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Sammanfattning 

ITAB Shop Concept är ett multinationellt företag som utvecklar, tillverkar, säljer samt 

installerar inredningskoncept och produkter till butikskedjor. En del av denna produktion 

innefattar tillverkning av kassadiskar, vilka består av komplexa produktstrukturer med 

hundratals ingående komponenter. På grund av att ITAB upplevde att komponenter saknades 

vid start av kassadiskmontaget, gavs uppdraget att undersöka orsakerna till detta. 

Studiens syfte var att kartlägga och analysera orsaker till störningar i ledtider som påverkar 

tillgängligheten på komponenter till monteringsavdelningen på ITAB Shop Concept Jönkö-

ping samt ge rekommendationer. 

Produktionen av kassadiskar var helt kundorderstyrd och produktionsplanering skedde med 

hjälp av affärssystemet Jeeves Universal. Metoden som användes var materialbehovsplane-

ring, vilket innebär att planeringen av tillverkning och inköp baseras på kassadiskarnas 

produktstrukturer, lagersaldon och ledtider. ITAB producerade mellan 50-60 kassadiskar vid 

högsäsong och mellan 30-40 stycken vid lågsäsong. 

Vid insamlingen av dataunderlaget undersöktes tillverkningsorder som inte var startklara vid 

planerat startdatum. Detta gjordes genom daglig mätning, där samtliga tillverkningsorder 

inspekterades för att utläsa vilka komponenter som hade brist mot lager. Mätningarna visade 

att egenproducerade komponenter utgjorde drygt hälften av bristerna medan inköpta utgjorde 

ungefär en femtedel. Resterande brister berodde på så kallade fästelement, vilket är ett 

samlingsnamn för bland annat skruvar och muttrar. Dessa komponenter är lågvärdesartiklar 

och med hjälp av en bättre styrningsmetod skulle detta problemet kunna reduceras. Bättre 

rutiner för snabbinventering skulle behöva införas för att förhindra att minussaldon uppstår. 

Detta gäller inte enbart fästelement utan för samtliga artiklar i produktionen. 

För egenproducerade komponenter identifierades i vilka produktionsgrupper en störning i 

ledtiden först uppstod. För sex av dessa studerades rutinerna mer djupgående för att utreda 

varför störningar hade uppstått. De problem som identifierades var bland annat bristande 

rapporteringar och att data i Jeeves inte överensstämde med verkligheten. För två av produkt-

ionsgrupperna var den utförda arbetstiden mer än 50 respektive 80 procent längre än planerad. 

Detta medförde att planerad beläggning inte var tillförlitlig och operatörerna i dessa produkt-

ionsgrupper hade svårt att hinna med. För att förbättra detta och få en bättre planering bör 

regelbunden uppdatering av ställ- och stycktider utföras. Mätningarna visade även på tydliga 

felaktigheter mellan verkliga lagersaldon och de registrerade i Jeeves. En av anledningarna till 

detta var bristande rutiner vid kassationer. Då en kassation uppstod rapporterade operatören 

detta, men det kunde ta lång tid innan det noterades av produktionsplanerna på grund av hur 

planeringen i affärssystemet var uppbyggt. Eftersom produktionen var direkt kundorderstyrd 

innebar en kassation att en ny akut tillverkningsorder behövde släppas. Därför är det viktigt 

att dessa tidigt behandlas för att inte brist ska uppstå. Efter att en akutorder har släppts är det 

även viktigt att denna prioriteras i produktionen, vilket gjordes genom att produktionsledarna 

lämnade ut en lista till berörda produktionsgrupper. Detta skulle istället kunna göras med 

hjälp av Jeeves, eftersom systemet är försett med möjligheten att använda prioriteringskoder. 
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Ett annat problem som identifierades i ett par produktionsgrupper var att körplanen som 

