassa plan 

Framtagen plan efter att delsyfte 1 är uppnått bygger på genomförd situationsbeskrivning på Scania 

samt grundparametrar hämtade ur litteraturen. När en tydlig bild av nuläget har nåtts och data för 

utvärderingen samlats in kan denna initiala plan komma att behöva anpassas. Metodmässigt liknar 

förfarandet i mångt och mycket det som Björklund och Paulsson (2003) benämner deduktion, alltså 

att börja i teorin och utifrån det göra vissa förutsägelser. Detta till skillnad från induktion där ett 

ämne studeras före inläsning av existerande teori. 

En viktig aspekt vid anpassning av planen är att behålla en viss objektivitet. Grundplanen som tas 

fram kan vara omöjlig att tillämpa på grund av någon anledning, exempelvis att den data som krävs 

inte går att få tag på. Då krävs givetvis att planen på något vis modifieras. I det förfarandet är det 

viktigt att motivera dessa anpassningar samtidigt som det är viktigt att inte påverkas i för hög grad av 

de förhållanden som råder på Scania. Eftersom hela syftet med rapporten är att hitta potentialer i 

nuvarande system krävs det att man inte låser tanken vid att saker och ting måste vara på vissa sätt. 

En farhåga är att om planen är för anpassad efter rådande situationer på Scania, är det svårt att hitta 

potentialer med systemet. Därför har vi valt att överväga anpassningar noga samt motivera för dessa 

väl.  
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Ingående krav: En genomförd utvärdering 

Slutligen ska utvärderingen då genomföras, vilket helt enkelt görs genom att följa den anpassade 

planen. 

5.3.5 Delsyfte 3 

Den sista delen i vårt tillvägagångssätt för att nå målet, det vill säga besvara syftet, är kallat delsyfte 

3. Denna visas på nytt i figur 5.7 

 

Figur 5.7 Arbetsgång för att uppnå delsyfte 3 

Bedömningen av potentialen i planeringssystemet blir en direkt följd av resultatet av utvärderingen. 

De parametrar som utvärderingen påvisar som mindre bra blir således punkter att ta med som 

potentialer. Eftersom utvärderingen delvis bygger på parametrar framtagna ur litteraturen, kopplas 

bedömningen av potentialen tillbaka till referensramen.  

Därefter följer att en sammanställning görs, från både utvärderingen och identifieringen av 

potentialer, och samlas i en slutsats för hela rapporten, där alltså målsättningen är en slutsats som 

besvarar rapportens syfte. Slutligen kan en avrapportering av hela arbetet ske. Några särskilda 

metoder för att genomföra den avslutande delen erfordras således inte. 

Eftersom huvudsyftet är uppbyggt av de tre delsyftena, kan vi med god säkerhet efter denna 

avslutande del, givet att vi följt metoden och uppgiftsnedbrytningen, säga att vi har uppfyllt syftet. 

5.4 Metodkritik 
Det är viktigt vid denna typ av studie att man vidbehåller en hög trovärdighet. Björklund och 

Paulsson (2003) definierar tre mått för detta, nämligen 

o Validitet 

o Reliabilitet 

o Objektivitet 

Analysera utvärderingen

Delsyfte 3: 
Sammanställ 
utvecklingspotentialen 
i systemet
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Validitet förklarar författarna som i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta. 

Reliabilitet definieras som graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet. Slutligen beskrivs objektivitet 

som i vilken utsträckning värderingar påverkar studien.  

Björklund och Paulsson (2003) illustrerar validitet och reliabilitet genom att kasta pil. Författarna 

liknar hög reliabilitet med att pilarna kommer samlat, medan hög validitet liknas med att pilarna 

träffar mitten av tavlan. Träffar man tavlan med samlade pilar i mitten har man både hög reliabilitet 

och hög validitet, se figur 5.8. 

 

 

 

 

  

 

Björklund och Paulsson (2003) förklarar att ett sätt att öka en studies validitet är att använda flera 

olika perspektiv. Författarna menar att ett sätt att nå ökad reliabilitet är genom att ställa 

kontrollfrågor vid intervjuer. Vi avser att följa författarnas rekommendationer i syfte att skapa en 

rapport med hög trovärdighet. Framförallt eftersträvar vi hög objektivitet om och när vi anpassar 

planen, för att t.ex. undvika starka influenser av uttrycksfulla personer. Den systematiska arbetsgång 

som följs genom hela rapporten bidrar till att skapa både en hög validitet och en hög reliabilitet. 

Vidare är vi medvetna om att det finns fallgropar och ämnar att vid litteraturstudier jämföra flera 

olika källor samt att vid intervjuer höra flera olika respondenter för att uppnå en hög validitet.

Figur 5.8 Illustration av reliabilitet och validitet. Tavlan t.v. har både låg 
reliabilitet och låg validitet. Tavlan i mitten har låg validitet, men god 
reliabilitet medan tavlan t.h. påvisar både hög validitet och hög reliabilitet 
(efter Björklund & Paulsson, 2003) 
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6 Nuläge 

I detta avsnitt ges inledningsvis en beskrivning av planeringssystemet och hur det används. Vidare 

görs en kartläggning av materialflödet på de aktuella produktionsavsnitten på motorbearbetningen. 

Fokus för nuläget kommer att vara hur det är sagt att saker och ting ska fungera. Vi kommer i 

utvärderingen senare visa att detta skiljer sig en del ifrån verkligheten. Observera att miljön på DM är 

föränderlig och iakttagelser beskrivna i kapitlet är gjorda under tiden 1 februari till 1 april 2010. 
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6.1 Beskrivning av planeringssystemet 
För att få en grundläggande förståelse över hur materialet i flödet styrs på de aktuella 

produktionsavsnitten beskrivs här produktionsplaneringssystemet. Detta görs genom att nedan 

belysa viktig karaktäristik för systemet.  

6.1.1 Långsiktig planering 

Den långsiktiga planeringen, som går att likna det som vi i referensramen benämner sälj- och 

verksamhetsplanering, görs av en för Scania central planering. De sammanställer planer för alla 

Scanias tillverkande enheter, d.v.s. fördelar volymer med hänsyn till globala restriktioner i form 

exempelvis av produktionskapacitet. Varje månad skickas först ett förslag ut från central planering, 

så kallad proposal, som måste godkännas av samtliga PRU-chefer, det vill säga chefer över så kallade 

Production Units. När en överenskommelse har nåtts, fastställs volymerna, i en plan kallad för 

decided, för den kommande månaden. Utöver volymer för den kommande månaden, innehåller 

decided även en prognos för kommande månader det närmaste året. Dessa prognoser används 

främst mot leverantörer, för att ge en bild över förväntade produktionsvolymer. Volymerna som är 

angivna i decided är på ackumulerad nivå, och ger alltså ingen information om produktmixen.  

Decided bygger på plan för leveransklara lastbilar, bussar och motorer för en kommande månad. Det 

sista produktionssteget innan lastbilarna, det största flödet av motorer, är klara för leverans är 

chassiline. Motorbearbetningen har en viss ledtid för att produkterna ska nå till chassiline, varför 

flödet planeras bakåt med utgångspunkt från när de ska levereras. Exempelvis planeras produktion i 

DM ungefär i mitten av april för de lastbilar som ska levereras till kund i första hälften av maj. 

6.1.2 Framtagande av originalplan 

Planeringssystemet fungerar i grund och botten genom att en utjämning av kundbehovet för den 

närmaste veckan görs och en plan line för line arbetas utifrån det fram. Behovet från DM:s kunder är, 

i dess ursprungsform, inte utjämnat utan återspeglar deras kunder, i första hand chassilines, 

produktionsplan, som är framtagen efter slutkundernas i högsta lag ickeutjämnat behov. Summan av 

samtliga kunders behov på artikelnivå ligger som grund för den volym som ska planeras för 

kommande vecka. Kunden ses som central för DM; kunden ska få rätt vara, i rätt kvantitet och rätt 

kvalitet. Att missa en leverans till kund ses som mycket allvarligt. 

En grundtanke i planeringssystem är att planeringssystemet ska visualisera avvikelser för att ständigt 

utveckla och förbättra linerna och organisationen, vilket på sikt leder till effektivitet och 

konkurrenskraft. För att uppnå detta beläggs linerna med körtid och riggar till nära beläggningsmax, 

där beläggningsmax är olika för olika liner, genom att utgå från att rigga respektive line så många 

gånger som är möjligt. Så kallad förbättringstid läggs in för att fylla beläggningen upp till 100 %. En 

viktig aspekt som uppkommer med nuvarande sättet att styra är alltså att de störningar som 

uppkommer tydligt hamnar i fokus, och är då enkla att lokalisera samtidigt som de måste lösas för att 

line ska kunna producera erforderlig volym. 

Till grund för den veckovisa planeringen finns för varje line en så kallad originalplan, som ska vara en 

grundplan att utgå från. Denna originalplan är alltså cyklisk, så till vida att den originalplanen 

återkommer vecka efter vecka efter samma produktionsmönster. Vid behov, d.v.s. om volymer eller 

produktmixen har förändrats, tas en ny originalplan fram då en ny decided erhålls. Originalplanen tas 

fram genom fyra steg; fördelning, antal möjliga rigg, artikelklassificering och fastställande av plan, se 

figur 6.1. Dessa steg beskrivs nedan.  
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Figur 6.1 Framtagandet av en originalplan 

Fördelning 

Planeringssystemet som används på motorbearbetning på Scania bygger på cyklisk planering. Enligt 

denna teori styrs produktion efter den resurs som har lägst kapacitet i flödet. Första steget för att ta 

fram originalplanen görs genom att undersöka fördelningen mellan artikeltyper de senaste tio 

veckorna. Denna fördelning görs line för line och leder, i kombination med den kända 

produktionstakten från decided, fram till att den genomsnittliga veckovisa efterfrågan på artikelnivå 

erhålls. Respektive artikels styrande cykeltid, det vill säga den längsta produktionstid för en enskild 

resurs som uppkommer i flödet, är känd. Efterfrågan multiplicerat med denna styrande cykeltid ger 

en god uppskattning kring hur mycket produktionstid som behövs för en genomsnittsvecka, om 

produktionen sker till 100 % OPE, det vill säga helt utan störningar. Det är huvudsakligen på detta 

sätt som Scania tar hänsyn till den kritiska resursen i flödet vid planering. 

Antal möjliga rigg 

Den behövda produktionstiden blir längre än ovanstående tid, eftersom det på varje line finns vissa 

störningar. Därför beräknas den behövda produktionstiden enligt: 

 

Produktionstid definieras här som ovan nämnt, den genomsnittliga dagsefterfrågan multiplicerat 

med respektive styrande cykeltid. Rimliga förluster är en procentsats som anger hur mycket av den 

faktiska produktionstiden som utnyttjas. För närvarande är rimliga förluster satt till runt 15 % för de 

flesta liner, varför termen rimliga förluster i nämnaren då blir 0,85. Exempel på vad dessa rimliga 

förluster kan vara är verktygsbyten och underhåll för operatör. Även en viss störningsbild är 

inkluderad i rimliga förluster, då Scania ser det som orimligt att köra helt störningsfritt. Rimliga 

förluster kan alltså sägas vara sådan tid som Scania accepterar som förluster.  

Vidare definieras den tillgängliga produktionstiden som all tid som produktion är öppen, med avdrag 

för en rast per skift samt den tid det tar för linen att starta upp respektive stänga av. Differensen 

mellan tillgänglig och behövd produktionstid är sådan tid som inte behöver utnyttjas till faktisk 

produktion. Dock måste de olika resurserna i line riggas mellan de olika artikeltyperna. Tiden som blir 

över divideras alltså på den genomsnittliga riggtiden för att få fram antal möjliga riggar, enligt: 

 

Artikelklassificering 

Nästa steg för att ta fram originalplanen är att göra en artikelklassificering. Grunden för 

klassificeringen är dels historiska genomsnittliga dagsbehovet på artikelnivå för de senaste tio 

veckorna och dels senaste decided. Det historiska dagsbehovet ger en fördelning och senaste 

decided ger behovet. De artiklar som förbrukas mest blir då A-artiklar, följt av B-artiklar och slutligen, 

de artiklar som går åt minst ofta, blir C-artiklar. Generellt planeras A- och B-artiklar in i originalplanen 

Fördelning Möjliga rigg Artikelklassificering
Fastställande av 

plan
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medan C-artiklar inte planeras in explicit, eftersom efterfrågan på dessa artiklar är låg vilket gör att 

de inte behöver köras varje vecka. Dock finns ett krav på en minsta batchstorlek, vilket gör att C-

artiklar produceras stötvis. I originalplanen planeras, på liner med många artiklar, slottider in, som 

ska användas för C-artiklar.  

Antal möjliga rigg och artikelklassificeringen kopplas samman genom att varje artikelklass ska köras 

lika många gånger i veckan, förutom C-artiklar som alltså körs i slottider efter behov. Exempelvis 

gäller för närvarande på kamaxelline att A-artiklar körs varje dag, medan B-artiklar ska köras två 

gånger i veckan. Grunden för klassificeringen är historisk data, men när den faktiska indelningen görs 

tas hänsyn till hur många riggar som är möjliga att göra. Detta eftersom meningen är att line ska 

riggas just så många gånger som möjligt, för att linen ska utmanas tidsmässigt och avvikelser ska 

visualiseras. Praktiska hinder, exempelvis antalet operatörer på line och minsta batchstorlek, gör 

dock att detta antal rigg inte alltid går att uppnå. När en första klassificering är gjord justeras denna 

för att antal rigg ska bli nära det tidigare uträknade antalet möjliga. 

Fastställande av plan 

Originalplanen tas fram genom att en lämplig sekvens planeras, där målet är att göra beläggningen 

per dygn så jämn som möjligt, se figur 6.2 för ett exempel på en originalplan. Det faktum att riggtiden 

i vissa fall är beroende av vilka typer av artiklar som det riggas mellan skapar att vissa byten kan vara 

mer gynnsamma än andra. Detta eftersom det för artiklar som tillhör samma familj ofta är en kortare 

riggtid än om man byter artikel till en annan familj. Tanken är att för varje artikel som tillverkas ska 

tillverkningstiden för batchen skrivas in i planen, och summeras med riggtider för respektive dag. För 

varje dag finns en maxkapacitet för line, denna får inte övergås vid planering. I planen läggs en batch 

in med produktionstid utan hänsyn taget till rimliga förluster, med andra ord krävs det ett OPE på 

100 % för att planen ska kunna följas exakt. Kompensation för rimliga förluster görs genom att 

planen max får beläggas så att förlusterna ryms i planen. Det innebär att om rimliga förluster är 15 %, 

så får planen maximalt beläggas till 85 %. Tiden som inte planeras in som produktionstid eller riggtid 

planeras in som så kallad förbättringstid, och kommer i överenskommelse med linerna hamna i 

början av skiftet vid bakåtplanering. Denna förbättringstid är tänkt att användas för att förbättra 

processer och arbetsklimat. Förbättringstiden utnyttjas dock i första hand, om så krävs, att köra 

ikapp släp, det vill säga förseningar. Med detta sätt att arbeta, att lägga förbättringstiden, eller det 

som motsvarar den förlust linen har i termer av att inte kunna köra 100 % OPE, i början av dagen, 

medför att linen när produktionen väl sätter igång måste köra 100 % OPE för att hinna med planen 

på avsatt tid. Detta är väl medvetet, eftersom man vill kunna visualisera alla avvikelser linerna har att 

inte kunna köra 100 % OPE.  
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Figur 6.2 Principskiss över originalplan för en del av vevstakeline, med genomsnittliga dagsbehov. Tiden mellan 
batcherna är riggtid. När vi skapade nulägesbeskrivningen jobbade DM endast fyra dagar per vecka. 

Efter att originalplanen är genomförd, alltså efter en arbetsvecka, har samtliga artiklar som behövs 

denna vecka producerats. Att denna plan är på just en vecka är praktiskt ur planeringssynpunkt 

eftersom behovet från kund erhålls på veckobasis.  

6.1.3 Behov av lager 

För färdigvarulagret finns det tre olika bufferttyper som styrs av planeringen. Dessa tre är 

konsumtionslager, variationslager samt säkerhetslager, se figur 6.3. Konsumtionslager, också kallat 

omsättningslager, är ett lager vars funktion är att täcka förbrukningen av artikeln från ett 

tillverkningstillfälle till ett annat. Variationslager är en form av säkerhetslager för att täcka 

variationen i kunders uttag. Detta behövs eftersom DM:s produktionsplan är utjämnad och de 

faktiska kunduttagen kan skilja sig från den producerade volymen. Detta visualiseras i figur 6.3, där 

kunduttaget för tredje perioden är större än konsumtionslagret för samma period. När fjärde 

perioden är avslutad är dock lagernivån tillbaka till en normalnivå, eftersom den totalt producerade 

volymen över en cykel är lika med det faktiska kundbehovet. Variationslagret ska dock även täcka 

variationen i kundernas uttag sett över flera veckor. Variationen beräknas utifrån historisk variation 

på artikelnummernivå, men kan bestämmas efter känsla från produktionsplaneraren. Säkerhetslagret 

är tänkt att skydda kunden, i första hand DE, från störningar i DM:s processer. Säkerhetslagret är satt 

till antingen 2 eller 15 dagar, beroende på artikelklassificering. Vissa artiklar, som bara avropas från 

reserven, lagerhålls inte. 
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Figur 6.3 Schematisk fördelning av olika lagertyper i färdigvarulager 

 

6.1.4 Operativ planering 

Det operativa arbetet med planering görs dels på veckobasis, men även på daglig basis. Dessa två 

olika planeringstyper beskrivs närmare härnäst. 

Veckovis planering 

En stor del av det operativa arbetet med produktionsplanering görs veckovis, och kan sägas vara en 

typ av verkstadsplanering. De veckovisa produktionsplanerna läggs i slutet av varje vecka, då 

bruttobehovet för den kommande veckan erhålls från kunderna, DE, SLA och Reserven. Från DE 

skickas den till DM som en Excel-fil. Utifrån dessa bestäms de utjämnade volymerna som ska 

produceras den kommande veckan på artikelnivå. Specialfall som ojämnhet mellan kundbehov och 

producerad volym till följd av krav på pallstorlek hanteras. Även detta arbete genomförs i Excel. Det 

innebär konkret att en pall är en viss bestämd storlek, och av skalekonomiska faktorer tillverkas alltid 

artiklar i hela pallantal. Kassationer behandlas reaktivt, d.v.s. de kassationer som gjordes föregående 

vecka kompenseras för efterföljande vecka. En kontroll av buffertutveckling ska göras varje vecka för 

att se att inget onormalt har inträffat. Över tid ska buffertnivåerna vara konstanta. Det som främst 

kan justeras när veckoplanen läggs är variationslagret, om det t.ex. framkommer att säkerhetslagret 

går in och täcker till följd av att variationslagret har varit för litet. Säkerhetslagret kan givetvis också 

justeras, t.ex. till följd av en ökad osäkerhet kring de interna produktionsprocesserna. Detta är dock 

upp till de olika linerna att avgöra, och görs i praktiken inte särskilt ofta. Just vid en justering av lager 

är det oundvikligt att producerade antalet enheter skiljer sig från den faktiska kundefterfrågan. Det 

verkliga behovet och producerad volym kommer av dessa anledningar inte alltid att överensstämma, 

vilket alltså är något som tas med i beräkningarna när veckoplanen läggs. I och med att produktion 

sker mot kända, verkliga behov är kravet att styra mot lager inte överhängande.  

Den veckosekvens som tas fram utgår från originalplanen och planerad produktionsvolym för 

respektive artikel kommande vecka planeras in. Lågvolymsartiklar planeras in på de fördefinierade 

slottiderna. 

Enligt ett generellt regelverk som tagits fram ska linerna köra en timmes övertid på kvällen om de 

släpar tre timmar, det vill säga ligger efter planen tre timmar, inför sista rasten, som infaller under 

Lagernivå 

 

Säkerhetslager 

 

Variationslager 

 

Konsumtions-

lager 

 

Tid 
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kvällen. Likaså ska ett släp på sex timmar mot slutet av veckan mynna ut i övertid på helgen. Dessa 

regelverk ska säkerställa att planerad produktion blir klar under veckan, och inte släpar till 

nästkommande vecka.  

Dagligt arbete 

Planeringen utgår från att produktionsdygnet startar 08.30. Denna planeringstid överensstämmer 

inte med de skifttider, 06.00 – 14.24 respektive 14.00 – 22.42, som för närvarande används inom 

produktionen. Planeringen tillämpar bakåtplanering i den mån att dygnsproduktionen ska, om allt går 

enligt plan, vara färdig till klockan 08.30. Därmed blir det viss tid över till förbättringstid, som 

placeras vid produktionsdygnstart, klockan 08.30. Anledning till att denna tid planeras in vid denna 

tid på dygnet är att stödfunktioner, såsom produktionsledare, produktionsteknik och 

underhållspersonal, alltid är på plats vid denna tidpunkt, till skillnad från mot kvällstid, som vore 

alternativet om framåtplanering från klockan 06.00 hade använts.  

Det dagliga planeringsarbetet består i att produktionsplaneraren lägger dagsplanen på 

planeringstavlorna som är placerade vid line, se figur 6.4. Denna dagsplan är alltså sedan tidigare 

bestämd i veckoplanen. Till vänster på planeringstavlan visualiseras respektive produktionsdag följt 

av planen för de olika benen som planeras. Olika ben är parallella produktionsliner som i vissa fall har 

specifik karaktäristik gällande artikeltyper, se avsnitt 6.2 Planering line för line, för utförligare detaljer 

kring specifik karaktäristik för respektive line. Överst på planeringstavlan är en tidsaxel som anger 

vad planeringen önskar köra vid vilket tillfälle. Denna plan följs sekventiellt, oavsett om det av någon 

anledning föreligger släp eller om line ligger före planen tidsmässigt. Efter att korten har lagts ut ska 

produktionsplaneraren vara tillgänglig för att svara på frågor från line i samband med det dagliga 

mötet som hålls på varje enskild line.  

 

Figur 6.4 Produktionstavlan invid kamaxel del 2. 

På de produktionskort som placeras på planeringstavlan går det att utläsa vilken artikeltyp som ska 

köras, antal, processtid mm, se figur 6.5. Flera produktionskort kan alltså placeras efter varandra. Om 
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två olika artikeltyper ska köras efter varandra krävs det oftast att en rigg genomförs. Detta 

visualiseras då med riggkort, som planeras olika lång tid beroende på mellan vilka artikeltyper som 

riggen görs. Även förbättringstid placeras ut i planen. 

Planeringsgruppen själva har dagliga möten både inom gruppen och med en del av linerna. De 

försöker under mötena lyfta upp störningar och eventuella taktmissar, det vill säga missar av 

leverans mot kunden. 
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Figur 6.5 Produktionskort på foderline 

När planen är utlagd är det produktionspersonalens uppgift att se till att planen följs. På varje line 

finns en produktionssamordnare som arbetar på linen och har till uppgift att se till att maskinerna 

har rätt bemanning och att linen körs som den ska. Ytterst ansvarig att säkerställa produktionen är 

dock produktionsledaren, en tjänsteman, som agerar på avvikelser och säkerställer leveransen till 

kund. En viktig del av produktionsledarens jobb är också uppföljningar av olika slag och 

kompetensutveckling. 

6.1.5 Koppling till SPS 

Ett viktigt mål med detta planeringssystem är att det ska leva upp till principerna inom SPS angående 

förbrukningsstyrd produktion, visualitet, takt, utjämnat samt balanserat flöde. Förbrukningsstyrd 

produktion nås genom att det är den faktiska kundefterfrågan som produceras. Denna produktion är 

som tidigare nämnt utjämnad över veckan och balanseras via originalplanen. En bestämd takt hålls 

genom flödet då det styrs utifrån den begränsande resursen. Tanken med att ett flöde ska vara 

visuellt är från Scanias sida att det ska vara enkelt att utläsa om produktionsstatus är normalt eller 

onormalt. På så vis blir det enkelt att se och reagera på avvikelser och störningar i produktion, vilket 

ger goda förutsättningar att förbättra verksamheten och uppnå ständiga förbättringar.  
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6.2 Planering line för line 
I denna del av nuläget beskrivs inledningsvis DM:s övergripande uppbyggnad. Därefter presenteras 

de utvalda linernas huvudsakliga funktion, och slutligen förklaras hur planeringen för dessa liner görs. 

6.2.1 Övergripande uppbyggnad 

DM:s huvudsakliga roll i försörjningskedjan är att förse sin kund, motormonteringen, DE, med 

bearbetat material. På DE monteras motorer både till lastbilar, bussar och industri/marinmotorer. 

DM har även två andra kunder, reservdelslagret i Belgien samt Scanias motormontering i Brasilien, 

kallad SLA. De artiklar som bearbetas på DM är: 

o Kamaxlar 

o Vevaxlar 

o Vevstakar 

o Cylinderfoder 

o Motorblock (även gjutning) 

o Cylinderhuvuden (även gjutning) 

o Ramlageröverfall 

DM består av tre bearbetningsverkstäder och ett gjuteri. Vi väljer att visualisera de tre förenade 

byggnaderna, kallade byggnad 001, 002 samt 003, ty de linerna där det aktuella planeringsverktyget 

används återfinns i dessa byggnader, se figur 6.6. 

 

Vevaxel del 2 

Vevaxel del 1 

Cylinderhuvud ”nya” 

Cylinder-

huvud 

”gamla” 
Motorblock 

Motorblock 

Vevstake 

Färdigvarulager 

Byggnad 001 

Byggnad 002 

 

Byggnad 003 

 

Kamaxel 

Figur 6.6 Visualisering av layout byggnad 001, 002 samt 003. 

Cylinder- 

foder 
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Leverantörsbasen som förser linerna med ingående material är olika för olika liner. Gjuteriet är en av 

leverantörerna till bearbetande liner i byggnad 002, det vill säga bearbetningslinerna för motorblock 

och cylinderhuvuden. Det ingående materialet till linerna i byggnad 001 och 003 är smidesgods, 

förutom för cylinderfoder som är gjutgods, vilket kommer från externa leverantörer. 

Gemensamt för allt utgående material är att det lagras in i det gemensamma färdigvarulagret, 

placerat i byggnad 003. Till DE sker leveranser 10 gånger per dag, i så kallade taktbilar. Uttalat är att 

DE ska ha minimalt med lager, varför det är mycket viktigt att taktbilarna inrymmer de artiklarna som 

beställts. Till reserven och SLA sker leverans en gång i veckan. 

På DM har man centraliserat logistikfunktionen i bland annat byggnad 001 - 003, genom att ett visst 

antal truckar kör slingor runt om de tre byggnaderna. Dessa truckar fyller på ingående material, 

hanterar eventuell tömning av containrar och dylikt, samt förflyttar färdigt material till 

färdigvarulagret. På detta sätt kan operatörna på linerna fokusera på linen, och behöver inte bry som 

om furneringen.  

Vi kommer härnäst att presentera de utvalda linerna närmare, där fokus kommer vara principiell 

uppbyggnad snarare än en exakt presentation av vad varje operation gör, eftersom det inte är 

relevant för detta uppdrag, då detta i första hand inte är ett produktionstekniskt examensarbete. 

Dock kan nämnas att de vanligaste operationerna består av svarvning, fräsning, borrning, slipning, 

polering och tvättning. Likaså kommer visualiseringen som vi gör, line för line, vara delvis en 

förenkling. Det är i huvudsak två förenklingar som gjorts. För det första har vi stundvis konsoliderat 

vissa efterföljande maskinella operationer och visualiserat dem som en enda operation. Detta har 

gjorts för att de exakta bearbetningarna inte är av avgörande intresse för rapporten, utan snarare 

flödet och andra begränsningar. Inte heller har eventuella interna buffertar mellan olika operationer 

visualiserats. Dessa buffertar består ofta av buffertplatser på mellan en och tio artiklar och ska kunna 

fånga upp mindre störningar mellan operationer. 

Istället väljer vi att visualisera större buffertplatser som av olika anledningar förekommer. Det finns i 

huvudsak två bufferttyper som används på Scania, kallade supermarketbuffert respektive FIFU-

buffert. Dessa både bufferttyper får ses som specialversioner av det som i referensramen är benämnt 

PIA-buffert. En supermarketbuffert är en buffert placerad i flödet och ska alltid inrymma en på 

förhand bestämd volym av utvalda ämnen. Syftet med en supermarketbuffert, i sitt esse, är att 

minska reaktionstiden mot kund och frikoppla enheter. På Scania ses även färdigvarulagret som en 

supermarketbuffert. Ett FIFU-lager, däremot, är utplacerat som en frikopplande buffert, där ämnen 

förbrukas i samma ordning som de lagrades in, det vill säga Först In Först Ut. Ibland är denna buffert 

således tom. 

Observera att kostnader och leveransservicemått inte nämns i den utsträckningen som den 

ursprungliga planen för utvärdering ger upphov att tro. Det visade sig helt enkelt vara svårt att hitta 

information samtidigt som det är planeringssystemet som ska utvärderas och därför konsekvenser av 

val kring planeringsverktyget som ska vara i fokus. Det som framförallt kan styras är buffertar, vilket 

får effekter i form av reaktionstid, d.v.s. en form av ledtid, lagertillgänglighet samt 

lagerföringskostnad. Utförligare diskussioner och motiveringar kring totalkostnadsmodellen och val 

för utvärderingen, kan ses i kapitel 7, Anpassning av plan.  
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6.2.2 Kamaxelline 

Kamaxelline är den första linen där det nya planeringssystemet implementerades. Principiellt är linen 

uppdelad i tre delar, del 1, del 2 och del 3, se figur 6.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flöde 

Som kan uttydas ur figuren påbörjas alltså flödet i del 1, också kallad den mjuka sidan, med en 

inledande operation där gods på pall hämtas från råvarulagret och lagras in i operationscellen. Efter 

den inledande gemensamma operationen lagras godset i en robotcell. Sedan förser roboten i 

lagringscellen de två parallella bearbetningslinerna, kallade ben 1 och ben 2, med material. De två 

benen löper därefter samman och lastas åter ut på pall. Denna pall placeras i en buffert, kallad 

buffert innan härderi, och är en supermarketbuffert. 

Efter del 1 måste godset härdas för att få bättre materialegenskaper. Denna process har av 

härdningstekniska skäl belagts till en annan byggnad på Scania i Södertälje, och logistikavdelningen 

hanterar transporten till och från härderiet. När godset åter anländer till DM placeras det i en 

buffert, kallad buffert efter härderi. Även denna buffert är en så kallad supermarket, med direktiv om 

nivåer. Anledningen till utplaceringen av supermarketbuffertar innan och efter härderiet är att 

förkorta reaktionstiden och frikoppla processerna i ett långt flöde. Processerna är inte tillräckligt 

stabila för att kunna kopplas ihop. Dessutom förkortas ledtiden. Så som bufferterna är 
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Del 2 

Del 3 



Nuläge 

76 

dimensionerade hanteras också den asynkronitet som råder mellan kamaxelline och härderiet. 

Härderiet använder nämligen veckans alla dagar för att härda det som kamaxelline producerar på 

fyra dagar.  

Del 2, eller den hårda sidan, liknar upplägget på del 1 så tillvida att den också består av två parallella 

ben, även dessa kallade ben 1 och ben 2. Efter bearbetningen i respektive ben, löper benen samman 

till en gemensam cell, och lastas återigen på pall och placeras i en buffert, eftersom sista steget i 

kamaxelbearbetningen, del 3, endast kan hantera en typ av gods i taget. Denna buffert styrs genom 

FIFU, det vill säga först in i processbufferten är först ut. Godset packas slutligen ner i en pall, och 

ställs åt sidan. Logistikavdelningen ansvarar sedan för att transportera pallen från 

kamaxelbearbetningen till DM:s gemensamma färdigvarulager.  

Axeltyper 

Det bearbetas inte mindre än 27 kamaxlar på kamaxelline. Nuvarande klassifikationen av dessa är: 

A-klassad: 1 axel 

B-klassad: 8 axlar 

C-klassad: 18 axlar 

Målsättningen är att den A-klassade axeln ska köras varje dag, B-klassade två gånger i veckan och C-

klassade på förutbestämda slottider när behov uppkommer. 

Riggtider 

Gällande riggtider för kamaxellinen gäller att första operationen inför del 1 tar 10 minuter att rigga. 

För ben 1 och 2 i båda delarna åtgår det 60 minuter att rigga mellan så kallade axelfamiljer, medan 

det tar 10 till 45 minuter att rigga till en artikel inom samma axelfamilj. Del 3 tar 60 minuter att rigga 

mellan familjer och 45 minuter inom samma familj. 

Begränsningar 

På kamaxelline finns det i huvudsak två begränsningar som planeraren måste ta hänsyn till när denne 

lägger planen. 

Till att börja med finns det tekniska hinder som i dagsläget omöjliggör att samtliga axlar kan 

produceras i båda linerna. För del 1 gäller följande: 

o 11 axlar kan bearbetas i båda benen 

o 4 axlar kan endast bearbetas i ben 1 

o 11 axlar kan endast bearbetas i ben 2 

Liknande gäller för del 2: 

o 16 axlar kan bearbetas i båda benen 

o 10 axlar kan endast bearbetas i ben 2 

I de fall axlarna kan bearbetas i båda benen kan det föreligga betydande skillnader i cykeltid mellan 

de två benen, varför planeraren i praktiken avstår från att bearbeta vissa axlar i vissa ben. Dock finns 

ändå möjligheten varför vi väljer att inte se det som en teknisk begränsning.  
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Den andra tekniska begränsningen som planeraren måste ta hänsyn till är batchstorleken för axlar 

som ska skickas till härderiet. Antalet som skickas måste vara en jämn multipel av 35 axlar. För C-

klassade artiklar är detta ett problem, då erfordrad mängd inte nödvändigtvis behöver vara just en 

multipel av 35, vilket resulterar i onödigt höga lageruppbyggnader i färdigvarulagret. 

Lagerhållning 

På kamaxelline finns som sagt två supermarketbuffertar, en innan och en efter härderiet, och därtill 

tillkommer färdigvarulagret.  

De två supermarketbuffertarna lagerhåller båda två A- och B-klassade artiklar, totalt 9 av 27 

axeltyper. Dock är dimensioneringen av de båda supermarketbuffertarna olika. Bufferten innan 

härderi är satt enligt formeln 

 

K i denna formel är alltså omsättningslagret, eller den lagermängdsökning en körning av ett 

artikelnummer ger. S, eller säkerhetslagret, är satt till ett dagsbehov. Säkerhetslagret har tillkommit 

för att säkerställa att kamaxelflödets flaskhals, alltså härderiet, inte ska tvingas upphöra med sin 

produktion på grund av avsaknad av material. Gällande V, eller variationslagret, baseras denna på en 

vald variation artikel för artikel. Parametern sätts just efter hur stor historisk variationen uttaget har 

varit. Ju jämnare uttag, ju lägre variation, dock lägst 20 %. För de 9 lagerhållna artiklarna ligger siffran 

på mellan 20 % till 47 % av K.  

På liknande sett är bufferten efter härderi satt enligt formeln  

 

För att täcka upp för att produktionstakten är högre på kamaxelline än på härderiet används en 

asynkronitetsfaktor. Denna har räknats fram enligt , som alltså är framtagen 

genom att härderiet använder ytterligare 3 dagar att härda det som kamaxel producerar på 4 dagar. 

Denna dimensionering är den nivå som asynkronitetslagret håller på måndagsmorgon, därefter 

utnyttjas detta lager som en form av konsumtionslager med kontinuerliga uttag under veckan, för att 

på torsdagskväll vara tomt. 

Planering 

Planeringen för kamaxel styrs genom två tavlor, en utplacerad innan första operationen i del 1 och en 

inför inflödet av del 2. Del 3 styrs som nämnts genom FIFU, som alltså är ett självstyrande system. 

När en ny plan görs för en vecka, börjar planeraren att planera del 2. När planen är utarbetad 

visualiseras den alltså på en tavla, där det framgår vad och när olika batcher ska produceras. Denna 

plan återspeglas sedan till del 1, med en skillnad; C-artiklar planeras först i del 1 och därefter i del 2. 

Anledningen är att C-artiklar inte återfinns i supermarketbuffertarna, och måste alltså först 

bearbetas i del 1, för att sedan härdas innan de kan bearbetas i del 2 och 3. Detta till skillnad från A 

och B artiklar som återfinns, grovbearbetade och härdade, i supermarketbufferten efter härderiet. C-

artiklar lagerhålls dock i färdigvarulagret. Uttalat är att dessa planeras efter ett 

beställningspunktsystem. När mindre än 15 dagars täckning återstår i färdigvarulagret ska en batch 

med den C-artikeln planeras in i del 1.  
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Planeringen för del 1 är alltså delvis en spegling av planen för del 2, men här återfinns också 

bearbetningar inlagda för C-artiklar. En annan skillnad för del 1 är att den inleds av en gemensam 

operation. Denna operationens cykeltid är mycket kort och klarar utan problem av att försörja de två 

efterföljande benen, ben 1 och ben 2. Således har det valts en annorlunda visualisering av planen för 

del 1 kontra del 2. Istället för att visualisera vad de två benen i del 1 ska producera visualiseras 

istället vad den inledande operationen ska producera, där sekvensen ofta blir att operationen får 

bearbeta varannan artikel till ben 1 och varannan artikel till ben 2. 
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6.2.3 Vevaxelline 

Vevaxellinen är den mest komplexa linen, sett till antalet bearbetningar, och den har därför delats 

upp, i likhet med hur Scania gjort samma uppdelning, i två delar, del 1 och del 2. 

Flödet del 1 

 Vi börjar visualisera del 1, se figur 6.8. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Som ses är vevaxelflödet för del 1 uppdelat på tre flöden, kallade blåa line, gula line samt 

satumaaline.  

Den blåa och den gula linen är inledningsvis parallella, och kan vara inställda, eller riggade, på att 

producera olika typer av axlar som inledningsvis bearbetas i dessa två liner. Därefter följer ett 

singelflöde för härdnings- och slutbearbetningsprocess och slutligen lagras axlarna in i en buffert som 

kopplar isär vevaxel del 1 och del 2. Denna buffert är av typen supermarketbuffert, där A- och B-

artiklar lagerhålls efter en given mängd. 

För satumaaline ser flödet lite annorlunda ut, ty det finns bara en inledande process som övergår till 

en härderiprocess. Däremot är den inledande processen och härderiprocessen åtskilda av en 

processbuffert. Efter härdningen genomgår axlarna, beroende på axeltyp, endera en eller två 

slutbearbetningar, och lagras sedan in processbufferten för vidare bearbetning i vevaxel del 2. 

Figur 6.8 Detaljerat flöde på vevaxelline, del 1 
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Axeltyper 

Det bearbetas 11 olika vevaxeltyper, där nuvarande klassifikationen är: 

A-klassade: 2 axlar 

B-klassade: 4 axlar 

C-klassade: 5 axlar 

Riggtider 

Tiden det tar att rigga den blåa och gula linen uppgår till 15 minuter för artiklar i samma familj och 

180 minuter för en riggning från en familj till en annan. För satumaaline förekommer bara riggning 

mellan olika familjer och tiden det tar att rigga är då 150 minuter. 

Begränsningar  

På grund av tekniska skäl, gällande en lång cykeltid på borren på gula linen, är det inte möjligt att 

producera olika produkter i gula och blå linerna, om båda artiklarna ska härdas i härdningsprocessen 

efter den gula linen. Däremot är det möjligt för blåa linen att producera en typ av artikel parallellt 

med att gula linen producerar en annan typ, om den axeln kan härdas i satumaahärdningen. När 

detta sker kommer alltså den axeln lastas av efter den blåa borroperationen. Detta gäller endast en 

axeltyp, och denna kan inte bearbetas i gul line. Av- och pålastningscellen på den gula sidan används 

för närvarande inte. Totalt sett kan fem axlar produceras både i gula och blå linen, och sex axlar både 

produceras i blåa och satumaalinen. 

Lagerhållning 

Fem axeltyper, de A- och B-klassade axlarna, lagerhålls i supermarketbufferten mellan vevaxel del 1 

och 2. Denna är dimensionerad genom , där K alltså är omsättningslagret, och V är 

variationslagret som beräknas genom en faktor multiplicerat med just K. Faktorn för V varierar med 

axeltypen. 

Planering 

Då planeringen för del 1 hör ihop med hur det planeras för del 2, förklaras planeringsförfarandet för 

båda delarna efter att flödet för del 2 beskrivits. 
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Figur 6.9 Detaljerat flöde på vevaxelline, del 2 

Flödet del 2 

Vevaxelline del 2 visualiseras på följande vis, se figur 6.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som kan uttydas tar alltså flödet för del 2 vid i samma supermarketbuffert som del 1 slutar i. 

Inledningsvis är flödet uppdelat i inte mindre än sju parallella bearbetningsoperationer.  

Flödet påbörjas genom att de tre parallella operationerna längst till höger fortsätter i det, ur figuren 

sett, övre flödet, även kallat volymflödet. Detta flöde kan inledningsvis hantera två olika typer av 

axlar. Dock ställer den senare delen av volymflödet krav på att endast en typ av artikel kan hanteras i 

taget, med en omställning av operationerna som genomföras innan nästa typ av artikel kan hanteras. 

Således krävs en av- och påplockningsstation, med tillhörande så kallad processbuffert där artiklar 

lagras som för tillfället inte kan fortsätta längs med flödet för att efterföljande operation är riggad på 

att bearbeta en annan artikel.  

De två vänstra inledande parallella operationerna forstätter i ett gemensamt flöde kallat flexflödet. 

Den stora skillnaden är att tidigare nämnd av- och påplockningsstation med tillhörande 

processbuffert har ersatts av en robotcell som automatiskt lagrar in artiklar som inte kan fortsätta 

längs med flödet eftersom efterföljande operationer inte för stunden är riggade på att bearbeta just 

den typen.  

De två parallella operationerna i mitten kan bearbetas både i flexflödet och i volymflödet. 

Flex- och volymflödet samlas mot slutet av linen i en gemensam slutgiltig operation och placeras 

slutligen i pall invid linen, där logistikavdelningen ansvarar för att lagra in den i det gemensamma 

färdigvarulagret. 
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Axeltyper 

Eftersom del 2 och del 1 egentligen är samma line, bearbetas alltså samma axlar i del 2 som i del 1. 

Riggtider 

En rigg tar upp till 260 minuter. 

Eftersom del 2 inledningsvis har sju flöden och det ska bearbetas 11 artikelnummer, varvid sex av 

dessa lagerhålls och åtgången är relativt stor, behöver inte så många riggningar tillämpas. Rent 

praktiskt körs nästan ständigt två typer av axlar i fyra av operationerna. En av operationerna är av 

tekniska begränsningar endast riggad till en av axeltyperna som inte bearbetas i så stora volymer. I 

normala fall riggas det således endast i två av operationerna. 