Jeeves utformat inte följdes. För plockning av material användes istället en lista baserad på 

när kundorder skulle vara klara. Detta medförde att material plockades samtidigt till monte-

ringen och lackeringen, trots att lackering utförs innan montering. Därför bör truckförarna för 

kassadiskplocket följa körplanen för att säkerställa att material har plockats fram i rätt 

tidpunkt till respektive operation. För en av produktionsgrupperna var det svårt att följa 

körplanen och för att lösa detta behöver bättre förståelse för andras arbetsrutiner utvecklas hos 

personalen. Genom ett bättre samarbete mellan och inom produktionsgrupperna skulle det 

vara enklare för vissa produktionsgrupper att genomföra sitt arbete.  

För inköpta komponenter är det många variabler som påverkar och de problem som datain-

samlingen påvisade var att inleveranser ofta blev stående i godsmottagningen. Detta medförde 

att materialet inte blev tillgängligt i affärssystemet även om det fysiskt fanns tillgängligt i 

produktionsanläggningen. En annan observation som gjordes var att material ofta beställdes 

till samma dag som det skulle användas i produktionen. Detta innebar att materialet behövde 

levereras i rätt tid från leverantörerna för att inte brist skulle uppstå. Eftersom ledtiderna för 

anskaffning av material var korta ställs större krav, något som inte återspeglades tillbaka på 

leverantörerna. 

Utifrån studiens resultat blev det tydligt att ITAB behöver fokusera mer på tillgänglighet av 

material. Därför kan det vara av intresse att undersöka huruvida det är ett felaktigt fokus i 

produktionen. Genom ITABs fokusering på leveransprecision och slutdatum uppstod 

suboptimering och operatörerna hade ingen helhetsuppfattning över tillgänglighet. Därför är 

det rimligt att fokusering på tillgänglighet och startdatum istället skulle skapa bättre balans i 

produktionen, vilket skulle kunna leda till ökad produktivitet.  

 

 

 

Nyckelord:  Tillgänglighet, Ledtidsstörning, Materialbehovsplanering, Materialbrist,  

Kassadisktillverkning, Logistik  
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Executive Summary 

ITAB Shop Concept is a multinational company that develops, manufactures, sells and 

installs interior design concepts and products to retail chain stores. A part of this production 

includes manufacturing of checkouts, which have complex product structures with hundreds 

of components. This thesis came to because ITAB experienced that components were missing 

at the start of the checkout assembly.  

The purpose of this thesis was to identify and analyze the causes of lead-time deviations that 

affect the availability of components to the assembly section at ITAB Shop Concept in 

Jönköping and give recommendations. 

The production of checkouts was completely customer-driven and the production planning 

was done with the ERP-system Jeeves Universal. The method used was material requirements 

planning, which base the production planning for purchasing and self-production on the 

product structures of the checkouts and also on inventory levels and lead times. ITAB 

produced between 50-60 checkouts at peak season and 30-40 in the off-season. 

To collect data material, every manufacturing order, which wasn’t ready to the planned start, 

was examined. This was done by making daily measurements, where all manufacturing orders 

were inspected to deduce which components had a shortage of stock. The measurements 

showed that self-produced components contributed to slightly more than half of the shortages 

while purchased components constituted of approximately one-fifth. The remaining shortages 

were due to screws and brackets. These components are low-cost products and by using a 

better inventory control method, the risk of shortages for these could be reduced. Better 

procedures for rapid update of inventory would also be necessary in order to prevent the 

occurrence of negative inventory balance. This applies not only to screws and brackets but for 

all components in the production.  