Begränsningar 

Det finns i huvudsak två tekniska begränsningar som en planerare måste tänka på vid framtagandet 

av en plan. Det första är att planen måste läggas så att rätt inledande operation har planerats på en 

maskin som ligger i rätt flöde efter den operationen. Dessutom föreligger en begränsning där 

volymflödet och flexflödet endast kan hantera två typer av axlar i den inledande delen av dessa 

flöden vilket också påverkar planeringsarbetet. 

Lagerhållning 

I färdigvarulagret lagerhålls samma sex axeltyper som i supermarketbufferten mellan del 1 och del 2, 

med skillnaden att nivån inkluderar ett två dagars säkerhetslager, samt att de C-klassade artiklarna 

lagerhålls här. 

Planering del 1 och del 2 

På liknande sätt som för kamaxel, utgår planeringen för vevaxel genom att först planera för vad som 

ska produceras, eller mer specifikt påbörjas, i del 2, gällande A-, B- och C-artiklar. Detta kan göras 

eftersom dessa artiklar ska finnas i den frikopplande supermarketbuffert som finns mellan del 1 och 

del 2. För C-artiklar har dessa planerats genom del 1 veckan innan. Specifikt visualiseras, för alla de 

inledande sju operationerna, vilket ämne som ska produceras samt för vilken dag och vid vilken 

tidpunkt. Eftersom det efter planeringspunkten finns maskiner som endast hanterar en typ av artikel 

i taget, måste dessa styras genom så kallade regelverk, där antalet nedplockade axlar från linen styr 

när en omställning måste göras. 

Tanken är att den planen som skapats för del 2 ska speglas till del 1 och visualiseras invid inflödet till 

de tre respektive linerna. Dock tvingar begränsningen i del 1 planeringen att istället köra dubbla 

dagsbehov av en artikel varannan dag. Precis som för kamaxel planeras dock C-artiklar in på så 

kallade slottider. 

  



Nuläge 

83 

Alfing 

Mauser 

Tvätt 
Avsyning 

Pall 

Lageryta 

Planeringstavla 

Transport med pall 

Transport inom maskin 

Bearbetning 

Lageryta - FIFU 

Lageryta - supermarket 

Figur 6.10 Detaljerat flöde på vevstakeline 

6.2.4 Vevstakeline 

En visualisering över hur vevstakeline är uppbyggd visas i figur 6.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flödet 

Flödet för vevstakeline inleds med fyra parallella operationer, kallade SW-gruppen, följt av inlagring i 

en buffert. Därefter följer ytterligare bearbetning av vevstaken i Alfing-gruppen, följt av en operation 

i Mauser. Vidare följer tvättning och avsyning för slutlig inlagring in i färdigvarulagret. Flödet kan 

alltså sammanfattningsvis sägas bestå av fyra okopplade operationsgrupper med buffertar mellan 

varje operationsgrupp. Efter SW-gruppen, som alltså kan bearbeta fyra vevstakar parallellt, är flödet 

dock rakt och sekventiellt. 

Vevstaketyper 

Det bearbetas i huvudsak tre vevstaketyper på vevstakeline. I normalläget är de klassade en A-, en B- 

och en C-artikel. Det innebär att en vevstaketyp produceras varje dag, en typ varannan dag, och den 

tredje en gång i veckan. Det är på väg att föras in en fjärde vevstake som ska produceras. 

Riggtider 

Riggtiden det tar att ställa om SW-gruppen är 45 minuter per operationscell. Det tar 60 minuter att 

ställa om Alfing, 1,7 timmar att sälla om Mauser och endast 5 minuter att ställa om tvätten. 
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Begränsningar 

Det finns två begräsningar som planerarna behöver ta hänsyn till. Till och börja med används ett rack 

internt i processen, och antal rack är begränsat. Den andra begränsningen är att planeringen genom 

Mauser, och således genom hela flödet, måste planera in minst tre av dessa rack, annars hinner inte 

batchen kvalitetssäkras.  

Lagerhållning 

Det lagerhålls ämnen på fyra ställen, efter SW-gruppen, efter Alfing, efter Mauser och 

färdigvarulagret. Bufferten efter SW-gruppen och färdigvarulagret är av typen supermarketbuffert. 

Det är alltså önskvärt med en viss mängd ämnen i dessa delar. Den normala lagernivån i bufferten 

efter SW-gruppen är bestämd enligt , där alltså V är ett variationslager och K är ett 

konsumtionslager. V bestäms som en parameter multiplicerat med dagsbehovet av den aktuella 

artikeln. Parametern i fråga beror på hur varierad åtgång artikeln har vecka för vecka. Ju mer 

åtgången varierar, ju högre val av parameter erfordras. Parametern är satt mellan 20 % och 100 % av 

K.  

För att SW-gruppen ska klara av veckans behov av vevstaken som produceras mest, måste alltid 

minst två celler producera just den vevstaken. Med det i åtanke erfordras inte en hel dagsbatch i 

lagret. Istället är det sagt att nivån för denna vevstake ska vara 75 % av K, eftersom återstående 

vevstakar kommer fyllas på under tiden stakarna körs i Alfing. 

Mängden artiklar som lagerhålls i färdigvarulagret tas fram enligt samma formel som presenterats 

tidigare, och består alltså av V, K och ett säkerhetslager. 

För de två andra lagerställena, alltså efter Alfing och efter Mauser, är lagret av typen FIFU. Det är 

således inte på förhand bestämt någon viss mängd artiklar som ska lagerhållas. Det finns dock så 

kallade spelregler som styr hur många rack det maximalt får finnas mellan två maskiner. Om det till 

exempel är fullt på inbanan till tvätten, och samtidigt fullt på utbanan från Mauser ska Mauser sluta 

producera.  

Planering 

Styrningen av flödet påbörjas egentligen efter de fyra parallella operationerna och efterföljande 

supermarketbuffert. Planeringen styr alltså i detalj vad som ska påbörjas att bearbetas i första 

operationsavsnittet efter supermarketbufferten. De efterföljande operationerna styrs genom FIFU. 

Behovet återspeglas i konsoliderad form, ackumulerat till dagsbehov, till de fyra parallella 

operationerna, där operatörerna får avgöra hur de vill använda de fyra maskinerna. Konkret innebär 

det att planeraren för linen inför varje nytt produktionsdygn skriver upp hur många batcher av varje 

ämne som måste bearbetas. Allteftersom de sedan bearbetas och placeras i supermarketbufferten 

bockas batcherna av mot planen. Operatörerna är alltså för den inledande delen inte exakt styrda när 

batcherna ska påbörjas, utan endast vad som förväntas slutföras under dagen. Styrningen av de fyra 

parallella operationerna är alltså inte lika visuell som på tavlan efter supermarketbufferten. Vi har 

trots det valt att visualisera det som en planeringstavla i figur 6.10.  
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6.2.5 Cylinderfoderline 

Cylinderfoder bearbetas vid cylinderfoderline på två parallella flöden, kallade D12 line och flexline, se 

figur 6.11. 

 

 

Flödet 

Flödet börjar av att en robot placerar artikeln på line, där det sedan automatiskt taktas igenom de 

olika bearbetningsstegen. Det är således ett enkelt, rakt och framförallt sekventiellt flöde att planera, 

där i normalläget en bit in i flödet ska betyda en bit ut ur flödet. 

Fodertyper 

Det produceras totalt 18 olika foder, enligt nedanstående nuvarande klassificering: 

o A-klassade foder: 4 

o B-klassade foder: 2 

o C-klassade foder: 13 

Riggtider 

Riggtiderna beror på mellan vilka artiklar riggen genomförs. Den kortaste riggen tar endast 15 

minuter medan den längsta riggen tar 180 minuter. De längre riggarna är dock ofta foder som 

avropas av reservdelslagret och är således ganska sällsynta.  

Begränsningar 

Det förekommer viss begränsning gällande vilka foder som kan bearbetas i vilken av linerna. Tre av 

foderna kan bara bearbetas i D12-linen. Nio av foderna kan bara bearbetas i flex-linen. Återstående 

sex foder kan både bearbetas i D12-line och i flexline. 

Pall 

Lageryta 

Planeringstavla 

Transport med pall 

Transport inom maskin 

Bearbetning 

Flexline 

D12 line 

Figur 6.11 Detaljerat flöde påfoderline 
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Lagerhållning 

Som nämnts erfordras ingen buffert av pallar i processen, vilket medför att den enda lagerhållningen 

är artiklar i färdigvarulagret. Det är bara A- och B-klassade artiklar som lagerhålls. C-artiklar är artiklar 

som avropas från reserven. Dimensioneringen av färdigvarulagret är precis som tidigare, nämligen 

bestående av säkerhetslager, variationslager och konsumtionslager. Säkerhetslagret i 

färdigvarulagret är satt till två dagar. Variationslagret ligger på mellan 20 % till 53 % av 

konsumtionslagret. 

Planering 

Planeringen styr genom en tavla i början av flödet vad de två linerna ska producera och när det ska 

riggas om. Eftersom det inte förekommer av- och påplock styr planeringen hela linens flöde. 
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7 Anpassning av plan 

I detta kapitel görs en anpassning av den tidigare framtagna planen för utvärdering. Detta görs 

genom att först beskriva bakgrund till anpassning av plan för att sedan anpassa de fyra kärnfrågorna 

separat. Till sist presenteras den slutgiltiga utvärderingsmodellen. 
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7.1 Bakgrund till anpassning av plan 
Efter att nuläget nu har studerats ska planen för utvärdering enligt vår metod modifieras och 

anpassas. Detta innebär inte att hela den tidigare redovisade planeringsprocessen ska återges i en ny 

tappning, utan att vissa delar modifieras för att passa den verklighet som råder på Scania i Södertälje. 

Utgångspunkten för detta resonemang är de parametrar, även kallade kärnfrågor, se tabell 7.1, som 

togs fram under Vad-fasen i planeringsprocessen. En direkt följd av dessa parametrar är de 

utvärderingsmodeller som togs fram under Hur-fasen. Anledningen till varför inte dessa modeller 

används som utgångspunkt i denna anpassning är framförallt för att vi tydligt vill knyta an till de 

underkategorier som identifierades i samband med Vad-fasen. Eftersom en direkt koppling mellan 

kärnfråga och utvärderingsmodell finns är inte detta val av utgångspunkt av avgörande betydelse. 

Nedan diskuteras hur planen för utvärdering ska anpassas utifrån respektive kärnfråga samt hur det 

påverkar föreslagna utvärderingsmodeller.  

Tabell 7.1 Tidigare identifierade kärnfrågor 

o Planeringstekniska aspekter – kopplat mot teorier om planering och övergripande Scania mål 

 OPE 

 Orderplanering 

 Rigg 

 Buffertar 

 SPS 

o Ekonomiska resultat – Kopplat mot kostnadsdelen i totaltkostnadsmodellen 

 Lagerföring 

 Lagerhållning 

 Transport 

 Administration 

 Övriga 

o Tidsmässiga resultat – Kopplat mot leveransservice i totaltkostnadsmodellen 

 Ledtid 

 Leveransprecision 

 Leveranssäkerhet 

 Lagertillgänglighet 

 Information 

 Flexibilitet/Anpassning  

o Personalaspekter – Hur det är att faktiskt arbeta med planeringssystemet 

 Arbetsmiljö 

 Involvering  

 Roller  

7.2 Planeringstekniska aspekter 
Då det är det faktiska planeringssystemet som ska utvärderas är planeringstekniska aspekter en 

mycket central del av utvärderingen. Därför inleds anpassningen av planen med just denna aspekt. 

Tanken i grundplanen var att för de planeringstekniska aspekterna endast jämföra verkligheten mot 

litteraturen. Detta är mest applicerbart på orderplaneringspunkten, där t.ex. efterfrågemönster och 

produktionsförutsättningar skapar en viss miljö som kan jämföras med vad teorin säger. Denna 
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jämförelse är ingalunda trivial, då den faktiska miljön på Scania är mycket specifik och inte går att 

koppla direkt mot teorin. Vad gäller övriga underkategorier, OPE, rigg, buffertar och SPS förekommer 

viss teori om dessa typer av aspekter, men jämförelser skulle endast bli ytliga och skulle inte leda till 

några större slutsatser. 

Utvärderingen får betydligt större tyngd om flera aspekter undersöks samtidigt. Det vill säga att inte 

enbart jämföra teorin med nuläget, utan även blanda in vad personalen anser samt kostnader och 

tidsmässiga aspekter. Utgångspunkten är då underkategorierna inom planeringstekniska aspekter, 

OPE, orderplanering, rigg, buffertar och SPS. Resonemang såsom vilka konsekvenser, i avseende 

leveransservice och kostnader, fås av att rigga ofta? Vad tycker inblandade parter, såsom operatörer, 

om detta?  

Detta sätt att utvärdera innebär att ekonomiska resultat, tidsmässiga resultat och personal blir 

underställda huvudkärnfrågan som alltså är planeringstekniska aspekter. Med detta sätt att se på 

utvärderingen anammas det systemsynsätt som rapporten följer på ett tydligare sätt, eftersom de 

olika kärnfrågorna nu inte isoleras, utan att ett helhetsperspektiv används. Risken att föra 

redundanta resonemang reduceras samtidigt, då det tydligt framgår vad som diskuteras. 

Ytterligare en aspekt som bör undersökas djupare inom huvudkärnfrågan är SPS. Det innebär konkret 

att SPS inte längre är något som ska utvärderas, som det var i den första planen, utan nu är ett 

hjälpmedel för att utvärdera de planeringstekniska aspekterna. Är sättet som Scania arbetar med 

respektive underkategori i linje med SPS? Denna frågeställning är ytterst relevant eftersom SPS är 

tänkt att genomsyra hela Scanias organisation och arbetssätt.  

Vår grundtanke var att utföra en heltäckande utvärdering. Nu, efter att ha studerat nuläget, inser vi 

att någon form av avgränsning måste göras kring vad som faktiskt ska utvärderas och vilka 

fokusområden som finns. Detta blir extra tydligt med det nya, modifierade, sättet att utvärdera med 

hjälp av huvudkärnfrågan planeringstekniska aspekter. Vi har valt ut fyra fokusområden inom de 

planeringstekniska aspekterna, nämligen: 

o Styrsätt 

o Framtagning av plan 

o Operativt arbete 

o Buffertar 

Tanken vid formulering av fokusområde är att de ska vara relevanta genom att vara tillräckligt breda 

för att bli en ordentlig diskussionspunkt samtidigt som de är avgränsade nog för att vara greppbara. 

Till viss del tangerar fokusområdena vid varandra, exempelvis är de facto framtagning av plan en 

form av operativt arbete för produktionsplanerare. Att skapa helt oberoende parametrar är dock 

omöjligt varför denna uppdelning passar utvärderingssituationen bra. En helhetsbild fås alltså av 

respektive parameter, vilket är i linje med vad uppdragsgivaren önskar. Nedan följer en diskussion 

kring respektive fokusområde, och varför just det har valts. 

7.2.1 Styrsätt 

Detta fokusområde berör huruvida det är lämpligt att använda cyklisk planering som styrsystem i de 

rådande produktionsmiljöerna på DM. En utvärdering görs både kopplat till teorin och till de rådande 
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förutsättningarna som råder på DM. Detta görs på en övergripande nivå, där jämförelser görs med 

andra produktionsstyrningssystem. Hur planen tas fram berörs inte av denna punkt. 

7.2.2 Framtagning av plan 

Detta fokusområde handlar specifikt om hur planen tas fram och de grundtankar som den vilar på. 

Exempelvis kommer inställning och arbete med rigg och OPE att utvärderas. Detta fokusområde 

sätter delvis förutsättningarna för det operativa arbetet. 

7.2.3 Operativt arbete 

När planen väl är framtagen är det av intresse att undersöka hur den används av de personer som 

påverkas av den. De personer som i första hand påverkas är produktionsplanerare, 

produktionsledare och operatörer. Givetvis påverkas fler personer, exempelvis materialplanerare, 

logistikpersonal, vissa tjänstemän och verkstadschefer. De är dock de tre första yrkesgrupperna som 

påverkas mest och därför har vi valt att under detta fokusområde titta närmare på hur de använder 

sin tid kopplat till den framtagna produktionsplanen.  

7.2.4 Buffertar 

De tre första fokusområdena är i princip sekventiella i omfång och avgränsningar mellan dessa är 

logiska och tydliga. Vad gäller fokusområdet buffertar är detta inte lika tydligt. Buffertar berör vilka, 

var samt i vilka nivåer som buffertar finns. Fokusområdet är tänkt att fånga upp den principiella 

inställningen till lager, d.v.s. inte hur det operativa arbetet med lager går till, utan mer styrregler. De 

är nämligen till stor del de regler för hur buffertarna ska styras som bestämmer hur det operativa 

arbetet blir. Exempelvis kan det operativa arbetet vara väldigt bra och följa plan exakt, men en 

positiv effekt uteblir om planen för lagerstyrning är dålig. Även de tekniska förutsättningar som finns 

och försvårar arbetet med buffertar utvärderas i ljuset av vilka konsekvenser det skapar och hur det 

hanteras. 

Principiellt hade detta fokusområde kunnat vara inkluderat under framtagning av plan. Vi har dock 

valt att belysa buffertar extra noga då de ur ett logistiskt perspektiv är centrala. 

7.2.5 Modifierad modell för utvärdering 

De fyra fokusområdena ska alltså utvärderas var för sig med underliggande aspekter. En av dessa är 

att göra teoretiska jämförelser. Notera att denna aspekt, teori, tillkommer sett till tidigare 

resonemang. En direkt koppling kan göras till det som tidigare kallades för programteori, alltså 

utvärderingsmodellstypen för den ursprungliga planeringstekniska kärnfrågan. Utöver det är 

underkategorier på respektive fokusområde ekonomiska respektive tidsmässiga resultat samt SPS 

och personalaspekten, se figur 7.1. Utvärderingen kommer skilja sig åt mellan de olika 

fokusområdena så till vida att vi kommer att koncentrera utvärderingen kring olika underliggande 

aspekter, efter vad som är lämpligt för respektive fokusområde. 
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Figur 7.1 Modifierad modell för utvärderingsförfarandet, där de fyra överliggande fokusområdena var för sig utvärderas 
genom de fem underliggande aspekterna.  

 

 

 

 

Det är nu lämpligt att återknyta till den tidigare diskussionen kring val av utvärderingskriterier. Med 

det modifierade upplägget faller det sig naturligt att inte använda distinkta kriterier utan att 

utvärderingen får en diskuterande karaktär. Detta görs genom att väga för- och nackdelar mot 

varandra i enlighet med systemsynsättet.  

Med denna plan fastställd är det viktigt att tillägga att utvärderingen kommer att ske på en 

aggregerad nivå, det vill säga att systemet utvärderas som en helhet. Vi kommer alltså inte att gå in 

line för line och i detalj utvärdera aspekterna. Däremot kommer vi att exemplifiera utifrån 

linespecifika situationer för att konkretisera och stödja våra resonemang och tankegångar vid 

utvärdering.  

Vi har tidigare i rapporten argumenterat för att använda en så kallad utvärderingsmodell för att få 

struktur på analysen. Med den modifierade planen för utvärdering frångås detta något. Dock har 

vägen fram till denna slutgiltiga plan för utvärdering hjälpt oss att få struktur på de olika aspekterna 

inom utvärderingen. Dessutom finns det inte en allmängiltig plan för utvärdering som passar i alla 

sammanhang. Denna plan passar denna utvärdering på bästa sätt, därför har vi valt den.  

Att övriga kärnfrågor, ekonomiska och tidsmässiga resultat samt personalaspekter nu kommer att 

vara understående de planeringstekniska aspekterna betyder inte att det är självklart hur dessa ska 

hanteras. Givetvis kan inriktning inom dessa olika aspekter variera beroende på vilket fokusområde 
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som diskuteras, men nedan diskuteras ekonomiska respektive tidsmässiga resultat samt 

personalaspekten mer ingående, och mer konkret vilka parametrar som är intressanta att utvärdera. 

7.3 Ekonomiska resultat 
De ekonomiska aspekterna ska härledas utifrån totalkostnadsmodellen. De olika kostnadselementen 

redogörs därför för nedan. 

En utgångspunkt i resonemanget kring de ekonomiska posternas betydelse är givetvis det nuläge som 

tidigare beskrivits. Generellt är inte ekonomin vad gäller planeringssystem något som fokuseras av 

DM. Det viktigaste är att kunderna får varorna i rätt tid. Att ekonomiska resultat ska vara med som 

en utvärderingsaspekt överhuvudtaget kan mot den bakgrunden ifrågasättas och diskuteras.  

Vi har valt att ha med ekonomiska resultat för att ha utrymme att kunna fånga upp sådana aspekter. 

Framförallt gällande fokusområdet buffertar kommer det att vara av intresse. Några djupare 

kostnadsanalyser kommer dock inte göras och de ekonomiska aspekterna kommer inte vara centrala 

i utvärderingen.  

7.3.1 Lagerföring 

Lagerföringskostnader är en väsentlig kostnadspost för motorbearbetningen på Scania eftersom de 

ingående komponenter och artiklar som produceras kostar en hel del pengar. Kapitalbindning och 

riskaspekter att hålla produkter i lager blir därför en viktig faktor. Speciellt intressant är denna 

kostnadspost eftersom DM har ett betydande färdigvarulager. 

7.3.2 Lagerhållning/Hantering 

Godsmottagning, kontroll och inlagring av produkter är inte relevant eftersom detta sker i 

råvarulagret, och systemgränsen är satt som så att råvarulagret inte är inkluderat. Däremot finns 

andra typer av lager, exempelvis supermarketbuffert och FIFU-lager. Operatörer eller logistikpersonal 

i form av truckförare ansvarar för kontroll och inlagring av dessa. Att detaljstudera dessa kostnader 

är, förutom praktiskt svårhanterbart, inte särskilt relevant, då det är arbetsmoment som måste göras 

oavsett produktionsplaneringssystem. Rimligen skulle dessa kostnader öka om batchstorleken skulle 

öka, men den kostnadspost som skulle öka mest skulle vara lagerföringskostnaden. Ägandet och 

drivandet av själva lagerbyggnaden är inte särskilt väsentligt då Scania äger byggnaden, och en flytt 

inte är aktuellt. Av dessa anledningar kommer denna aspekt inte vara central i den fortsatta 

utvärderingen. 

7.3.3 Transport 

Eftersom systemgränsen för denna rapport går vid råvarulagret respektive färdigvarulagret är 

externa transporter, alltså utanför DM, inget som inkluderas i utvärderingen. Kvar att behandla är då 

interna transporter, främst i form av truckar som transporterar material. Denna transport måste 

göras, oberoende typ av planeringssystem. Delvis påverkas transporterna av hur materialet styrs, om 

det är stora eller små batcher exempelvis, men antalet transporter som behövs påverkas inte i någon 

större utsträckning. Då dessa kostnader inte är av avgörande karaktär kommer dessa inte diskuteras 

närmare. 

7.3.4 Administration 

En viktig administrativ kostnad är normalt ordersärskostnad. Denna berör dock främst administration 

av orderläggande och ordermottagande, vilket inte är av intresse för denna studie. Den 
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administrationskostnad som skulle kunna vara intressant är kostnad för planeringssystemet. Vad 

kostar det att ha ett antal heltidsanställda produktionsplanerare som endast sysslar med just 

produktionsplanering? Vad är alternativet och vad skulle det kosta? Uppdragsgivaren anser dock att 

en sådan översyn inte är något som bör fokuseras i denna utvärdering. Därför har vi valt att inte 

inkludera detta kostnadsslag i vidare utvärdering.  

7.3.5 Övrigt 

Inga övriga kostnadsposter av betydande relevans kan påvisas.  

7.4 Tidsmässiga resultat 
Självklart är det viktigt att utvärdera resultatet av vad som uppnås, inte bara vad det faktiskt kostar. 

Detta görs genom att jämföra kostnadsaspekterna mot de tidsmässiga aspekterna i form av de 

leveransserviceelement som tidigare har beskrivits. Dessa redogörs för nedan. 

7.4.1 Ledtid 

Ledtiden i denna studie handlar om den interna ledtiden på DM. Externa ledtider, exempelvis tid för 

hemtagning av material eller tid för leverans till kund, är utanför studiens omfång och inte relevant. 

Den interna ledtiden påverkas av hur materialet styrs. Exakta ledtider kommer vi ej gå in och mäta i 

detalj, utan hålla det mer på en diskuterande karaktär.  

7.4.2 Leveranspålitlighet 

Leveranspålitligheten definieras som tillförlitligheten i ledtiden, det vill säga hur väl den avtalade 

ledtiden hålls. Ledtiden är alltså endast den interna ledtiden vilket medför att leveranspålitligheten 

med andra ord innebär hur väl planen följs. Det kan i mångt och mycket översättas med OPE, alltså 

hur väl produktionens processer fungerar. Leveranspålitligheten är därför inte något som vi kommer 

att titta närmare på i denna studie. 

7.4.3 Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerheten definieras som rätt vara i rätt mängd i rätt kvalitet. Rätt vara styrs direkt av 

planeringen genom att de lägger planen. Rätt kvalité styrs av produktion, genom att upprätthålla en 

viss standard på processerna. Rätt mängd styrs dels av planen som kommer från planeringen, men 

även av produktion eftersom kassationer förekommer. Leveranssäkerhet är således inte relevant, 

eftersom det kan översättas med att planeringen lägger en plan och att produktionen upprätthåller 

en viss kvalité på processerna. Dock bör det tilläggas att med hjälp av det planeringssystemet som 

används ges produktion tid för förbättringar, vilket ger möjligheten att förbättra kvaliteten.  

7.4.4 Lagertillgänglighet 

Det viktigaste målet för produktionsplaneringen är att alltid kunna leverera varor till kunderna. Den 

största kunden är motormonteringen, DE, och ett ej önskvärt scenario är om DM missar att leverera 

och därmed låter DE stå utan material att arbeta med. Eftersom flödet på DE är helt sekventiellt går 

det inte att göra något alls utan artiklar. Att låta hela DE stå sysslolös vore olyckligt. Därmed är 

lagertillgänglighet en viktig aspekt och den bör utvärderas. 

7.4.5 Information 

Ett tätt samarbete och koordination med DM:s kunder finns. Det är inte så konstigt eftersom 

kunderna är inom samma koncern. Denna informationsspridning påverkas inte i särskilt stor 

utsträckning av planeringssystem. Information kommer således inte utredas närmare.  
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7.4.6 Flexibilitet/kundanpassning 

Det finns stöd för tillverkning av olika typer av artiklar, det är en förutsättning för produktion. Utöver 

det kan sekvensen ändras vid speciella behov, vilket tyder på viss flexibilitet. Mer flexibel än så 

behöver DM:s produktionsplaneringssystem ej vara. Denna post kommer därför inte undersökas 

närmare.  

7.5 Personalaspekter 
Denna aspekt ska fånga upp olika aktörers uppfattning om de olika fokusområdena. Aktörerna i fråga 

är de tidigare nämnda, närmare bestämt: produktionsplanerare, produktionsledare och operatörer. 

Dessutom tillkommer tjänstemän som inte arbetar direkt med planeringssystemet men som ändå 

påverkas eller har behov att påverka det. Dessa är i första hand verkstadschefer, logistikchefen på 

DM och chefen för planeringsgruppen. Åsikter som ska lyftas fram specifikt är hur fokusområdet 

uppfattas, om det ger upphov till en stressig arbetsmiljö och dylikt. 

7.6 Slutgiltig utvärderingsmodell 
Sammanfattningsvis kan den slutgiltiga modellen för utvärderingsförfarandet beskrivas genom figur 

7.2. De fyra överliggande parametrarna Styrsätt, Framtagning av plan, Operativt arbete och Buffertar 

utvärderas alltså genom att titta på de fem underliggande faktorer, Teori, Ekonomiska resultat, 

Tidsmässiga resultat, SPS och Personal. Ekonomiska resultat kommer att fokusera på lagerföring, 

medan tidsmässiga resultat kommer att fokusera på ledtid och lagertillgänglighet.  

Som tidigare nämnt kommer inte samtliga aspekter användas för alla fokusområden. Modellen blir 

därmed inte något som måste följas till punkt och pricka, utan mer ett stöd för utvärderingen. 
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8 Utvärdering 

I detta kapitel används den anpassade planen för att utvärdera produktionsplaneringssystemet som 

används på vissa liner på DM. Först belyses styrsätt, följt av framtagning av plan. Vidare evalueras 

operativt arbete och slutligen buffertar. 
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8.1 Styrsätt 
Det första fokusområdet som vi ska utvärdera är något vi valt att kalla styrsätt. Med detta 

fokusområde vill vi dels undersöka om det finns ett bättre sätt att planera produktionen, sett till de 

styrsätten som presenterats i referensramen, och dels om cyklisk planering passar förutsättningarna 

på DM kopplat till hur Scania valt att arbeta med planeringssystemet praktiskt sett. 

För att påminnas om de förutsättningarna som råder generellt på DM följer här en kort 

sammanfattning. Som konstaterats i nuläget är antalet artiklar på linerna där planeringssystemet 

används mellan 3 och 28 stycken. Riggtiderna är generellt sett långa, upp till tre timmar för t.ex. vissa 

artiklar på foderline. Vevaxelline och kamaxelline har väldigt långa ledtider, beroende på en komplex 

bearbetning samt behovet av härdning. Dessutom är variationen, eller produktmixen, väldigt 

varierande mellan olika veckor vilket gäller för alla artiklar. En av DM:s kunder är DE, 

motormonteringen, dit leveranser sker flera gånger varje dag. Det är väldigt viktigt att rätt vara 

skickas i rätt kvantitet, i rätt tid och rätt kvalitet.  

8.1.1 Teoretisk återkoppling 

För att återknyta till de orderplaneringsmetoderna som tagits upp i referensramen görs härefter en 

genomgång för var och en av de orderplaneringsmetoderna som inte fokuserar på hemtagning av 

material. Fokus kommer att vara om förutsättningarna på Scania överensstämmer med det som 

teorin säger vara lämpliga för att metoden ska kunna användas.  

Kanban 

Kanban är det klassiska sättet att styra produktion enligt ett lean-tänk. I sitt esse skapar ett 

kanbanstyrt system flera fördelar, framförallt minimering av risken att överproducera en artikel. 

Systemet är alltså förbrukningsstyrt, vilket innebär att inget produceras förrän ett behov har 

signalerats från kunden (Jonsson & Mattsson, 2005). Detta får till följd att ett lägre färdigvarulager 

behövs och således kan lagerföringskostnader minskas. Ett kanbansystem kan skapas ganska 

självstyrt, utan involvering av en planeringsgrupp kring vad som behöver produceras.  

Dock ställer ett välfungerande kanbansystem flertalet krav. Olhager (2000) nämner bland annat hög 

jämn efterfrågan där standardavvikelsen ej bör överstiga 30 % av medelefterfrågan som några av 

kraven för ett fungerade kanbanflöde. Olhager (2000) nämner också att systemet passar för 

standardiserade produkter, eftersom det håller nere antalet unika kanbanflöden. För DM, där 

produktmixen varierar betydligt mer än 30 % för vissa artiklar, och där en stor artikelflora 

förekommer, är inte förutsättningarna enligt teorin optimala.  

DM har viss tidigare erfarenhet av att producera med hjälp av ett kanbansystem, dock har vi inte 

kunnat styrka dokumentation kring vilka förutsättningar som rådde under denna tid. Erfarenheter 

visade dock att det framförallt skapades två stora problem med ett kanbansystem på DM. För det 

första var risken med kanban stor att beställningspunkten nåddes för flera olika artiklar samtidigt. I 

dessa lägen krävdes det en prioritering av vilka artiklar som var tvungna att produceras först, 

eftersom DM lider av långa ledtider och riggar. Ytterligare en nackdel med kanban på DM uppkom 

när DM:s kund, DE, arbetade övertid, och då framförallt under en helg. För DM:s del innebar 

situationen att färdigvarulagret under veckan innan var välfyllt och få beställningspunkter nåddes 

varför produktionen inte var igång fullt ut. Efter övertidshelgen för kunden var situationen för DM att 

väldigt många beställningspunkter hade nåtts, och situationen från lugn produktion veckan innan 

övergick till en situation där övertid på DM nästan var oundvikligt.  
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Dessa två uppenbara nackdelar med ett kanban var inget vi kunde hitta stöd för i teorin, men de talar 

ändå tydligt mot kanban. Så, både teorin och DM:s tidigare egna erfarenheter, talar helt enkelt mot 

att ett kanbansystem skulle fungera så länge aktuella förutsättningar råder på DM. Skulle riggtiderna 

kunna sänkas, ledtiderna sänkas och kunduttaget bli jämnare skulle vi anse att ett kanbansystem kan 

bli aktuellt på utvalda liner, i första hand på vevstake med bara tre, eller snart fyra, artikelnummer. 

Sen huruvida det är praktiskt för DM att blanda olika produktionsstyrningssystem kan ju diskuteras. 

På planeringsgruppen är detta inte önskvärt ty de vill hellre ha ett system att arbeta med än flera. 

MRP 

MRP är enligt Mattsson (1999) ett kraftfullt verktyg för att planera olika flöden genom att dels 

involvera en produkts sammansättning och dels ledtiden det tar att tillverka olika delar av den 

produkten. För samtliga artiklar på DM handlar det om bearbetning av olika slag, och någon direkt 

produktionsnedbrytning kan inte göras. Dessutom kräver ett MRP-system en hel del input gällande 

lagernivåer och framförallt ordrar, i bästa fall faktiska ordrar alternativt annars säkra prognoser, för 

flera veckor framåt. Det finns helt enkelt egentligen inga fördelar alls för DM att implementera ett 

MRP-system. 

OPT/TOC 

Grunden för OPT/TOC är enligt Silver et al (1998) att det finns en tydlig flaskhals i produktionen. När 

denna har identifieras ska produktionen på olika sätt planeras kring denna. Vår uppfattning är att de 

nio reglerna i den första delen av OPT/TOC, som alltså ska säkerställa produktion i flaskhalsen, följs 

utan att det egentligen är uttalat. Bland annat är flaskhalsarna på varje produktionsavsnitt tydligt 

markerade. Dock är det viktigt för Scania att själva kunna styra produktionen och inte låta en hemlig 

algoritm bestämma, varför detta sätt att styra inte är lämpligt på DM. 

Cyklisk planering 

Det sista renodlade planeringssystemet som konsekvent tas upp i teorin är det system som alltså 

används idag, cyklisk planering.  

Enligt Olhager (2000) är också flaskhalsar, alternativt kritisk resurs, i fokus vid cyklisk planering, då 

det genom den cykliska planen ska tillses att dessa alltid beläggs. Förutsättningar som Olhager (2000) 

beskriver som krav för att en cyklisk planering ska fungera tillfredsställande är att efterfrågan ska 

vara någorlunda stabil och produktmixen bestämd. I nuläget är inte efterfrågan stabil på DM och 

framförallt är inte produktmixen bestämd. Enligt teorin skulle således inte en cyklisk planering 

fungera tillfredsställande. Dock har man inom planeringsgruppen löst båda problemen genom att det 

uttalat finns en rutin att anpassa den cykliska planeringen, också kallad originalplanen. Genom detta 

kan problemen frångås, på bekostnad av den tid det tar att uppdatera originalplanen.  

För att sammanfatta den teoretiska återkopplingen passar inget av de ut teorin föreslagna 

metoderna att planera produktionen vid DM; förutsättningar med långa led- och riggtider med ett 

tydligt fokus att inte drabba kunden är en svår ekvation att lösa, om samtidigt visst fokus finns att 

inte öka lagernivåerna. Vi kommer genom vår fortsatta utvärdering ändå visa hur Scania anammat 

teorier bakom cyklisk planering, i sammanvägning med viktiga parametrar ur SPS, och faktiskt lyckas 

lösa de teoretiska spörsmålen. 
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8.1.2 Förutsättningar på DM för cyklisk planering 

Enligt teorin är cyklisk planering egentligen ingenting annat än att vald produktionsordning 

återkommer med ett jämnt tidsintervall, och i bästa fall ska samtliga artiklar produceras under denna 

cykel i den ordningen och i de kvantiteterna som passar kundens uttag. Det är sedan upp till 

företagen att konkret avgöra hur detta på bästa sätt används efter hur förutsättningarna ser ut, 

gällande exempelvis hur man förmedlar körordningen till linen, var man placerar buffertar och var 

själva planeringspunkten faktiskt placeras. Med detta sagt tycker vi att andra saker än bara det 

faktum att Scanias planeringssystem bygger på cyklisk planering ska vägas in för att avgöra om det är 

ett passande system. Ett av de tydligaste sätten att göra det är hur väl planeringssystemet faktiskt 

svarar upp mot principerna inom SPS, eftersom det är något som Scania är stolta över och som ska 

genomsyra hela verksamheten. Framförallt är det fem parametrar ur SPS som väldigt väl utmärker 

sig. Vi kommer nedan presentera dessa och hur de enligt utsaga uppfylls, eftersom vi senare i 

utvärderingen kommer visa att vissa undantag i verkligheten görs. Denna del av utvärderingen 

kommer således bara fokusera på förutsättningar på DM, och inte hur det i dagsläget faktiskt 

fungerar.  

Kunden först 

Hela planen bygger på kundens önskemål och stor vikt läggs på att se till att kunderna får rätt vara i 

rätt mängd i rätt tid och i rätt kvalitet. För planeringssystemet utmärker detta sig i första hand genom 

att all personal på DM arbetar hårt för att taktbilarna från DM till DE innehåller de artiklar som 

kunden önskat. I de fallen då produktionen på DM gått dåligt ses planen över och en omplanering 

görs för att se till att kunden inte blir drabbad. Således är inte framtagen plan på något sätt skriven i 

sten – kunden kommer alltid först. 

Visuellt 

Den cykliska planen gestaltas på ett mycket visuellt sätt invid varje line på så kallade planeringstavlor, 

där det klart och tydligt framgår vad som ska tillverkas, när på dygnet det ska påbörjas och när det 

ska riggas mellan olika artikelnummer. Dessutom tydliggörs icke-producerande tid, såsom underhåll 

för operatörer och förbättringstid. Således är det mycket enkelt att utläsa om produktionslinen är i 

fas tidsmässigt, eller om de ligger efter i planen.  

Detta är dock inte hela sanningen, eftersom planeringstavlorna är placerade i början av linerna. Alltså 

ger produktionstavlorna en bild över vad som stoppats på i början av linen. Planeringstavlorna ger i 

nuläget ingen bild över vad som färdigställts i linen och då utan kvalitetsavvikelser. Eftersom vissa 

flöden inte är kopplade, såsom vevstakeline, kan första delen av linen efter den riktiga 

planeringstavlan, alltså Alfing, gått bra men maskingruppen därefter, Mauser, fått ett haveri. Med 

andra ord är det inte säkert att ett ämne som stoppas in i början av ett flöde innebär att det måste 

komma ut en färdig bit i slutet av flödet. Lösningen på problemet har varit att planeringsgruppen satt 

upp särskilda start- och stoppregler. Dessa ska styra hur stora buffertarna får bli mellan två maskiner 

innan maskinen före den havererade maskinen stoppas. Tanken är helt sonika att hålla nere på 

lagernivåerna, och se till att planeringstavlorna ändå ger en rättvis bild över produktionsläget på 

linen. Vi kommer senare i utvärderingen visa att detta inte alltid efterlevs som det är sagt. 

Förbrukningsstyrt 

En viktig parameter i SPS är att produktionen ska vara förbrukningsstyrd. Med förbrukningsstyrd 

avses att produktionen inte ska påbörjas förrän kunden signalerat uttag. DM får denna signal från 
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den största kunden, DE alltså motormonteringen, under torsdagen veckan innan aktuell uttagsvecka 

genom en lista över vad som kommer behövas under hela veckan. Det är precis detta behov, ihop 

med de mindre volymerna till SLA och reserven, som DM planerar ut på varje line. Därav blir 

systemet i högsta grad förbrukningsstyrt.  

Om man tittar kritiskt på hur förbrukningsstyrt planeringssystemet egentligen är skulle det vara 

ultimat om en artikel som en kund tar från färdigvarulagret direkt ersättas av en nyproducerad 

artikel. Detta ställer dock krav på korta ledtider och i princip riggfria maskiner, två punkter som DM 

idag faller på. Dock tycker vi det är bra att en tydlig koppling mot kunden ändå sker. Det behov av 

material som kunden signalerat att de kommer att behöva för att producera kommer de också att få. 

Om kunden får problem med sina processer kommer de ändå få leveranser från DM. På detta sätt 

kan kunden köra eventuell övertid utan att DM behöver göra det. 

Det finns dock tre fall när den faktiska produktionen skiljer sig från kundbehovet. Det ena är när 

buffertnivåer behöver justeras. Det andra är justering för kassationer från föregående vecka och den 

tredje och sista är avrundning av tillverkningsvolym till hela batcher. Dessa tre faktorer är inget 

planerarna kan påverka, och inte heller systemet per se. Buffertnivåer måste justeras, framförallt vid 

nya produktionsvolymer, men även om den inbördes mixen mellan artiklar ändras. Kassationer måste 

även de räknas in, varvid annars lagret efter ett tag blir missvisande och lakas ut. Avrundning till hela 

batcher görs av praktiska skäl, och om detta inte korrigerades för skulle det efter ett antal veckor 

kunna få konsekvenser för nivåerna i lagrena. På DM centralt skulle man dock kunna fokusera på att 

undvika samtliga kassationer samt de tekniska förutsättningarna att köra en minsta storlek på en 

batch och då ligga närmare kundens uttag. Att buffertarna behöver justeras för att kundens uttag 

varierar är dock svårt för DM att undvika. 

Visst undantag görs också vad lågvolymsartiklarna. Eftersom DM idag valt en planeringscykel på en 

vecka ryms, på grund av de långa riggtiderna, inte alla artiklar i planen på alla liner. Detta medför att 

lagerförda lågvolymsartiklar inte blir helt förbrukningsstyrda. 

Utjämnat 

Ytterligare en viktig koppling till SPS är hur planeringssystemet med hjälp av den cykliska planen 

utjämnar kundbehovet. Detta görs genom att först ackumulera efterkommande veckans totala behov 

av artiklarna och därefter jämna ut produktionsplanen dag för dag. Samma argument som tidigare 

gällande ledtid och framförallt riggtider är det som föreligger som problem för varför utjämningen 

behöver äga rum. Dessutom blir konsekvensen av en utjämning under en vecka att en extra säkerhet 

i form av en variationsbuffert behöver användas i bland annat färdigvarulagret, eftersom kundens 

uttag skiljer sig från produktionspåfyllnaden.  

Ständiga förbättringar 

Den sista tydliga kopplingen till SPS är ständiga förbättringar. Denna koppling gestaltas i huvudsak 

genom att skapa ett produktionsläge som är utmanande, och där de viktiga avvikelserna tydligt ska 

visualiseras så att linen kan arbeta bort de störningarna som de dras med. Konkret sker detta genom 

att linen vid körning beläggs till 100 % OPE, det vill säga för att klara dagens produktion måste linen 

köras utan störningar. Tiden som inte beläggs är avsatt till att arbeta med förbättringarna som 

uppkommer. Vi tycker detta är ett väldigt bra sätt att tydligt få upp alla avvikelser till ytan. DM har 

problem med låga OPE-tal, och med planeringssystemet som verktyg kan linerna bli bättre givet att 

verktyget används som det ska. Det är dock vår uppfattning att arbetet med ständiga förbättringar 
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inte alltid genomförs som det ska på linerna, vilket vi kommer gå djupare in på senare i 

utvärderingen. 