For self-produced components, production groups could be identified where a disturbance in 

lead-time first emerged. For six of these, routines where examined in more detail to investi-

gate why the disturbance had occurred. The problems that were identified were for instance 

lack of reporting and that the data in Jeeves didn’t correspond to the reality. For two of the 

production groups, the reported work time was more than 50 percent and 80 percent longer 

than planned. This meant that scheduled availability was unreliable and the operators of these 

production groups had a hard time keeping up. To improve this and get a better production 

plan, planned work time and setup time should be regularly updated. The measurements also 

showed clear errors between actual inventory levels and the levels registered in Jeeves. One 

reason for this was found to be inadequate procedures for wasting. When wastage occurred, 

the operator reported this but then it could take a while before the production planner noted 

this because of how the planning was structured in the ERP-system. Since production was 

directly customer-driven, a new urgent manufacturing order had to be released. Therefore it’s 

important that these cases are noted early to avoid that shortages occur. When an urgent 

manufacturing order has been released, it’s also important that this order is prioritized within 

the production. At the time of this thesis, this was done by the production managers who gave 

out a list of urgent orders to the production groups. This could instead be performed with the 

help of Jeeves, as the system already is equipped with the ability to use priority codes. 
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Another problem that was identified in a few productions groups was that the dispatch list that 

Jeeves generated wasn’t followed. Instead the operators in charge of transporting components 

to the assembly section and painting area used a list based on the orders completion date. This 

meant that the components were delivered at the same time to both these production groups, 

even though the painting should be done before the assembly takes place. Therefore, truck 

drivers for checkout components should follow the dispatch list in order to make sure that 

materials are transported to the correct operation at the correct time. Although, for one of the 

operations, it would be difficult to follow the dispatch list because many orders are combined. 

To solve this, personnel need to have better understanding of each other’s work routines. 

Through better collaborations between and within the productions groups, a better work 

situation could evolve.  

For purchase components, there are many variables that influence and one of the problems 

that were identified was that deliveries often were left standing in the receiving area. This 

meant that the material wasn’t available in the ERP-system even though the material was 

available within the production plant. Another observation that was made was that materials 

often were ordered to the same day it would be used in the production. This meant that the 

material had to be delivered on time from suppliers in order to avoid that shortages would 

occur. Given that the lead times for procurement of materials were short, it requires higher 

demands. These demands were not reflected back to the suppliers, which should be the case. 

Based on the results of this study, it became clear that ITAB has to focus more on the 

availability of materials. Therefore, it may be of interest to investigate whether right focus is 

used or not. While ITAB is focusing on delivery precision and completion dates, the opera-

tions were sub-optimized and the operators didn’t have a whole view of the material flow. It 

is therefore reasonable to believe that focus on availability and start date instead would create 

a better balance in the material flow, which could lead to increased productivity. 

 

 

 

Keywords:  Availability, Lead-time deviation, Material Requirement Planning,  

Material Shortages, Checkout production, Logistics  
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Förord 

Med detta examensarbete avslutas vår utbildning på civilingenjörsprogrammet inom Industri-

ell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet utfördes inom ämnesområdet 

logistik vid ITAB Shop Concept i Jönköping under tidsperioden januari 2011 och juni 2011. 

Vi är mycket tacksamma att vi fick möjligheten att genomföra ett spännande och intressant 

examensarbete på ITAB Shop Concept Jönköping. Examensarbetet har bidragit med en ökad 

förståelse och kunskap om de problem som kan uppstå hos ett företag och hur lösningar kan 

finnas med hjälp av de teoretiska kunskaper som erhållits under studieperioden. Arbetet har 

varit väldigt inspirerande och vi uppskattar det engagemang som personalen visat gentemot 

oss och vårt arbete. 

Vi vill tacka alla personer som hjälpt oss att utföra detta arbete och speciellt Johan Wahlström 

och Bengt Canell som gav oss möjligheten och hjälpt oss med utformningen av studiens syfte 

och fokusering. Vi vill även tacka Johan för allt stöd och feedback under arbetets gång. Ett 

stort tack riktas även till Anders Nygren som alltid visat ett trevligt bemötande, välvilja och 

hjälpsamhet. 