För att på bästa sätt arbeta med förbättringar, är det överenskommet, på initiativ ifrån 

produktionsledarna, att produktionsdygnsstart är klockan 08.30, varvid planeringen planerar bakåt. 

Genom detta kommer förbättringstiden under kontorstid när alla stödfunktioner är på plats. På en av 

linerna görs ett försök att starta produktionen i samband med skiftstart på dygnet, alltså klockan 

06.00, på begäran av operatörer. Detta innebär att framåtplanering görs. Genom att starta klockan 

06.00 frångås hela principen med att förbättringstid infaller under dagtid. Vi tycker det är bättre att 

produktionsstarten är 08.30. Det har framkommit åsikter om att konsolidera förbättringstiden för 

hela veckan och låta hela veckans förbättringstid infalla på fredagen, när veckans produktion är 

genomförd. Bakgrunden till förslaget är att vissa liner endast får kortare, om ens någon, 

förbättringstid dag till dag. Fördelen är att längre förbättringstid då finns till att genomföra större 

förbättringsarbete. Dock bedömer vi det som svårare att dag till dag veta om linen ligger på plan eller 

inte och att avkall görs mot SPS-parametern förbrukningsstyrd produktion, eftersom produktion sker 

i förväg. Vill produktionen driva igenom större förbättringar tycker vi det istället är bättre att berätta 

det för planerarna som får planera in det. 

Trots att det är sagt att de flesta linerna alltså ska börja 08.30, börjar en del liner med dagens 

produktion något i förväg. Genom att börja i förväg kommer det i normala fall infalla en del 

förbättringstiden kvällstid. Det finns enligt produktionspersonal tre anledningar till varför 

produktionsstarttiden inte hålls. Det första är att produktionskorten som läggs ut i 

produktionsplanen utgår från att produktion når upp till 100 % OPE. Detta är dock en omöjlighet, 

eftersom alla liner har vissa oundvikliga stopp, såsom verktygsbyten. Ett alternativ till detta vore att 

istället baka in rimliga förluster i produktionstiden. Det är lite motsägelsefullt att kalla det för rimliga 

förluster om man sedan planerar in förbättringstid på just den tiden. Problemet med att lägga in 

rimliga förluster i produktionskorten direkt är det är svårt att avgöra produktionsstatus, är 

produktion på plan eller inte? Det blir såklart enklare att köra ikapp släp om rimliga förluster är 

inkluderade i produktionskorten. Dock visualiseras inte avvikelser och det är inte direkt utmanande, 

vilket försvårar arbetet med ständiga förbättringar.  

Den andra anledningen, värre än den första, till att liner producerar i förväg är att de anser att ”sopa 

kan man ju göra på kvällen”, med vilket de alltså menar att förbättringstid lika väl kan genomföras på 

kvällen. Således inser inte dessa linerna tanken med systemet och inte heller tanken om att 

visualisera avvikelser för att arbeta bort dem. Att sopa golv är ingen förbättring. Lösningen för detta 

problem tror vi är förankringsarbete, alltså att få linerna att inse vitsen med hela systemet. 

Generellt är vissa liner belagda till nära maximum, och minsta släp linen dras med tvingar linen till 

övertid, något som inträffar väldigt ofta på en del liner. Detta blir också en orsak för linen att börja 

producera i förväg, linen vill helt enkelt undvika att arbeta övertid om problem inträffar under dagen. 

Vi har viss förståelse för att linerna börjar lite tidigare än vad som är sagt, men de borde inte göra 

det. 
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8.2 Framtagning av plan 
Framtagning av plan handlar om att utvärdera hur originalplanen tas fram. Denna plan kommer till 

genom att följa en fyrstegsprocess. Dessa fyra steg utvärderas, var för sig, nedan. Slutligen 

utvärderas uppdatering av originalplan. Värt att notera är att vi tyvärr inte varit med i en faktisk 

framtagning av en ny originalplan, främst på grund av att sådana ej tagits fram under tiden för 

informationsinsamling. Det är givetvis en nackdel att inte vi inte kan jämföra hur de är sagt att det 

ska fungera med hur det faktiskt görs. Utvärderingen av framtagning av plan bygger således 

mestadels på intervjuer med produktionsplanerare.  

8.2.1 Fördelning 

När en ny cyklisk originalplan ska tas fram är utgångspunkten fördelningen mellan artikeltyper de 

senaste tio veckorna. Detta ger alltså fördelningen mellan olika artiklar och är fullt rimlig, eftersom 

aktuella trender fångas upp, samtidigt som inaktuella artiklar inte tas med. Den ackumulerade 

produktionsvolymen ges av decided-planen, och därmed är faktiska produktionsvolymer per 

artikeltyp uppskattade så gott som det går med tillgänglig information. Efter att volymerna är 

framtagna behövs information från aktuellt produktionsavsnitt angående den begränsande resursens 

cykeltid. Denna tid behövs för att kunna bestämma hur lång produktionstid som krävs för att 

producera aktuella volymer. Det är således viktigt att cykeltiden är korrekt och aktuellt. I den 

föränderliga miljö som DM är uppdateras maskiner och rutiner kontinuerligt vilket medför att 

cykeltider ändras. En konsekvens av felaktiga cykeltider är att produktion ständigt ligger fel mot plan, 

vilket sänker förtroendet för hela planeringssystemet. Det är sagt att produktion ska meddela 

planeringen när den begränsade cykeltiden har förändrats. I praktiken sker detta väldigt sällan, utan 

planeringen får aktivt fråga om angivna tider fortfarande stämmer. 

8.2.2 Antal möjliga riggar 

Efter att produktionstiden är bestämd krävs det att behövd produktionstid tas fram. Denna bestäms 

genom att rimliga förluster läggs till produktionstiden. Logiken är att för att kunna producera artiklar 

krävs vissa ofrånkomliga moment, som exempelvis verktygsbyten. Denna term är alltså sådan tid som 

anses vara rimlig att förlora i produktion. Efter att rimliga förluster är bestämd jämförs tillgänglig tid, 

d.v.s. öppettider för produktion, med behövd produktionstid för att bestämma hur mycket tid som 

finns tillgänglig för rigg. Denna tid divideras sedan på en genomsnittlig riggtid för att bestämma hur 

många riggar som kan göras på en vecka. 

En viktig fråga är om nivån för rimliga förluster är satt korrekt. Vi har under vår tid på DM upplevt att 

produktion väldigt ofta ligger efter planen och att de faktiska förlusterna är betydligt större än de 

rimliga förluster som är beräknat för i framtagning av originalplanen. På de flesta liner är rimliga 

förluster satta till 15 %, vilket alltså medför att 85 % av den tillgängliga tiden kan användas till att 

producera artiklar. Riggtider måste dock även rymmas i tiden för att producera artiklar. Det är inte 

helt enkelt att sätta nivå på rimliga förluster till en lagom nivå. Det kan vara en viss grad av prestige i 

att sätta ett högt mål, eller snarare prestige i att inte sänka målet. Självklart vill man inte säga att en 

line är dålig, och det är ju precis sådana signaler som skickas ut om rimliga förluster istället skulle 

sättas till 20 %. Samtidigt vill man sikta högt, ha något att sträva mot för att uppnå ständiga 

förbättringar. Som det sett ut under tiden för studien används förbättringstiden på många liner 

oftast som ikappkörningstid, exempelvis har inte vevaxel del 2 haft förbättringstid överhuvudtaget de 

senaste tre månaderna. Lösningen på problemet på sikt är dock inte att sänka ambitionsnivån 

gällande rimliga förluster. Problemen på vevaxel del 2 är exempelvis till största del av teknisk 
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karaktär, då maskiner uppgraderats och kvalitetsavvikelser har gjort att OPE-nivån varit låg. När 

sådana problem finns är det väldigt svårt att planera produktion, oavsett hur detta görs. I slutändan 

måste artiklarna produceras oavsett vilken nivå för rimliga förluster som faktiskt gäller i praktiken. En 

negativ effekt av att höja nivån för rimliga förluster skulle vara att fler avvikelser inte kommer upp till 

ytan, och orimliga förluster accepteras som rimliga förluster. 

Termen riggtid som används vid uträkning av antal möjliga riggar är en form av genomsnittlig riggtid. 

Eftersom riggtiden de facto är beroende av mellan vilka artiklar som det riggas finns inte en 

standardriggtid som är allmängiltig, utan någon form av genomsnittlig tid används. Spontant låter 

detta inte särskilt bra eftersom det kan få en inverkan över antalet möjliga riggar. Dock görs en 

kontroll när den faktiska veckoplanen fastställs, eftersom den uppgivna faktiska riggtiden då läggs in. 

Med uppgiven faktisk riggtid menas här den tid som produktion har uppgett att det tar att rigga till 

produktionsplanerarna. Intressant är att även trots att riggar är väldigt centralt i planeringssystemet, 

så tycks det inte vara överdrivet fokuserat av produktionsledarna på någon av linerna. Ofta finns det 

nedskrivna riggförfaranden, men riggstandardtid finns inte direkt. Ett problem är att i riggtid 

inkluderas en testkörning för att ställa in maskinen på ett korrekt sätt. Hur lång tid denna testkörning 

tar kan variera från gång till gång och är beroende av hur pass skicklig operatören är. Den tidigare 

nämnda uppgivna faktiska riggtiden behöver alltså inte stämma i praktiken.  

En tydlig förändring gällande produktionsvolymer har skett under tiden för denna studie. Vid starten, 

i februari, var produktionen låg och det fick konsekvensen att många riggar kunde planeras in för att 

utmana systemet och visualisera avvikelser. Genom att träna på att rigga ofta skulle riggtiderna 

sänkas och genom att belysa avvikelser skulle dessa bearbetas och arbetas bort. Senare under 

arbetet, i maj, var efterfrågan betydligt högre. Då sjönk antalet möjliga riggar och större batcher 

måste köras. Oavsett hur DM väljer att planera sin interna produktion är det viktigaste att säkerställa 

leverans till kund. Det generella sambandet är att ju större volymer som beställs desto större 

produktionsbatcher måste köras. Dock kan kapaciteten på DM ökas genom att införa ett till skift. Om 

det görs ökar friheten i planeringen och flera riggar kan genomföras.  

Det fokus som finns på rigg bygger i grund och botten på en önskan om att producera så nära 

kunduttagen som möjligt, det vill säga ett förbrukningsstyrt system. Det stora problemet med detta 

arbetssätt är att riggtiderna generellt är ganska långa, vilket bottnar i att maskinerna inte är inköpta 

för att kunnas rigga ofta. Reaktiviteten i onormala lägen är därför inte helt bra. Om produktion ligger 

efter plan påtvingas många riggar för att kunna leverera i tid till kund. Samtidigt vill man ogärna 

förlora produktionstid genom att rigga. Med kortare riggtider kan alltså mindre batcher köras, utan 

att OPE-talet försämras i stor utsträckning. 

8.2.3 Artikelklassificering 

Artikelklassificeringen avgör hur ofta artiklar ska produceras. För vevstakeline är antalet artiklar så 

pass lågt att klassificeringen är enkel att göra och samtidigt inte direkt avgörande eftersom planen är 

relativt enkel att lägga ändå och samtliga artiklar kan produceras varje vecka. Ju fler artiklar en line 

producerar, desto viktigare är klassificeringen. På kamaxel finns 28 olika axeltyper. Utan en 

artikelklassificering här skulle en ny unik plan, d.v.s. inte en cyklisk plan, behöva göras varje vecka. 

Det kan ju vara så att en C-artikel en vecka har hög efterfrågan, för att nästa inte ha behövas alls. En 

sådan form av planering skulle givetvis vara väldigt tidskrävande och är inte aktuell att införa.  
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Det exakta antalet klasser som finns är lineberoende, eftersom tanken är att varje klass på respektive 

line ska köras lika många gånger i veckan. Det innebär i förlängningen att definitionen av hur ofta en 

A- eller B-artikel ska köras är lineunik. En följd av att artikelklassificering görs är att planeraren kan 

fokusera på de viktigaste artiklarna, d.v.s. A- och B-artiklar, och prioritera dessa vid behov. 

En risk vid artikelklassificering är att denna är felaktig eftersom artikelmixen är mycket föränderlig. 

Klassificeringen bygger på den historiska fördelningen mellan artiklar, men det är den framtida mixen 

som eftersträvas. Alternativa metoder att göra klassificeringen saknas dock, eftersom decided-planen 

inte ger en uppfattning om den faktiska mixen. En omedelbar konsekvens av en felaktig klassificering 

är att originalplanen inte kan följas. Dock är den totala produktionsvolymen relativt välkänd vilket 

innebär att det endast handlar om att byta klass på några artiklar. En allvarligare konsekvens av 

felaktig klassificering är att lagernivåerna är dimensionerad efter dessa. Det handlar då om 

konsumtionslagret, som är tänkt att täcka utleveranser till nästa gång lagret fylls på. Ju högre en 

artikel är klassificerad, desto lägre konsumtionslager krävs, eftersom dessa artiklar fylls på ofta. Om 

en artikel är klassificerad som en A-artikel, men istället i veckoplanen körs som en B-artikel, är alltså 

konsumtionslagret underdimensionerat.  

Vid faktisk indelning i klasser är förfarandet något iterativt. Det kan uppstå en konflikt mellan 

klassificering och antalet tillgängliga riggar. Då handlar det om att testa sig fram till en bra lösning har 

hittats.  

8.2.4 Fastställande av plan 

Vid fastställande av plan ska produktionsordningen bestämmas. Den tillgängliga produktionstiden får 

max beläggas till 85 % med produktionstid och riggtid. Faktiska riggtider läggs in i planen, vilket gör 

att det kan vara bra att hitta fördelaktiga riggar, framförallt vid hög beläggning. I mångt och mycket 

handlar det om omfattande handpåläggning för att hitta giltiga lösningar. Det är svårt att göra detta 

på annorlunda sätt då antalet lösningar är mycket stort samtidigt som det gäller att ta hänsyn till de 

begränsningar som finns på respektive line, angående exempelvis att vissa ben inte hanterar alla 

artikeltyper. Samtidigt är det önskvärt med jämn produktion, dels beläggningsmässigt dag för dag 

och dels antalet av respektive atikeltyp. 

Att cykeln är på en vecka är positivt av flera anledningar. För det första fås kundbehovet veckovis, 

vilket är utgångspunkten för planering. Vidare ger det förutsättning för att kunna utarbeta rutiner när 

planering görs. Ur ett vidare perspektiv vore det dock positivt att göra cykeln kortare för att kunna 

producera mindre batcher. Att minska cykeln så att ett jämnt antal cykler inte kan köras per 

arbetsvecka, exempelvis en cykel på tre dagar, vore dock mycket olämpligt. Arbetsrutiner går då 

förlorade vilket ökar risken för misstag i handhavande av planeringspersonal. Det stora problemet i 

att ändra cykellängden är dock att kundbehovet fås veckovis. Det kan lösas genom att införa en 

cyklisk plan som är på exempelvis 2,5 dagar. DM är dock inte redo för detta ännu, i avseende att 

riggtider är långa. På sikt är detta dock något som planeringsgruppen siktar mot, vilket är ett bra mål.  

8.2.5  Uppdatering av originalplan 

Varje gång en ny decided-plan erhålls är tanken att samtliga originalplaner ska uppdateras. Även om 

den ackumulerade produktionstakten inte ändras särskilt mycket bör ändringar i volymmixen 

hanteras, vilket görs genom att titta på fördelningen de senaste tio veckorna. Denna uppdatering av 

originalplan görs dock inte så ofta som det är sagt att den ska göras. Anledningen som är uppgiven av 

planeringsgruppen är tids- och kompetensbrist. Uppdateringen tar upp mot en hel arbetsdag med 
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nuvarande arbetssätt, och tydliga rutiner saknas. En tydlig standard för hur detta arbete ska utföras 

skulle medföra en tidsvinst i handhavande samt rimligen att kompetenskravet för utförandet sänks, 

vilket gör att fler personer kan utföra arbetet. Att uppdatera originalplanen borde prioriteras högt 

eftersom det är mallen som ligger till grund för veckoplaneringen. 

8.3 Operativt arbete 
I denna del av utvärderingen kommer vi fokusera på att evaluera hur vi bedömer att det operativa 

arbetet styrs med fokus på planeringssystemet. Detta kommer vi göra genom att undersöka de roller 

som påverkas av planeringssystemet i deras dagliga arbete. Rollerna vi tar upp är 

produktionsplanerare, produktionsledare och operatörer. Produktionssamordnare ses här som 

operatörer. Först görs detta roll för roll, och i slutet av denna del diskuterar vi det operativa arbetet 

ur ett gränsöverskridande perspektiv. 

8.3.1 Produktionsplanerare 

Till produktionsplanerarens operativa arbete, kopplat till planeringssystemet, berörs tre separata 

arbetsuppgifter. Först gäller det framtagandet av originalplanen, något som uttalat ska göras 

regelbundet. Dock har vi som sagt utvärderat det i en egen del. Därtill hör framtagningen av planen 

vecka för vecka. Slutligen inkluderas det dagliga arbetet, vilket i första hand berör uppföljningar, men 

även agerande vid onormala lägen.  

Gällande framtagningen av planen vecka för vecka är som sagt tanken att produktionsplaneraren ska 

utgå från originalplanen när planen för aktuell vecka tas fram. Vår uppfattning är dock att betydligt 

mer handpåläggning än så görs, och att planen vecka för vecka inte endast bygger på originalplanen. 

När planeraren lägger planen är istället vår uppfattning att planeraren trots originalplanen själv 

försöker pussla ihop veckan efter just den veckas behov, med utgångspunkt från förra veckans plan. 

Med bakgrund av att DM lider av att produktmixen vecka för vecka flukturerar väldigt mycket förstår 

vi planerarna; för att originalplanen ska kunna användas krävs det att originalplanen är uppdaterad, 

något som i nuläget görs mycket sällan. Fördelen med att använda en originalplan är i första hand om 

planeraren skulle vara sjuk. Då blir originalplanen ett sätt för övriga planerare att veta hur planen bör 

läggas. Genom att inte använda originalplanen frångås mycket av det originalplanen är uppbyggd 

efter, till exempel att fokus ska vara att simulera en hög arbetsbelastning genom att lägga in många 

riggar. Denna simulering kan givetvis göras utan att använda originalplanen som mall, men då 

tillkommer onödiga arbetsmoment vid själva genereringen av planen. Även buffertnivåer påverkas 

eftersom dessa är framtagna efter originalplanen. Diskussioner om buffertnivåer återkommer vi till 

senare i utvärderingen. 

Det finns dock vissa situationer när en originalplan inte kan användas fullt ut. Två exempel är 

infallandet av röda dagar under en arbetsvecka och vid längre planerade stopp för underhåll. I dessa 

situationer krävs att planerarna anpassar planen på ett bra sätt. I övrigt tycker vi att användandet av 

originalplanen är viktigt och arbetet med att uppdatera den bör prioriteras.  

Det dagliga arbetet kopplat till planeringssystemet för en produktionsplanerare berör i första hand 

uppföljningar. Dels följer produktionsplaneraren upp gårdagens produktionsutfall genom att under 

efterföljande morgon kontrollera status på planeringstavlorna och prata med produktionsledarna. I 

samband med detta fångas också eventuella ovanligt stora kassationer och maskinstörningar upp. 

Om inga maskinstörningar har förekommit under föregående dag, eller uppkommer under aktuell 

dag, kan produktionsplaneraren arbeta med annat.  
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En pressad situation kan dock uppstå ifall längre maskinstörningar inträffar, i sämsta fall om 

produktionen börjar släpa mer än två dagar eftersom säkerhetslagret är dimensionerat efter just två 

dagar för högvolymsartiklar. I situationer med längre stopp krävs ofta att produktionsplaneraren 

planerar om, eller prioriterar, för att minimera risken att kunden blir utan artiklar. Eftersom dessa 

situationer kräver att det styrs vad som kommer ut från line, till skillnad från den vanliga styrningen 

som styr vad som går in på line, behöver produktionsplanerarna veta en hel del om linernas 

uppbyggnad och ibland något komplexa flöde. Vissa produktionsplanerare har också en vana att 

ringa kunden, ofta DE, för att varna om en eventuellt stundande taktmiss. Likaså vill 

produktionsplaneraren med detta samtal veta hur lång tid DE kan upprätthålla montering trots 

utebliven leverans. Eftersom DE saknar systemstöd för att snabbt kunna svara på frågan, och att de 

lagerhåller artiklarna själva, måste planerarna på DE räkna igenom sitt lager och undersöka åtgången 

innan de kan svara på hur länge de klarar sig utan leverans. Eftersom detta innebär en hel del arbete 

för DE är dessa samtal inte eftersträvansvärda. 

Detta är alltså till viss del en nackdel med produktionsplaneringssystemet, att produktionsplanerarna 

inte har så mycket stöd ifrån systemet vid onormala lägen. Dock är ju onormala lägen alltså en 

avvikelse och ska förbättras så de aldrig återkommer. Vår uppfattning efter vår tid på DM är dock att 

det oftare är ett onormalt läge än ett normalt. Mest problem vid onormala lägen skapas vid de två 

mer komplicerade flödena, nämligen kamaxel och vevaxel. För till exempel vevaxel del 2 finns viss 

redundans inbyggd, där axlar vid stillastående i en maskin, kan skyttlas på ett annat sätt genom 

flödet och ändå kunna bearbetas. Dessa specialfall för hur linen kan bearbeta axlar på bästa sätt vid 

onormala lägen är inget som finns dokumenterat i dagsläget. Genom att få dem nedskrivna kan 

planerare bättre lösa problemet vid avvikelser. Dock är vår uppfattning att en planerare i grunden 

inte ska behöva ha detaljerad information om en lines uppbyggnad, vid händelse av en omplanering 

ser vi det som att detta görs i samråd med produktion.  

8.3.2 Produktionsledare 

Produktionsledarna är alltså de som ytterst är ansvariga för att linen går som den ska, vilket 

framförallt innebär att leverans från line sker och att kvalitén i processerna upprätthålls. Denne har 

också ansvaret att upprätthålla standarder och agera på störningar. Kopplat till planeringssystemet 

finns det ett par intressanta aspekter att diskutera. Detta eftersom produktionsledaren kan sägas 

sitta på två stolar; på ett sätt är det viktigt att produktionsplanen efterlevs men lika viktigt är det för 

produktionsledaren att värna om personalen på linen.  

För att planeringssystemet ska fungera som det är tänkt, det vill säga att bland annat vara icke-

förlåtande och hålla nere lagernivåerna genom att planera in många riggar, är det viktigt att 

produktionsledarna ser till att linerna håller de uppsatta reglerna. Reglerna berör när på dygnet 

produktionen ska starta, vilken tid som ska användas till förbättringar och, för vissa liner, när 

maskingrupper i okopplade flöden ska sluta producera på grund av stopp i efterföljande maskiner. 

Slutligen finns också regler som styr övertid, dels övertid på kvällen, men också övertid på helgen, 

vars syfte är att linen inte ska ha något släp på måndag morgon.  

Av olika anledningar gör produktionsledare avsteg från vissa av de uppsatta reglerna. Exempelvis 

gällande start- och stoppregler hålls inte dessa på vissa liner, med motivationen att det krävs färre 

personer att arbeta övertid om endast en maskin blir stillastående, med ett högt PIA innan denna 

maskin som resultat. Likaså anser en del produktionsledare att deras liner inte är helt mogna att 
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kunna genomföra förbättringar utan stöd av tt denne är på plats och delar ut olika arbetsuppgifter. 

Bland annat på grund av det är det vår uppfattning att förbättringstiden som är utsatt inte används 

till det den är avsatt till. Slutligen håller vissa liner inte när på dygnet produktionen egentligen ska 

starta, vilket är en produktionsledarfråga. Dessa liner börjar dagens produktion så fort kort har lagts 

ut på linen trots att planeringstavlan säger att denna tid ska användas till förbättringar.  

Ett uppföljningstal som alla produktionsledare mäter är OPE-talet för linen. I detta sammanhang 

räknas riggtiden som en förlust, vilket översätter till att ju flera riggar som planeras in, desto lägre 

OPE-tal erhålls. Detta är som nämnts tidigare ett problem, eftersom planeringssystemet eftersträvar 

många riggar för att simulera hög beläggning och på så sätt visualisera avvikelser, medan linerna vill 

ha ett högt OPE-tal. Det händer att planeringssystemet blir beskyllt för att en line har dåligt OPE-tal. 

En av produktionsledarna visualiserar dock hur stor andel av OPE-talet som faktiskt är rigg. Denna 

siffra hamnar på runt 5-7 %, medan den linenens totala OPE är runt 65 %. Genom att visualisera OPE-

talet med rigg-tillägget är det tydligt att riggningarna inte är linenens stora avvikelse. Däremot är det 

tydligt att det föreligger ett problem med OPE-talet som det beräknas i nuläget, eftersom det skapar 

onödiga motsättningar.  

Generellt genomför produktionsledarna inte någon uppföljning av riggtider. Vissa säger att det är 

något som ska göras, men att det för närvarande inte finns tid till det. Andra menar att riggar 

behandlas som en del i de förbättringsprojekt som genomförs på line. I sådana projekt fokuseras en 

särskild aspekt på line och förslag på förbättringar diskuteras en tid och i samband med det, om det 

rör sig om ett förbättringsprojekt kopplat mot rigg, görs temporära tidsuppföljningar för att 

undersöka utfallet. Eftersom riggtiderna generellt sett är långa, och i många avseenden hindrar 

planerare att kunna lägga en bra plan, tycker vi att riggtiderna ska följas upp och en sänkning av 

dessa borde prioriteras.  

8.3.3 Operatörer 

Operatörerna och produktionssamordnarna blir påverkade av planeringssystemet så till vida att det 

är de som ska förverkliga planen.  

Produktionsledarna får ofta indikationer från linen att operatörerna tycker att det riggas för mycket, 

något som också vi erfar. Vissa riggar är fysiskt tunga varför vissa operatörer vill undvika riggningar. 

En riggning kan delas upp i två delar, en teknisk rigg och en kvalitetsrigg. Ofta är det den 

kvalitetsriggen som tar tid, eftersom toleranserna är så pass små. Således är det operatörernas 

önskan att när väl en maskin är riggad så vill de köra den så länge som möjligt. Likaså, i samband med 

att en line har mycket släp, ligger det i operatörernas intresse att producera i längre batcher, och 

alltså minska antalet riggar, för att minska mängden övertid. Slutligen följer många operatörer sin 

lines OPE-tal, och såsom OPE beräknas i nuläget ser operatörerna riggar som en förlust. 

Kopplat mot hur visuellt planeringssystemet ändå är medger alla operatörerna att det skapar ett 

behagligt arbetstempo, eftersom det aldrig råder någon tvekan om vad som ska produceras. Likaså 

kan operatörer och produktionssamordnare fokusera på att producera istället för att räkna vad som 

behöver produceras vilket bidrar till att fokus kan läggas på rätt saker. 

8.3.4 Samarbete 

I grund och botten planerar alltså produktionsplanerarna vad linen ska producera, och produktionen 

producerar det. Detta är en situation som kräver samarbete och dialog. För att planerarna ska kunna 
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lägga bra planer krävs att parametrarna, såsom cykeltider, riggtider och begränsningar, är korrekta. 

Likaså är det viktigt för planerarna att få veta eventuella maskinstörningar och planerade underhåll. 

Produktionspersonalen däremot är de som har bäst koll på just produktionen, varför de också vet om 

en plan går att exekvera. Således är det ofrånkomligt att samarbete är viktigt, det måste finnas ett 

forum där planerare, produktionsledare och produktionssamordnare kan träffas. På vissa liner träffas 

planerare och produktionsledare under fredagen för att diskutera planen för kommande vecka. Detta 

tycker vi verkar väldigt bra. Produktionsledarna efterfrågar generellt sett att planerarna deltar på 

morgonmötena på line för att kunna fånga upp avvikelser som kan påverka planeringen samt för att 

få en djupare förståelse för linens funktion och den problematik som uppstår. För närvarande deltar 

inte alla produktionsplanerare på respektive möten på grund av tidsbrist samt att mycket av 

informationen ur planerarens perspektiv ej berör planeringen. Även om produktionsplaneraren inte 

medverkar på mötena är denne ute på line dagligen och samtalar med personal och kontrollerar 

status. 

I ett avseende sitter alltså alla inblandade i samma båt, men har lite olika förutsättningar. Följaktligen 

krävs det en del avvägningar mellan rollerna och deras mål med planeringssystemet. Med tydligare 

roller och ägande, och inte minst förankring, kan planeringsgruppen och produktionen få systemet 

att fungera ännu bättre. Det kan till exempel gälla att produktionsrelaterad personal åtar sig att hålla 

uppsatta spelregler, såsom start- och stoppregler och produktionsstart på dygnet. För 

planeringsgruppen innebär det att vara lyhörd för produktionspersonalens åsikter. 

Ett väl fungerande system kräver alltså åtagande och förståelse för att ge bästa resultat. Generellt 

sett är vår uppfattning att det inte råder några tvivel om att verkstadschefer och 

produktionsplanerare tycker systemet fungerar väldigt bra, men samma optimism möts vi inte av hos 

produktionsledare och operatörer. För att systemet ska fungera som det är tänkt måste 

produktionspersonalen känna till systemet väl och inse varför det är viktigt. Ett sätt att skapa denna 

förståelse är genom förankringsarbete. Viss förankring har planeringsgruppen redan påbörjat, genom 

att ånyo visa utvalda liner hur systemet är uppbyggt, fördelarna det skapar och vilka krav det ställer 

på produktionen. Vi råder planeringsgruppen att fortsätta med förankringsprocessen. 

För att systemet ska leva vidare är förankringen en viktig del, men även förvaltningen, även kallat 

ägande. Vems ansvar det är att systemet förbättras tycker inte vi är helt utrett, vilket försvårar och 

försämrar situationen. Detta tycker vi borde vara en prioriterad fråga. Vår känsla är att planerarna, 

framförallt planeringschefen, är de som driver på systemet och ”håller det vid liv”. Skulle 

planeringschefen sluta bedömer vi det som en stor risk att kärnfrågor i systemet kommer upphöra, 

till exempel det utmanande sättet att visualisera avvikelser. Det är planerarnas mål att 

produktionspersonal ska ta vid och efterfråga nya och hårdare mål i syfte att kunna förbättra sig, 

men detta sker alltså idag inte. Förvaltningsfrågan bör reda ut vems ansvar det är att förankra 

systemets kärnbudskap till alla inblandande. Dessutom bör det avgöras på vems ansvar det är att 

förbättringar faktiskt sker, att riggtider sänks och att regler hålls. Vissa menar att dessa frågor redan 

är utredda, och då att produktionen äger systemet. Frågan är dock varför så många viktiga regler då 

borstes ifrån.  
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8.4 Buffertar 
På DM finns flera olika bufferttyper av olika anledningar. Dessa utvärderas nedan genom att börja 

undersöka valet av placering och sedan titta närmare på dimensionering av respektive typ. Slutligen 

granskas uppdatering och uppföljning av buffertar. 

8.4.1 Placering 

De olika bufferttyper som DM använder sig av är processbuffert, FIFU-buffert, supermarketbuffert 

och färdigvarulager. Färdigvarulagret väljer vi att särskilja från supermarketbuffert, även om det kan 

ses som samma sak. Nedan utvärderas placeringen av dessa olika bufferttyper.  

Processbuffert 

Denna bufferttyp finns på grund av tekniska förutsättningar i flödet. Här finns alltså sådant material 

som väntar på att bli behandlat. För närvarande finns det endast en processbuffert på de aktuella 

linerna på DM. Placering av denna buffert är på volymflödesline på vevaxel del 2 där stokastiska 

parallella flöden övergår till ett singelflöde där operationen kräver att den är riggad till rätt axeltyp. 

Denna bufferttyp är alltså något som finns helt av praktiska skäl för att kunna nå effektiva flöden. En 

nackdel med processbuffertar är att flödet inte är helt kopplat, och avvikelser blir inte lika tydliga och 

fokuserade. Ett stopp i ett av de parallella benen på vevaxel del 2 i volymflödet behöver inte 

nödvändigtvis påverka linens output. Att skapa flöden som är mer kopplade är dock inget som är upp 

till produktionsplaneringssystemet, utan snarare en produktionsteknisk fråga. Vi är av uppfattningen 

att den processbuffert som finns är placerad på ett lämpligt ställe och att det inte behövs fler 

processbuffertar i flödet.  

FIFU-buffert 

FIFU-buffert innebär att först-in-först-ut-principen gäller, i övrigt är det likt processbuffert, i 

meningen att det är material som väntar på att bli behandlat. Vinsten med en FIFU-buffert är att 

flöden kopplas ihop, eftersom ordningen i vilken artiklar ska behandlas är förutbestämd. DM strävar 

efter att i möjligaste mån skapa kopplade flöden för att enklare kunna visualisera avvikelser. FIFU-

buffertar är därför att föredra framför processbuffertar, men det krävs att riggtiderna är korta för att 

inte OPE-talet ska påverkas negativt. De FIFU-buffertar som finns tycker vi är placerade på korrekta 

ställen, exempelvis på vevstake där två FIFU-buffertar finns, mellan Alfing och Mauser, respektive 

mellan Mauser och tvättmaskinen. 

Supermarketbuffert 

Denna bufferttyp finns på tre ställen på DM. Dessa är på kamaxelline, i anslutning till härderiet, på 

vevaxel mellan del 1 och del 2 samt på vevstakeline mellan SW-gruppen och Alfing. Syftet med 

supermarketbuffertar är att minska reaktionstiderna och att frikoppla flödena. På kamaxel är den ena 

supermarketbufferten placerad före härderiet och det andra är placerat efter. Positioneringen av 

dessa buffertar är lämplig. Det är uppenbart att ett lager krävs både innan och efter härderiet, för att 

säkerställa leverans till härderiet samt för att säkra produktionen på del 2. Eftersom den totala 

vevaxellinen är så pass lång, med en betydande genomloppstid, passar supermarketbuffert mycket 

bra även här, för att korta ner reaktionstiden och göra del 2 mindre beroende av del 1. Gällande 

supermarketbufferten på vevstakeline är inte samma argument applicerbara. Denna line är relativt 

kort och supermarketbufferten är placerad i början, efter de fyra parallella SW-cellerna. Att skapa ett 

helt kopplat flöde, med planeringspunkt innan SW-cellerna, går inte eftersom styrning av flödet efter 

SW-cellerna kräver tydlig styrning, då fyra parallella celler övergår till ett flöde med endast ett ben. 
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Utöver detta är riggtiderna för SW-cellerna långa. Istället är planeringspunkten placerad efter SW-

cellerna, före Alfing. För att skapa enkelhet och tydlighet speglas linens plan bakåt, så att det som 

produceras i Alfing under en dag även produceras i SW-cellerna under samma dag. Tanken är att SW-

cellerna ska ersätta de artiklar som tas ur supermarketbufferten. Operatörerna för SW-cellerna styr 

produktionen själva, vilket innebär att de själva bestämmer när det är dags att rigga om cellerna. Det 

finns dock en tavla intill SW-cellerna som anger veckobehovet uttryckt per dag, av respektive axeltyp.  

Vi tycker det är bra att Scania särskiljer på supermarketbuffert och processbuffert, för att förtydliga 

varför dessa lager finns. Vi ser inte att det finns behov av supermarketbuffertar på andra ställen än 

de som redan existerar. 

Färdigvarulager 

Placering av färdigvarulager är givetvis i slutet av flödet där artiklarna är färdigbearbetade och 

leveransklara till kund. Eftersom lagertillgängligheten är viktig för DM krävs det att ett 

färdigvarulager finns.  

8.4.2 Dimensionering 

Buffertnivåerna är en viktig aspekt att titta närmare på. Detta görs nedan för respektive bufferttyp. 

Processbuffert 

Processbufferten är inte dimensionerad i detalj på förhand, utan byggs upp efter hand som artiklar 

kommer dit. Nivåerna i denna buffert kontrolleras av regler för att operatörer ska veta hur många 

axlar som får finnas avlyfta från line samt när det är dags att rigga om efterföljande operation. 

Reglerna följs dock inte som det är sagt vilket innebär att en större processbuffert byggs upp än vad 

som är tänkt. Konsekvensen blir vidare att batchstorleken blir större från efterföljande operationen 

och framåt. Anledningen till varför regeln inte följs är att operatörerna tycker att riggen är fysiskt 

ansträngande att utföra. Flödet styrs i praktiken istället på en känsla från operatörer om vad som 

skapar bra flöden och samtidigt inte för många riggar. I praktiken innebär detta ungefär en rigg om 

dagen. 

Det är viktigt att reglerna följs så att axlarna kommer ut ur flödet. Att planeringssystemet endast 

planerar vilket material som ska produceras i början av line och inte vad som faktiskt kommer ut gör 

att dessa regler måste hållas om artiklarna ska komma ut när de är tänkta att komma ut. Det är 

viktigt att tydliggöra för operatörer varför dessa regler finns och varför de är viktiga att följa. Att 

planerarna även lyssnar på operatörernas synpunkter och tar de till sig, för att eventuellt tillsammans 

kunna modifiera reglerna, är viktigt.  

FIFU-buffert 

Inte heller för FIFU-buffertar är dimensioneringen exakt bestämd på förhand. Material placeras i 

bufferten batchvis och tas sedan ut successivt i ordningen som de kom in. Dock krävs start- och 

stoppregler för att hantera onormala lägen, om exempelvis Mauser står still på vevstakeline, hur ska 

då Alfing hanteras? Regeln här är att om inbanan till Mauser är full får max två pallar lyftas ned till 

golvet innan Alfing stoppas. Syftet med dessa start- och stoppregler är helt enkelt att säkerställa att 

de artiklar som planeras in i börjat av flödet, på planeringstavlan, verkligen kommer ut i slutet av 

flödet, och därmed genom planeringstavlan kunna få en någorlunda uppfattning om produktionsläge 

mot kund på line. Genom att använda start- och stoppregler regleras batchstorlek, och därmed 

påverkas PIA. Om inte start- och stoppregler följs är risken stor att onödigt stora buffertar byggs upp. 
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På flera håll har vi märkt att dessa regler inte följs. Produktionsledarens främsta argument till att inte 

följa reglerna är för att slippa att köra övertid på produktionsavsnitten som ligger före aktuellt 

släpområde. Det handlar alltså om en personalaspekt, som givetvis inte går att bortse från. Det 

planeringssystemet vill uppnå med start- och stoppregler är att avvikelser ska fokuseras och lösas 

fortast möjligt. Dock blir konsekvensen, om start- och stoppreglerna följs, att hela linen måste arbeta 

övertid. Åsikterna går alltså isär kring hur dessa buffertar, och framförallt då start- och stoppreglerna 

ska hanteras. En överenskommelse mellan planering och produktion borde göras här. Ingen vinner på 

att regler finns, om de inte följs. 

Supermarketbuffert 

Grunden för dimensionering av samtliga supermarketbuffertar är ett konsumtionslager, K, och ett 

variationslager, V. Dimensioneringen av K är helt enkelt batchstorleken och syftar till att täcka 

förbrukningen av artikeln från ett tillverkningstillfälle till ett annat. Variationslagret täcker variation i 

kunduttag och dimensioneras antingen genom att använda standardavvikelsen av behovet för de 

senaste 10 veckorna eller så baseras det på en känsla som produktionsplaneraren har. 

Gällande kamaxel tillkommer en säkerhetsterm före härderiet och en asynkronitetsterm efter 

härderiet. Säkerhetstermen är helt enkelt en konsekvens av att härderiet är en tydlig flaskhals och 

aldrig ska stå stilla p.g.a. av kamaxel del 1 ej kan leverera axlar. Detta säkerhetslager är 

dimensionerat som ett dagsbehov, vilket bygger på historik. Asynkronitetsfaktorn är en följd av att 

härderieprocessen alltid måste vara igång, eftersom det är ekonomiskt oförsvarbart att stänga av 

den. Därmed används på härderiet samtliga dagar i veckan för att leverera de axlar som på DM 

tillverkas under fyra dagar. Produktionstakten på härderiet är alltså 4/7 av den som gäller på DM. 

Denna skillnad i produktionstakt tar härderiet igen under helgen. Det innebär att DM varje dag under 

arbetsveckan får levererat 3/7 för lite av dagsbehovet. Därav är asynkronitetslagret, på 

måndagmorgon, dimensionerat enligt: . Under veckans gång används 

asynkronitetslagret och blir mindre och mindre, för att på torsdagseftermiddag vara helt tomt. 

Dagsbehovet här anger det genomsnittliga dagsbehovet utifrån originalplanen.  

På vevaxel är supermarketbufferten dimensionerad endast med hjälp av en K- och en V-faktor. Det är 

intressant att en säkerhetsterm inte anses behövas här, men det är inget som vi motsätter oss. Anser 

produktion att del 1 har tillförlitliga leveranser är det endast positivt och det bidrar till att fokusera 

avvikelser. Ur buffertperspektiv är det intressant att tillägga att del 1 p.g.a. tekniska förutsättningar, 

gällande den långa cykeltiden för gula borrningen, tvingas köra dubbla dagsbatcher av en specifik 

artikel varannan dag, samtidigt som del 2 kör artikeln varje dag med normal dagsbatch. Följden blir 

att supermarketbufferten för just denna artikel blir väldigt volatil.  

Supermarketbufferten på vevstake är dimensionerad enligt logiskt tänkande, där tanken är att lagret 

ska vara så litet som möjligt utan att riskera att det saknas artiklar av en viss typ för efterföljande 

operation, Alfing, att behandla. Konkret är lagret dimensionerat som trefjärdedels tillverkningsbatch 

av den artikeltyp som produceras oftast och som en hel tillverkningsbatch av de två artikeltyper som 

inte produceras lika ofta. För artikeltypen som tillverkas oftast är tanken att när den körs används 

först den 75 % av en dagsbatch som finns i supermarketbufferten, men innan alla dessa är använda 

fylls bufferten på med nya artiklar av denna typ, och en fjärdedel av den nytillverkade batchen 

används mer eller mindre direkt i Alfing. Resterande del av batchen, tre fjärdedelar, lagras in i 

supermarketbufferten. För de två andra artikeltyperna är cykeltiden i SW-cellen ofta längre, 



Utvärdering 

111 

beroende på hur dessa celler är riggade, och därför dimensioneras bufferten som en hel batch av 

dessa artiklar. I praktiken skulle det gå att minska denna del något, eftersom en del artiklar hinner 

komma ut ur SW-cellen innan hela batchen är använd i Alfing. 