Vi vill dessutom tacka vår handledare vid Linköpings Universitet, Bengt Ekdahl, och våra 

opponenter, Marcus Baggman och Christoffer Bohlin. De har gett värdefull feedback och 

kritiska reflektioner under studiens gång, vilket medförde ett bättre resultat. 

Avslutningsvis vill vi också passa på att tacka varandra för ett gott samarbete under hela 

studietiden och den intensiva perioden under det avslutande examensarbetet. 

 

 

 

Jönköping, maj 2011 

 

 

  

Therése Björman Ted Svensson 



 VI 

  



   VII 

Disposition och läsanvisningar 

För att förtydliga rapportens struktur ges här en förklaring av respektive kapitel. Detta för att 

läsaren ska kunna sätta sig in i vilka delar som denne anser vara av störst intresse. 

Kapitel 1 Inledning  

I inledningen presenteras bakgrunden och orsakerna till studiens undersökning, vilket mynnar 

ut i studiens syfte. Vidare beskrivs även de direktiv som gavs av uppdragsgivaren över vilka 

mål och fokuseringar som önskades. Kapitlet är intressant för samtliga läsare då det förklarar 

varför studien genomfördes.   

Kapitel 2 Nulägesbeskrivning 

I nulägesbeskrivningen ges först en beskrivning av ITAB koncernen och hur organisationen 

är uppbyggd samt vad de har för utbud till kunderna. Därefter presenteras produktionsanlägg-

ningen i Jönköping där studien genomfördes och de produkter som tillverkas i denna anlägg-

ning samt en närmare beskrivning av de funktioner som var intressanta för denna studie. 

Kapitlet är intressant för de läsare som inte är insatta i ITABs verksamhet. 

Kapitel 3 Referensram 

I referensramen presenteras de teorier som studerades för att skapa en förståelse för vad som 

kan orsaka problemet och hur det kan åtgärdas. Dessa teorier användes sedan som hjälp vid 

analys och utformning av rekommendationer. Kapitlet är intressant för de läsare som vill läsa 

de teorier som studien utgått ifrån samt de läsare som vill öka den logistiska förståelsen 

bakom rekommendationerna.  

Kapitel 4 Uppgiftsprecisering 

Uppgiftspreciseringen inleds med en summering av bakgrundsproblemet och målet med 

denna studie samt en presentation av studiens avgränsningar. Vidare görs en syftesnedbryt-

ning som ligger till grund för det fortsatta arbetet och för framtagning av konkreta frågeställ-

ningar. Kapitlet är intressant för samtliga läsare då det framhäver vad studien utgick ifrån att 

undersöka och analysera. 

Kapitel 5 Metod 

I metoden beskrivs den arbetsmodell som använts för genomförandet av studien. Därefter 

beskrivs den ansats och de arbetssätt som användes i studien samt de bakomliggande teorier-

na. Kapitlet är intressant för de läsare som vill veta hur studien har genomförts samt moti-

veringar till de val som gjorts. 

Kapitel 6 Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras den empiriinsamling som gjorts på ITAB utifrån uppgiftsprecise-

ringen och metoden. Detta dataunderlag var sedan grund för de analyser som genomfördes 

och som svarade på studiens syfte. Kapitlet är intressant för de läsare som är intresserade av 

bakgrunderna till de slutsatser och rekommendationer som studien resulterade i. 
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Kapitel 7 Slutsatser 

I slutsatserna presenteras en sammanfattning av det resultat som utvecklades utifrån analysen 

och rekommendationer för hur verksamheten kan förbättras. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om vad som kan ha påverkat resultatet samt andra tankar som framkommit under 

studiens gång och som ITAB själva kan välja att utreda vidare. Kapitlet är intressant för 

samtliga läsare då det anses vara kärnkapitlet i studien och ger svar på studiens syfte. 

Källförteckning 

I källförteckningen listas de referenser som använts i studien och som skapar belägg för de 

påstående som görs. Listan är uppdelad efter tryckta, elektroniska och företagsspecifika 

dokument och böcker.  