Logiken är inte hundraprocentig i dimensioneringen för bufferten på vevstake. Problemet bottnar i 

att planeringen vill att planen från planeringstavlan ska speglas bakåt till SW-cellerna, för att skapa 

tydlighet och enkelhet för operatörerna på line. En relevant fråga är hur mycket denna enkelhet och 

tydlighet är värd kontra höga lagernivåer? För exempelvis den artikel som produceras en gång i 

veckan enligt originalplanen, innebär speglingssystemet att artikeln lagras i närmare en vecka i 

supermarketbufferten, innan den används. Som vi ser det behövs inte ett så omfattande lager som 

för närvarande finns. Samtidigt är Alfing flaskhalsen i flödet och att den ska stå tom för att SW-

cellerna inte lyckas leverera artiklar vore mindre bra. Historiskt har SW-cellerna varit flaskhals i 

flödet, då det tidigare endast fanns tre stycken celler. Nu när det istället är fyra SW-celler behöver 

inte cellerna styras lika hårt. Det kan vara så att inblandade minns hur det var tidigare och vill ta 

onödigt höjd för att skydda sig mot stopp i SW-cellerna. På sikt vore givetvis det bästa om riggtiderna 

i SW-cellerna sjönk betydligt, så att ett helt kopplat flöde kan införas. I brist på detta, kan det vara 

aktuellt att se över befintlig dimensionering. 

Färdigvarulager 

Gällande färdigvarulagret är det uppdelat i tre delar, nämligen konsumtionslager, K, variationslaget, 

V och säkerhetslager, S. K styrs helt enkelt via batchstorleken. V-termen för färdigvarulagret bestäms 

på samma sätt som för supermarketbufferten, antingen genom en känsla från produktionsplaneraren 

eller som standaravvikelsen för kunduttag de senaste 10 veckorna. S är tänkt att skydda kunden mot 

produktionsstörningar, och bestäms därför av produktion. En tumregel är att säkerhetslagrena 

tidsmässigt ska täcka den fjärde längsta stopptid som förekommit på line det senaste året. 

Anledningen till varför inte den längsta stopptiden används är att det inte är rimligt att säkerställa 

leveranser i alla lägen. Tanken är att produktion själva ska meddela planeringen att de vill ha ett lägre 

säkerhetslager, för att utmana systemet ytterligare. Detta är dock inte särskilt vanligt, utan det är 

mer förekommande att planeringsgruppen eftersträvar att säkerhetslagret borde sänkas, för att på 

så sätt utmana systemet, men beslutet är i slutändan upp till produktion att ta.  

Ett problem som förekommer emellanåt är att säkerhetslagret täcker upp för en form av ”kroniskt 

släp”, vilket innebär att säkerhetslagret används för att täcka upp för långvariga släpsituationer. 

Meningen är att säkerhetslagret endast ska utnyttjas vid oförutsedda stopp på line, men det följs 

alltså inte alltid. Med anledning av de höga färdigvarulagernivåer på DM kombinerat med vetskapen 

om att kunden, DE, har ett eget råvarulager går det att argumentera för att produktion inte är rädda 

för en taktmiss. Det är ytterst sällan som en leveransmiss från DM verkligen har fått konsekvensen 

att monteringsline på DE stått helt stilla. Det är givetvis bra att DM i princip aldrig låter DE stå utan 

material, samtidigt talar det emot grunderna i planeringssystemet, att avvikelser ska visualiseras. Det 

går även att fundera kring hur avvägningen mellan kostnad för lager, i form av lagerföringskostnader, 

mot lagertillgängligheten görs. Hur detta görs på DM är i nuläget oklart, och planeringen vet 

egentligen inte hur de ska styra färdigvarulagerna, utan använder sin erfarenhet. För att undersöka 

denna fråga djupare skulle det vara intressant att jämföra lagerföringskostnaderna, både de på DM 

men även de på DE, mot kostnaden som uppstår för att låta DE stå utan material. Några sådana 

beräkningar finns inte gjorda, och används alltså inte i dagsläget. 
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På DM talar många om den japanska sjön, alltså i praktiken att visualisera avvikelser genom att 

utmana systemet. Om det är det som eftersträvas borde säkerhetslagrena sänkas. Det skulle medföra 

att taktmissar förekommer och fokus skulle bli att komma till rätt med avvikelser. I kontrast till detta 

förespråkar produktionsledare snarare att förbättringarna ska göras först och därmed säkra att 

processerna utvecklas och blir bättre. När de är bra nog kan därefter säkerhetslagrena sänkas. Steget 

i form av att visualisera avvikelser i skarpt läge, d.v.s. riskera att missa en takt, och på så sätt faktiskt 

tvinga produktion att producera artiklar fort tas alltså inte fullt ut. Nuvarande tankesätt är snarare att 

om fokus hålls på att följa planen, så kommer avvikelser visualiseras och arbetas fort. Det vi 

ifrågasätter är om avvikelserna fokuseras i tillräckligt hög utsträckning och verkligen arbetas bort. 

Samtidigt är vår uppfattning att produktion vet vad som måste förbättras. Att skapa helt säkra 

produktionsprocesser för så pass avancerade artiklar, med de hårda toleranser vad gäller kvalitet 

som råder, är inget som görs i en handvändning. Totalt sett finns det fog för DM att ha höga 

lagernivåer. Detta eftersom kunden är viktigast och om DM har problem med sin interna produktion 

vill man i högsta möjliga mån undvika att störa kunden. För att återknyta till totalkostnadsmodellen 

är avvägningen mellan lagernivåer och kostnader intressant. I det här fallet är det tydligt att 

kostnader kommer i andra hand. 

8.4.3 Uppdatering och uppföljning 

I avseendet buffertar är det viktigt att hålla originalplanen uppdaterad eftersom nivåerna i 

buffertarna är baserat på originalplanen. Under tiden för denna studie har denna uppdatering dock 

inte gjorts på tre månader, vilket är anmärkningsvärt, särskilt som DM under denna tid har övergått 

från fyra arbetsdagar till fem. Därmed ändrades spelreglerna för planeringssystemet och en 

uppdatering av samtliga originalplaner och buffertar borde därför ha gjorts i samband med 

övergången. Detta har dock inte skett, varför bufferterna under en övergångsperiod är något 

felaktiga. Exempelvis är asynkronitetslagret överdimensionerat, då det istället borde varat: 

.  

Uppföljning och kontroll av buffertnivåer är tänkt att göras en gång i veckan. Det som då granskas är 

om bufferten ligger inom angivna min- respektive maxgränser. I praktiken görs inte denna 

uppföljning så ofta. Det arbetet är enkelt gjort på vissa liner där truckförarna registrerar 

lagernivåerna i ett datasystem som är tillgängligt för planerarna. På andra liner, exempelvis på 

foderline, görs inte detta, vilket innebär att planering måste göra kontrollen själv, genom manuell 

räkning. Syftet med denna räkning är att följa upp så att nivåerna hålls på rimliga nivåer och att rätt 

saker kommer ut från line samtidigt som inget misstag har begåtts från planeringssidan.  

Slutligen är det intressant att återknyta till målbilden för buffertarna och i förlängningen hela 

planeringsfunktionen. Det finns inga tydliga formulerade mål för funktionen. Anledningen är att det 

är svårt att utvärdera en servicefunktions prestation, eftersom den är så beroende av andra aktörer. 

Tydligare riktlinjer vore dock önskvärda för att förenkla deras arbete. 
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9 Potential 

I detta kapitel belyses möjligheter till förbättring för planeringssystemet och arbete kopplat till det, 

med utgångspunkt från tidigare genomförd utvärdering. Rubriknivån är densamma som användes på 

utvärdering, d.v.s. först styrsätt, följt av framtagning av plan, operativt arbete och slutligen buffertar. 
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9.1 Styrsätt 
En nackdel som vi har noterat med planeringssystemet är att det inte är visuellt vad gäller den 

viktigaste aspekten som avspeglar produktionsstatus på line. Det handlar då om färdigställda 

leveransklara artiklar. Det som planeras in och faktiskt körs i början av line behöver inte per 

automatik komma ut i andra ändan. Att visualisera utleverans från line genom att införa en lägestavla 

vid slutet av varje line är inte att utveckla systemet, utan medför mest ett merarbete. En enklare 

lösning på problemet är istället om uppsatta start- och stoppregler alltid efterföljs. En följd av det 

skulle vara att produktionsstatus enligt planeringstavlan skulle överensstämma till verkligt läge i 

högre utsträckning. Det skulle inte vara en exakt spegling av produktionsstatus, eftersom det finns 

utrymme för en viss buffert innan stoppreglerna slår igenom. Följs reglerna underlättar det dock för 

inblandade på line att bygga upp en känsla för faktiskt status på line utifrån status på 

produktionstavlan i kombination med läget på line och buffertar.  

Ett övergripande problem med planeringssystemet är att alla operatörer och produktionsledare inte 

tycks vara införstådda med de grundtankar som finns med systemet och därmed inte förstår de 

regler som finns uppsatta. Exempelvis följs inte produktionsdygnsstarten som det är sagt att den ska 

göras. Därmed hamnar eventuell förbättringstid på kvällstid, vilket inte skapar goda möjligheter att 

utnyttja den på bästa sätt. Ett talande konkret exempel är den operatör som uttryckte att ”sopa kan 

man göra på kvällen”. Med detta påvisas att alla operatörer inte har en korrekt uppfattning om vad 

förbättringsarbete är tänkt att vara. För att komma till rätta med detta anser vi att 

planeringsgruppen bör fortsätta med de förankringssamtal som under våren har genomförts med 

vissa produktionsledare. Att dessa samtal sker på initiativ från planeringsgruppen kan dock 

ifrågasättas, de ska inte behöva ingå i deras arbetsuppgifter. Snarare bör sådana samtal efterfrågas 

från produktionsledare eller verkstadschefer, då de har väldigt mycket att vinna på att systemet 

fungerar som det är tänkt. Samtidigt är det självklart att planeringsgruppen har en aktiv roll i 

förankringssamtalen, eftersom de känner till systemet väldigt väl. Samtalen har hittills hållits med 

produktionsledare, vilket är rimligt då tanken är att om produktionsledarna genuint anser att 

systemet är bra och tydligt visar för operatörerna på line hur det är tänkt att systemet ska fungera, 

kommer operatörerna följa produktionsledarnas fotspår.  

På sikt ser vi en potential för DM att köra mindre batcher för att på så vis producera mer 

förbrukningsstyrt. En följd av detta skulle bl.a. vara att buffertnivåerna kan sänkas betydligt, vilket 

sänker lagerföringskostnader, och att reaktiviteten vid onormala läge ökar, d.v.s. att DM fortare kan 

reagera på avvikelser genom att möjligheten att planera om batcher ökar. I dagsläget är dock inte 

DM redo för att minska batchstorleken. Först och främst krävs att riggtiderna sänks för att detta ska 

kunna bli verklighet. Vidare finns praktiska begränsningar i form av t.ex. batchstorlekskrav från 

härderiet mellan kamaxel del 1 och del 2.  

9.2 Framtagning av plan 
En förutsättning för att framtagna originalplaner ska bli bra och sedermera kunna användas som mall 

för den veckovisa planeringen och i slutändan ge en rättvis bild över hur produktion går till är att 

aktuella cykel- och riggtider används. Det är viktigt att produktionen själva känner att de vill förmedla 

uppdateringar av tider till planeringsgruppen. Synsättet från produktion bör vara att det i alla lägen 

är en fördel att meddela en förändring i tider. Om cykeltiden skulle behöva höjas, p.g.a. 

kvalitetsaspekter exempelvis, är vinsten för produktion att meddela planeringen uppenbar – för att 

överhuvudtaget ha möjlighet att producera planerade artiklar inom utsatt tid krävs det. Skulle tider 
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däremot sänkas, vilket är mer vanligt, är vinsten inte lika uppenbar. Här gäller det att intala 

produktion att det bidrar till att skapa en än mer utmanade situation, där avvikelser fokuseras i högre 

grad. Då skapas förutsättningar för line att förbättra sitt arbete och utvecklas. En förbättrad dialog 

mellan planering och produktion är alltså önskvärd, där produktion känner att de vill dela med sig av 

information. 

Uppdatering av originalplaner görs för närvarande inte regelbundet. Tanken att dessa ska uppdateras 

varje gång en ny decided erhålls tycker vi är rimlig och detta bör följas även i praktiken. Konsekvenser 

av att inaktuella originalplaner används är att buffertar blir feldimensionerade och att det blir svårare 

för någon annan planerare att lägga veckoplanen om den ordinarie planeraren skulle vara 

frånvarande. Önskvärt vore att arbeta in en rutin för när detta görs och avsätta tid till det. Problemen 

är att tidsåtgången är relativt stor, upp mot en hel arbetsdag för vissa liner, samt att kompetensbrist 

råder. Anledningen till det är att den faktiska framtagningen inte är särskilt standardiserad och 

mycket handpåläggning görs. Här ser vi en potential i att utarbeta en tydlig standard för framtagning 

av ny originalplan. 

På sikt bör DM sträva mot att sänka riggtiderna i produktion. Görs detta skapas förutsättningar för 

att kunna producera närmare kunduttag och planeringen blir friare, där krav på batchstorlek kan 

sänkas. Ytterligare en fördel av det blir att färre artiklar behöver vara klassade som sådana som körs 

på slottider, vilket är bra eftersom dessa artiklar inte är förbrukningsstyrda utan lagerhålls med ett 

beställningspunktssystem. Ett alternativ är att sänka cykeln till exempelvis 2,5 arbetsdagar. Ett 

praktiskt problem med det är att fredagen är en kortare arbetsdag vilket skulle innebära att cykeln 

egentligen skulle behöva vara något kortare. 

Ur ett vidare perspektiv ser vi att DM har en stor potential i att kunna förenkla 

produktionsplaneringen om de begränsningar som finns i produktionen arbetas bort. Exempelvis att 

artikeltyper endast kan köras genom ett ben i flödet. Friheten vid planeringen ökar då betydligt 

samtidigt som flexibiliteten i att hantera onormala lägen ökar. Önskvärt vore riggfria maskiner utan 

några som helst begränsningar. 

9.3 Operativt arbete 
Potentialer för operativt arbete följer tidigare struktur med uppdelning enligt rollerna nedan. Notera 

att operatörer inte finns med här eftersom några tydliga potentialer riktade enbart mot operatörer 

inte har hittats, dock berörs operatörer i andra delar, exempelvis under samarbete. 

9.3.1 Produktionsplanerare 

När planerare tar fram veckoplanen är utgångspunkten inte självklart originalplanen. Föregående 

veckas plan används gärna, vilket är förståligt då volymerna i många fall är liknande. Justeringar efter 

specifika behov eller ändringar i mixen krävs emellertid i många fall. Pågår detta mönster flera veckor 

i sträck kan den originalplan, som en gång var utgångspunkten för veckoplanen, var vitt skild från den 

faktiska veckoplanen. Detta scenario är inte önskvärt av flera anledningar. Framförallt eftersom 

originalplanen finns av en anledning och är konstruerad som den är baserat på skapa bästa möjliga 

förutsättningar för produktionssystemet. Det handlar om att rigga effektivt samtidigt som en 

avvägning görs mot att vara utmanande för att avvikelser ska visualiseras. Därför ser vi det som en 

förutsättning för att systemet ska kunna fungera optimalt att originalplanen följs så gott som är 

möjligt vid generering av veckoplan. En förutsättning för att detta ska kunna genomföras i praktiken 

är givetvis att originalplanen är uppdaterad.  
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Ett önskemål från produktionsledare är att produktionsplaneraren borde närvara på det dagliga 

morgonmöte som respektive line har. På detta vis skulle planeraren få information om vad som är 

aktuellt på line och bilda sig en djupare uppfattning om hur linen fungerar. Planerarna själva menar 

att de inte har tid med dessa möten, och att mycket av informationen inte berör dem. Vi anser att 

det trots allt kan vara viktigt att visa att man är intresserad av vad som händer på line för att stärka 

förtroendet och bidra till att skapa en godare relation. Därför ser vi en potential för 

produktionsplanerarna att närvara på dessa möten, om inte varje dag, så ett par gånger i veckan. 

Onormala lägen, d.v.s. exempelvis att produktion ligger efter produktionsplan, är vanligt 

förekommande på DM. Trots detta finns inga tydliga rutiner för hur planerare ska hantera sådana 

situationer. Konkret kan detta innebära en hel del merarbete, beroende på hur pass allvarligt släp 

som föreligger. Ofta kan det handla om en prioriteringsfråga mellan olika artiklar och medför först 

och främst en kontroll av antalet aktuella artiklar som finns i färdigvarulagret. Vidare kan status hos 

kunden, vilket ofta är DE, behöva kontrolleras. Slutligen ackumuleras artiklarna som är i flödet och i 

mellanbuffertar för att få fram en rimlig uppskattning på antalet produkter i arbete samt när de kan 

vara leveransklara. Samtliga av dessa steg utförs genom en manuell räkning, förutom telefonsamtalet 

till DE, vilka dock själva utför en manuell kontroll. Förfarandet är mycket tidskrävande samtidigt som 

arbetet är väldigt trivialt. Det skulle förenkla planerarens arbete oerhört om någon form av 

systemstöd fanns tillgängligt för kontroll av artiklar i flödet. Även tydligare handlingsplaner för 

rutiner för planerare vid onormalt läge vore önskvärt. 

Det förekommer en hel del arbetsuppgifter som det är uttalat att planeringsgruppen ska genomföra, 

exempelvis uppdatera originalplan, medverka på möte samt uppföljning av buffertnivåer, som dock 

inte görs. En enkel anledning är att avdelningen är underbemannad. För att ge 

produktionsplaneringssystemet möjlighet att vara så bra som möjligt, krävs det att fler 

produktionsplanerare finns tillgängliga för att klara av arbetsbelastningen. 

9.3.2 Produktionsledare 

Produktionsledare har en viktig roll i egenskap av förebild och chef för operatörerna. Det medför att 

produktionsledaren har ett stort ansvar när det handlar om hur väl de uppsatta reglerna för 

planeringssystemet efterföljs. Reglerna är skrivna av en anledning och är viktiga att följa för att 

systemet ska fungera som det är tänkt. Att följa produktionsdygnsstart, förbättringstid samt start- 

och stoppregler är viktiga frågor som produktionsledaren inte bör nonchalera. Det är viktigt att 

produktionsledaren fokuserar på att planen efterföljs, för att på så sätt skapa förutsättningar för att 

avvikelser kan fokuseras. 

Ett centralt begrepp med detta planeringssystem är ofrånkomligen riggarna. Det riggas ofta och en 

sänkning av riggtiderna skulle vara ett stort lyft hela produktionen. Produktionsledarna tycks dock 

inte prioritera riggtider, vilket är något märkligt. Med ett tydligt fokus på riggtider skulle dessa 

förmodligen kunna sänkas och en standardtid för rigg kan tas fram. Ett sätt att göra detta är att följa 

upp hur lång tid riggarna tar, vilket inte görs i nuläget. Då kan även avvikelser i riggtid identifieras och 

förbättras, i likhet med planeringssystemet i stort. Genom att följa upp riggtiderna skulle det även 

tydliggöras hur stor del av tiden som line faktiskt riggar. Detta kan vara väldigt användbart för att slå 

tillbaka mot kritiken som operatörerna ställer mot planeringssystemet angående att riggarna sänker 

OPE-talet kraftigt.  
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9.3.3 Samarbete 

Den traditionella definitionen på OPE innebär att all riggtid ses som en förlust. Planeringssystemet 

kan därför uppfattas som negativt ur ett OPE-synsätt. Dock är definitionen av OPE inte helt självklar, 

och den skiljer sig åt beroende på vem som tillfrågas. Planeringsgruppen är tydliga med att OPE bör 

räknas på den tid som maskinerna är tänkta att köras, d.v.s. att riggtiden inte räknas med alls, och 

därmed inte ses som en förlusttid. Däremot följs produktionsledarna i regel upp på hur väl deras line 

har producerat genom att se på det traditionella OPE-talet. Att det saknas en samsyn över denna 

centrala del av planeringssystemet kan vara en källa till missförstånd och kan bidra till minskat 

förtroende för systemet. En gemensam syn på hur OPE ska definieras vore därför önskvärt och vi är 

av åsikten att riggtiden inte bör ses som en förlusttid.  

En viktig aspekt gällande gränsöverskridande samarbete är hur systemet används och inblandades 

roller. Alla som vi talat med är överens om att produktion är ägare av systemet så till vida att det är 

de som faktiskt använder systemet för att producera artiklar. Att produktion äger systemet kan 

tolkas som att de får använda det som de vill och alltså helt sonika strunta i förbättringstid och bara 

fokusera på att producera artiklar. Det produktion då missar är att systemet i grund och botten är 

tänkta att hjälpa dem att utvecklas och bli bättre. Förbättringsförslag bör i ett perfekt system komma 

från operatörerna själva, eftersom det är mycket enklare att göra något som man själv har kommit 

på, och verkligen vill genomföra, jämfört med något som man blivit tilldelad. Produktionsledaren har 

en viktig roll som coach för operatörerna och bör uppmuntra förbättringsidéer från operatörer. 

Självklart går det inte att tvinga produktion att följa uppsatta regler, utan det måste finnas ett eget 

driv från operatörerna att utvecklas och bli bättre.  

Rollfördelningen mellan produktion och planering är inte helt klargjord. Vissa produktionsledare är av 

uppfattningen att planeraren ska ha stenkoll på samtliga operationer i flödet och kunna ta snabba 

beslut över hur produktionen ska styras vid onormala lägen. I våra ögon är det orimligt. Planeraren 

bör ha en förståelse för flödet och veta vilka processer artikeln genomgår. Utöver det måste 

planeraren givetvis känna till de begränsningar, angående vilka artiklar som kan köras i vilka ben, i ett 

normalt läge. Däremot är det operatörerna som vet exakt hur operationer fungerar och hur de bäst 

körs, varför de är lämpligast att rådfråga angående specifika körproblem. Vi är av uppfattningen att 

planeringen vid ett onormalt läge ska kunna svara på frågor angående hur artiklar ska prioriteras, 

inte exakt hur flödet ska styras mellan olika operationer. Potentialen ligger alltså i att definiera 

tydligare roller, som alla är införstådda med.  