Bilagor 

Bilagor är till för att öka förståelsen för skriven text men på grund av att de tar stor plats 

placeras de som en bilaga. I rapporten används bilagor för att bland annat visa vyer från 

affärssystemet och hur beräkningar har genomförts. Det finns även en ordlista för att bättre 

förklara rapportspecifika termer och begrepp. 
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1 
Inledning 

I detta inledande kapitel ges en bakgrundsbeskrivning på det problem 

som denna studie har för avsikt att undersöka, vilken sedan mynnar ut 

i studiens syfte. Sist i inledningen presenteras de direktiv som gavs av 

uppdragsgivaren. 
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1.1 Bakgrund 

Kunders förväntningar på företag ökar och därför blir hög leveransservice allt viktigare till 

kunder. Det finns många element som påverkar leveransservice och några av de viktigaste 

elementen för kunder är leveranssäkerhet, att få rätt produkter av rätt kvalitet och leveranspå-

litlighet, att få produkterna inom avtalad leveranstid (Forslund, 2007). Dessa två benämns ofta 

tillsammans som leveransprecision (Oskarsson et al., 2006). 

ITAB Shop Concept utvecklar, tillverkar, säljer och installerar inredningskoncept och 

produkter till butikskedjor. I koncepten ingår inredning och utrustning såsom kassadiskar, 

entrésystem och självutcheckningssystem. ITAB har egen verksamhet i 16 länder och 

försäljning sker i Norden, Baltikum, Storbritannien och Irland, Benelux, Centraleuropa samt 

Ryssland. Kunderna är aktörer inom dagligvaruhandeln och fackhandeln. 

Produkterna som ITAB Shop Concept Jönköping tillverkar består av hundratals komponenter, 

där en del av komponenterna köps in och resterande tillverkas i den egna produktionsanlägg-

ningen. På grund av mängden ingående komponenter i slutprodukten ökar komplexiteten vid 

monteringen och det är därför viktigt att rätt antal och rätt varianter finns tillgängliga vid 

monteringsstart. Detta uppfylls inte fullt ut i nuläget och vid brist på material kommer flödet i 

produktionen i otakt med planeringen och de sista operationerna i flödet får dåliga förutsätt-

ningar för att hinna klart i tid. För att kunna säkerställa att rätt material finns tillgängligt i rätt 

tid, krävs en god planering över produktionen och materialförsörjningen. Detta är även viktigt 

i det avseende att ITAB har som mål att växa och ta nya marknadsandelar, vilket medför att 

flödena kommer att öka samtidigt som kunder kräver allt kortare leveranstid. På grund av att 

komponenter saknas vid monteringsstart, vill ITAB att denna studie ska undersöka vad som 

orsakar att de planerade ledtiderna inte hålls.  

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga och analysera orsaker till störningar i ledtider som påverkar 

tillgängligheten på komponenter till monteringsavdelningen på ITAB Shop Concept Jönkö-

ping samt ge rekommendationer. 

1.2.1 Syftesförtydligande 

För att klargöra examensarbetets syfte görs här förtydliganden av ingående nyckelord. 

 Med störningar menas påverkan på ledtider som gör att planerade ledtider inte kan 

hållas.  

 Med ledtider menas produktionsledtid på tillverkningsorder, det vill säga tiden från 

det att en tillverkningsorder har släppts i produktion tills att den levereras till färdig-

ställningen. 

 Med rekommendationer menas förslag på förbättringsåtgärder för hur identifierade 

störningsorsaker kan reduceras för att på så sätt öka tillgängligheten på komponenter. 

1.3 Direktiv från uppdragsgivare 

ITAB hade som mål med studien att den skulle resultera i rekommendationer på förändringar 

som behövde genomföras för att kunna reducera störningar i produktionsledtider. De stör-
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ningar som skulle undersökas var de som uppstått på grund av att komponenter inte fanns 

tillgängliga. Undersökningen skulle koncentreras på att rätt förutsättningar skapas från start. 