9.4 Buffertar 
En konsekvens av att start- och stoppreglerna inte följs blir att buffertar blir onödigt stora, som till 

exempel på vevstake mellan Alfing och Mauser. Följderna av att buffertar blir för stora är fler det 

binder onödigt kapital, fokus hamnar inte på avvikelser, produktionstavlan ger inte en korrekt bild 

över produktionsläget och eventuella kvalitetsavvikelser som uppkommer innebär att flera artiklar 

måste undersökas. Det är således inget önskvärt scenario. Detta är ett konkret exempel på varför 

start- och stoppregler bör följas, de finns helt enkelt formulerade av en anledning. Samtidigt måste 

hänsyn tas till personalrelaterade aspekter, framförallt att övertidsarbete bör undvikas om det är 

möjligt. Som vi ser det vore det givetvis önskvärt om reglerna följdes, men som det ser ut för 

närvarande krävs att någon agerar och styr upp situationen. Det kan vara aktuellt att formulera om 

reglerna tillsammans, där samtliga parter får kompromissa något, men ändå komma fram till regler 

som alla kan stå för. Därefter ska reglerna följas, punkt slut. 
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En viktig del av planerarnas arbete är att följa upp buffertnivåer. Görs detta som det är tänkt kan 

avvikelser, t.ex. beroende på planeringsarbetet, fångas upp. Specifikt kan fel i handhavande, genom 

att helt enkelt fel artikel har planeras in förekomma, och mer troligt felaktiga buffertnivåer till följd 

av klassificering. Enligt tidigare resonemang angående artikelklassificering, är detta i något avseende 

en uppskattning av framtida efterfrågan, och därför svårt att avgöra på förhand. Därav är det extra 

viktigt att följa upp lagernivåer för att se om nivåerna som faktiskt finns i lagret är rimliga. 

Arbetssättet att definiera min- och maxnivåer är fullt rimlig, för att fånga upp att nivåerna givetvis 

varierar beroende på när kontrollen görs. För närvarande görs dock inte denna uppföljning 

regelbundet, något som vi tycker att det finns belägg för att det borde göras. 

På sikt ser vi en potential för DM att sänka nivåerna i säkerhetslagrena. Enligt verkstadschefer är det 

som står i vägen för närvarande att tillförlitligheten i de interna processerna inte är tillräckligt hög. På 

sätt och vis kan vi förstå detta. Vissa av linerna har problem med en stor störningsbild och därmed 

låga OPE-tal. Att där gå in och kräva att de ska sänka nivåerna i säkerhetslagret vore opsykologiskt. 

Skulle däremot det ovanliga normalläget faktiskt uppnås och följas under en längre period tycker vi 

att säkerhetslagrena generellt borde sänkas. Annars finns det en risk i att bli för trygga och för säkra 

på att aldrig missa en leverans att systemet tappar det utmanande inslaget. 
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10 Resultat 

I denna del av arbete återknyter vi våra slutsatser till rapportens syfte. Vidare följer diskussion om 

avgränsningarnas betydelse och andra påverkande faktorer, följt av bidraget till Scania och slutligen 

akademiskt bidrag och förslag på framtida forskning.  
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10.1 Slutsats 
Syftet med detta examensarbete har varit att utvärdera produktionsplaneringssystemet och bedöma 

dess potential. 

När vi utvärderade DM:s planeringsverktyg endast med hänsyn till teorin kring cyklisk planering och 

övriga tänkbara planeringsverktyg, var det inget som passade enligt förutsättningarna på DM. När vi 

dock breddar perspektivet till att undersöka hur väl cyklisk planering på Scanias vis passar DM, det 

vill säga påkopplandet av SPS samt anpassning av den cykliska planen, tycker vi att en cyklisk 

planering på DM passar betydligt bättre. Det finns förutsättningar för planeringssystemet att fungera 

riktigt bra, även om rådande förutsättningar gällande långa led- och riggtider delvis drar ner den 

cykliska grundplanens fulla potential. Vi har genom vår utvärdering klargjort systemets fördelar, 

samtidigt som vi gått vidare med de delarna i systemet vi tyckte varit mindre bra och skrivit dessa 

som potentialer. Centrala begrepp i potentialerna berör riggtider, förankring, ägande och att följa 

uppsatta regler. I och med att en utvärdering är genomförd och att potentialer är påvisade är syftet 

med detta examensarbete uppfyllt. 

10.2 Diskussion 
De slutsatser som nåtts i denna rapport är framtagna utifrån de avgränsningar som har gjorts. 

Effekten av valda avgränsningar diskuteras därför inledningsvis. Scania, likt många företag, präglas av 

ett dynamiskt klimat med bland annat varierad efterfrågan. Effekten av detta koppat till rapporten 

utreds därför därefter. Dessutom är detta ett akademiskt arbete, varför det i klartext kan vara bra att 

förtydliga bidraget till Scania. Slutligen diskuterar vi vårt akademiska bidrag och ger förslag på 

framtida forskning. 

10.2.1 Avgränsningar betydelse och påverkande faktorer 

Vi har gjort en del avgränsningar i denna rapport, dessa diskuteras nedan. 

Avgränsning: Materialplaneringen 

Den avgränsning som mest konkret kan kopplas till planeringssystemet är materialplaneringen. 

Materialplaneringen spelar viss roll vid utformningen av ett bra produktionsplaneringssystem. Detta 

eftersom tillgången på råmaterial kan påverka hur produktionsplanerarna lägger en bra plan. 

Dessutom kan frekvensen av inleverans av råmaterial kopplas till mängden råmaterial DM behöver 

lagerhålla för att undvika stopp i produktionen på grund av materialbrist. Avgränsningen uppkom på 

starka rekommendationer av handledare på Scania, med anledning av att det bedömdes som allt för 

omfattande att kartlägga råmaterialflödet. Det som hade varit intressant att titta på, givet att 

avgränsningen inte hade gjorts, vore interaktionen mellan produktionsplanerare och 

materialplanerare, alltså vad som konkret händer när råmaterial tar slut, hur råmaterial generellt sett 

avropas och vad som avgör mängden och frekvensen avropat material. Dessutom hade det varit 

intressant att undersöka möjligheten att spegla de cykliska originalplanen bakåt till leverantörerna i 

syfte att koppla ihop flödena från leverantör till kund. Rapporten bedömer vi dock som omfattande 

nog, och en studie som blandar in leverantörer hade nog, i likhet med handledarnas 

rekommendation, blivit alltför omfattande.  
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Avgränsning: Andra flöden på DM 

På DM finns flöden där systemet inte är i bruk, och dessa flöden avgränsade vi bort. Vi tror inte det 

har haft en inverkan på rapporten, eftersom flödena på de avgränsade linerna är av helt annan 

karaktär än på de linerna där planeringssystemet används idag. Trots avgränsningen kunde vi basera 

vår utvärdering på fyra olika flöden och det bedömer vi som många nog för att genomföra en bra och 

objektiv utvärdering. 

Avgränsning: Logistikavdelningen 

Vi avgränsade bort den så kallade logistikavdelningen, som bland annat ansvarar för att förse liner 

med material och transportera färdigbearbetat material från linen till färdigvarulagret. Eftersom vi 

inledningsvis bedömde att detta arbete inte i så stor utsträckning påverkas av hur produktionsplanen 

läggs, avgränsades dessa bort. Det visade sig dock att logistikavdelningen påverkades något mer än 

vad vi inledningsvis uppfattade. Bland annat planerar de sina rutter baserat på den körordning som 

visualiseras på tavlorna. Om det under dagen uppkommer situationer där omplanering är nödvändigt 

påverkas logistikavdelningen eftersom de måste anpassa sina körplaner med vilket material de ska 

ställa ut på linerna. Dock är omplanering i produktionen ett icke-önskvärt läge, i avseende att det i 

normala fall inte ska ske. Hade avgränsningen inte gjorts hade logiskavdelningens åsikter vävts in 

med övriga inblandande, varför avgränsningen kan ha påverkat resultatet till viss del i avseende att 

inte alla inblandade har blivit intervjuade. 

Påverkande faktor: Marknadsläget 

Det som vi bedömer vara den tydligaste påverkande faktorn är det gradvis förbättrade 

marknadsläget. Under vår tid på Scania, var marknadsläge inledningsvis nedtryckt och DM hade 

således låg efterfrågan, varpå gradvis en höjning av volymerna skedde till att nästan slå i taket för vad 

DM klarar av på två skift mot slutet av vår tid på Scania. Detta kan ha påverkat en del av de 

intervjuade personernas åsikter. Anledningen hör ihop med utformningen av själva systemet, där 

planeringen genom riggar styr maskinerna till hög beläggningsgrad. I tider där efterfrågan var låg, 

riggades det väldigt mycket, medan det i tider där efterfrågan var hög riggades betydligt mer sällan. 

Detta kan ha gett följder på resultatet som t.ex. att högre efterfrågan ger mindre spelrum för fel; 

hamnar man bakom planen måste det tas igen på förbättringstid och övertid. På en del liner har den 

högre efterfrågan tvingat linen till övertid flera helger vilket skapar en ovilja bland operatörer att 

arbeta ännu mer övertid. Bland annat därför sitter produktionsledare i en svår situation gällande dels 

att följa uppsatta regler knutna till planeringssysystemet och samtidigt undvika övertid. Samtidigt 

ligger ofta en avvikelse bakom att linen hamnar bakom planen, och avvikelserna ska elimineras 

genom förbättringar. Ju mer en line hamnar bakom plan, ju mindre tid finns till förbättringar och 

linen kommer kroniskt att leva med avvikelserna. För rapportens del kan det således förklara en del 

av operatörernas ovilja att rigga, och produktionsledarnas beslut att undvika en del regler.  

10.2.2 Bidrag till Scania 

För Scanias del ger denna rapport ett ramverk över flera olika faktorer kring planeringssystemet. Till 

att börja med har vi samlat information från väldigt många berörda parter och utvärderat deras 

synpunkter på ett opartiskt sätt, eftersom systemet påverkar de berörda parterna olika. Genom 

utvärderingen visar vi också Scania att arbetssättet för hur Scania säger att systemet ska fungera i 

många fall skiljer sig ifrån hur det faktiskt fungerar. Vi har genom utvärderingen kunnat validera att vi 

generellt sett ger medhåll för att systemet är bra, men att det finns vissa potentialer som skulle göra 

systemet ännu bättre. Dessa har vi lyft fram i ett särskilt kapitel i rapporten, och detta avsnitt blir 
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extra intressant för Scania. Slutligen kan nuläget vara intressant läsning för Scania, där vi i detalj 

klargör förutsättningarna för systemet och varje line där systemet är implementerat, vilket kan skapa 

förståelse för hur systemet fungerar för personer som inte arbetar med systemet i sitt dagliga arbete. 

10.2.3 Akademiskt bidrag och förslag till vidare forskning 

Under tiden vi genomfört vårt arbete med att utvärdera planeringssystemet som används på utvalda 

liner på DM på Scania inser vi hur olik verkligheten i många avseenden är mot teorin. När vi under 

litteratursökningen för detta examensarbete läste på om olika sätt att planera och styra 

produktionen presenteras ofta verktyg som i något avseende optimerar flödena ur det ekonomiskt 

bästa sättet. Under vår tid på Scania märker vi hur ett bra planeringssystem dock måste ta hänsyn till 

betydligt fler parametrar än ekonomiska. Minst lika viktigt är personalaspekter, och då framförallt 

hur systemet uppfattas av olika roller. Det som optimerar situationen ekonomiskt kan betyda en 

betydligt sämre miljö för operatörer. Lika viktigt är det att hänsyn tas till tekniska förutsättningar. 

Dessutom kan ”påhängande” parametrar, såsom visualisering, beläggning av maskiner, och planering 

av antal rigg styra hur bra ett planeringssystem fungerar i praktiken. I något avseende är alltså inget 

system perfekt. Det är därför vi inte tycker att teorin är fullständig, vi saknar helt enkelt diskussioner 

om just hur t.ex. personalaspekter påverkar valet av planeringssystem, och hur man givet ett val av 

bakomliggande planeringssystem faktiskt på olika sätt kan visualisera det för operatörer, hantera 

förändringar i efterfrågan och faktiskt införa buffertar på utvalda ställen för att kunna producera på 

ett mer skalekonomiskt sätt. Ovanstående diskussion leder till vårt förslag på vidare forskning; att 

skapa ett ramverk för planeringssystem som inte bara ser till ekonomiska effekter och hur pass stabil 

efterfrågan är, utan som faktiskt visar hur ett planeringssystem kan utformas givet andra faktorer. 
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Bilaga 1: Intervjuer och aktiviteter 

Semistrukturerade intervjuer  

För intervjumall se bilaga 2. 

Måndag 19/4 Malin Engström, produktionsplanerare DE 

Måndag 19/4 Fredrik Royegård, produktionsledare vevstake 

Tisdag 20/4 Mathias Wijkström, chef planering- och logistikgruppen, DML 

Tisdag 20/4 Fredrik Enander, produktionsledare vevaxel del 1 

Onsdag 21/4 Anders Dahlin, produktionssamordnare vevstake 

Onsdag 21/4 Janne Hanhikoski och Lars Pettersson, produktionsledare vevaxel del 2 

Torsdag 22/4 Richard Larsson, produktionsledare kamaxel 

Tisdag 27/4: Richard Dogén, produktionssamordnare kamaxel 

Tisdag 27/4 Thomas Jonsson, produktionsledare cylinderfoder 

Onsdag 28/4 Daniel Edenborg, produktionssamordnare vevaxel del 2 

Måndag 3/5 Per-Ola Aldenlöv, verkstadschef enhet DMC (vevstake, cylinderfoder m.m.) 

Tisdag 4/5 Fredrik Holmberg, produktionssamordnare foder 

Onsdag 5/5 Rolf Sandvik, produktionssamordnare vevaxel del 1 

Torsdag 6/5 Ricky Carlsson, verkstadschef enhet DMB (kamaxel, vevaxel m.m.) 

Kontinuerliga, ostrukturerade, intervjuer 

Mikael Malmström, SPS-office 

Sara Björklund, chef planeringsgruppen 

Cesk Marjakaj, produktionsplanerare 

Stefan Pohl, produktionsplanerare 

Fredrik Fjellström, produktionsplanerare 

Randi Övstegård, produktionsplanerare 

Spontana, ostrukturerade, samtal med operatörer, produktionssamordnare och produktionsledare 

har förekommit vid flera tillfällen. 

Aktiviteter 

Praktik innebar att följa flödet på line och skapa en uppfattning kring operationer och styrning och av 

material genom att följa erfararna operatörer i deras dagliga arbete. 

Tisdag 2/2 och onsdag 3/2 Praktik kamaxelline 

Torsdag 4/2 Praktik vevstakeline 

Onsdag 10/2 Praktik vevaxelline del 1 

Onsdag 17/2 Praktik vevaxelline del 2 

Tisdag 2/3 Praktik cylinderfoderline 

Tisdag 23/3 Rundvisning DE-line med Per Gustafsson, produktionsledare på monteringsline DE 



Bilagor 

 

Bilaga 2: Intervjumall 

Intervjumall för samtal med produktionsledare 

 Vad är din bakgrund? 

 Vad ingår i dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

o Vad ingår i ditt dagligt arbete? 

o Dagligt arbete kopplat mot produktionsplanen?  

 Vad är dina mål på linen?  

o Vad har du för mål angående OPE-tal? 

o Målbild angående riggtider? 

 Vilka mål sätts på dig? 

 Hur går planeringen till i praktiken – hur styrs du och operatörerna av planeringen? 

o Om ni vill ändra i plan, gör ni det? Dialog med produktionsplanerare? 

 Vad tycker du om planeringssystemet? 

o Hur ser du på fokuseringen på rigg? 

 Vad ingår i en rigg? 

 Finns det en riggstandard på line? 

 Görs en rigguppföljning? 

 Tål maskinerna att riggas så ofta? 

o Hur ser du på produktionsdygnsstart? 

 Förloras tid vid uppstart 06.00 – två uppstarter? 

o Förbättringstid / Stoppregler / Produktionsstartstid 

 Vad tycker du om det?  

 Uppfattar du det som att det följs? 

 Vems ansvar är det att det följs? 

o Hur ser du på OPE-talet och hur mäts det? 

 Att planeringskort utgår från 100 % OPE – bra? 

 Finns det försvårande omständigheter i form av linespecifika problem? 

o Är cykel- och riggtider enligt plan korrekt? 

o Finns det tid att hinna med verktysbyten? 

o Hur påverkas linespecifika problem av planering?  

 Är det en bra lösning?  

 Anser du att något med planeringen kunde göras bättre? 

 Vad är ”onormalt läge” kontra släp? Är det samma sak enligt dig? 

o Hur är förfarandet vid släp? Vem agerar, vad görs? 

 När kopplas produktionsplaneraren in 

 Vad följer du upp? 

o Riggtider? 

o Taktmissar? 

o Förbättringar? 

o Faktisk produktion? 

o Läge mot kund? 

o Störningar? 

o OPE? 
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Intervjumall för samtal med produktionssamordnare 

 Vad är din bakgrund?  

 Vad tycker du om planeringssystemet? 

o Vad anser du om fokuseringen på rigg? 

 Riggas det för ofta?   

 Är tiden för rigg enligt planering korrekt? 

 Om inte, gör du något åt saken? 

o Följs planerad tid för förbättringstid?  

 Utnyttjas det till rätt saker? 

 Leder det till faktiska förbättringar? 

 Vad tycker du om det?  

o När på dygnet har ni produktionsstarttid? 

 Följer ni denna tid? 

 När tycker du/linen generellt att det borde vara? Varför?  

o Följs start- och stoppregler? 

 Om inte, varför? 

 Skulle du vilja ändra reglerna? 

 Vad är det allmänna uppfattningen om planeringssystemet på line? 

o Riggas det för ofta enligt operatörer generellt? 

 Uppkommer situationer att operatörer vill ändra i plan? 

o Tas då diskussion med PL? 

o Diskuteras det med planerare? 

 Finns det några konkreta problem med planeringssystemet just på din line? 

o Följdfråga angående linespecifika exempel, t.ex. buffertar, flöden. 
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Intervjumall för samtal med verkstadschefer 

 Vad är din bakgrund? 

 Vad är en verkstadschefs huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 Vad tycker du om produktionsplaneringssystemet som används på DM? 

o Vad tycker du om fokuset som hamnar på rigg? 

 Varför finns inte riggstandardtider? 

 Vilka mål sätter du på dina produktionsledare och vad följs upp? 

o OPE-tal? 

o Kassationer? 

o Missade takter? 

o Utnyttjande av förbättringstid? 

o Något annat? 

 Vad är fokusområden på dina liner? 

 ”Ägande” – vem ansvarig för att rätt saker görs? 

 Vi har noterat att start- och stoppregler inte följs, hur viktiga är de? 

o Vad tycker du om att de inte följs? 

 Hur funkar planeringssystemet på dina liner?  

 Vilka mål/krav sätts på dig uppifrån? 

 Hur definierar du OPE? 

 Anser du att nivån för rimliga förluster är rimlig? 

o Hur har den bestämts? 

o Hur görs avvägningen mot att sätta nivån utmanande? 

 Varför är det ofta släp på linerna? 

o Prestige i att höja rimliga förluster? 

 Anser du att nivån i säkerhetslagret är rimlig? 
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Intervjumall för samtal med chef över planerings- och logistikgruppen 

 Vad är din bakgrund? 

 Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

o Vad ingår i ditt dagliga arbete 

o Vad är dina huvudsakliga mål med ditt arbete? 

o Vilka mål sätts på dig uppifrån? 

 Vad tycker du om produktionsplaneringssystemet? 

o Hur pass involverad i planeringsarbetet är du? 

o Vad anser du om det fokus på rigg som systemet skapar? 

 Varför finns inga standardriggtider? 

o Upplever du att personer mäter OPE-talet olika? 

 Hur tycker du att det ska mätas? 

o Hur ser du på produktionsdygnsstart och förbättringstid? 

o Hur ser du på att stoppregler för interna buffertar inte följs? 

 Vems ansvar är det? 

 Ska planeringsgruppen agera ”poliser” i sådana fall? 

o Vilka diskussioner/kritik möter du om planeringssystemet? 

 Vad tror du om framtiden för systemet? 

o Hur följer du upp systemet och personal? 

 Vilka mål sätter du på din personal och planeringsgruppen i stort? 
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Intervjumall för samtal med produktionsplanerare på DE 

 Vad har du för bakgrund?  

 Hur planerar ni produktion på DE? 

o Vad har ni för övergripande styrsätt? 

o Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

o Hur går planeringen till i praktiken? 

o Vad ingår i det dagligt arbete? 

 Vilka mål sätts på dig? 

 Upplever du problem med DM?  

o Problem med kvalitetsaspekter? 

o Problem med leveransprecision? 

o Är kontakten med DM tillfredsställande? 

 Sköter externa leverantörer ovanstående punkter bättre? 

 Hur ser du på att DE har ett råvarulager? 

o Hur dimensionerar ni?  

o Avvägning kapitalbindning/säkerhet? 

o Anser du att det är lagom stort? 

 DM har dessutom ett eget färdigvarulager, är det bra? 

 Om DM missar en takt – hur länge klarar ni er utan leverans generellt?  

o Hur allvarligt är det? 

 