Detta innebär att rätt komponenter ska finnas på plats i rätt tid för att produktionsgrupper ska 

kunna starta i tid. Studien skulle enbart omfatta ITABs produktionsanläggning i Jönköping.  

För att begränsa studiens omfattning gavs direktivet att enbart undersöka en av varugrupper. 

Varugruppen kassadiskar ansågs vara mest representativ att göra en undersökning på och 

enklast att få en uppfattning över komplexiteten i antal ingående artiklar. 

Med anledning av att ITAB ansåg att det i monteringsavdelningen var enklare att fördela 

resurser och prioritera order, gavs direktivet att studien enbart skulle omfatta aktiviteterna 

fram till monteringsavdelningen. Genom att rätt förutsättningar skapas för monteringsavdel-

ningen finns bättre möjligheter att produkterna blir färdiga till slutdatumet. För studien 

innebar detta att ingen undersökning på störningar inom monteringsavdelningen skulle göras. 

På grund av att plåt köps in på koncernnivå skulle studien avgränsas från att undersöka 

huruvida råmaterial fanns tillgängligt eller inte. Detta för att plåt alltid ska finnas i produkt-

ionsanläggningen och ifall det inte skulle vara scenariot, var problemet på en högre nivå. 
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2 Nulägesbeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel presenteras företaget ITAB Shop Concept AB. Först ges 

en historisk bakgrund av koncernen och dess verksamhet följt av en 

beskrivning av ITAB Shop Concept Jönköping. Kapitlet avslutas med 

en nulägesbeskrivning av de delar i produktionen i Jönköping som 

studien berör. 
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2.1 Verksamhet och historik 

”ITABs affärsidé är att erbjuda konceptinredningar för butikskedjor inom detaljhandeln. Med 

kompetens och långsiktighet ska ITAB skapa en marknadsledande position på utvalda 

marknader.” (ITAB, 2011) 

Koncernen ITAB Shop Concept AB utvecklar, tillverkar, säljer och installerar tillsammans 

inredningskoncept och produkter till butikskedjor. Koncernen har sina rötter i ITAB Industri 

som under 90-talet gjorde flera förvärv av företag inom butiksinredning. Allt eftersom 

verksamheten fokuserades mot butikskoncept och större kunder förvärvades, knoppades 

denna verksamhet av 2004 från ITAB Industri och ITAB Shop Concept bildades. Marknaden 

fanns då främst i Norden, Baltikum och Benelux. Sedan dess har flertalet företag förvärvats 

och försäljning har inletts på flertalet nya marknader. (ITAB Årsredovisning 2009, 2010) 

År 2008 gjordes en omstrukturering av koncernen och verksamheten delades, enligt organisat-

ionsschemat, in i fem försäljningsregioner och en produktionsdivision samt att det bildades tre 

nya dotterbolag. Dessa visualiseras i Figur 2:1, där dotterbolagen markerats i ljusgrått, 

produktionsdivisionen i mörkgrått och försäljningsregionerna i vitt. De tre dotterbolagen 

ansvarar för ITABs tre produktområden: självutcheckning, entré- och köledarsystem samt 

apoteksinredning. (ITAB Årsredovisning 2009, 2010) 

ITAB hade under 2009 och 2010 en omsättning på cirka 2 800 MSEK och hade drygt 1500 

medarbetare. Verksamheten finns i 16 länder och totalt har ITAB elva produktionsanlägg-

ningar. De fem försäljningsområdena som marknaden delas in i är Skandinavien, Storbritan-

nien & Irland, Benelux, Centraleuropa och Nordöst. Vid ITABs produktionsenheter i Belgien, 

Finland, Holland, Litauen, Norge, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Tyskland utvecklas 

och tillverkas produkterna. Tre av dessa anläggningar – ITAB Shop Concept CZ i Tjeckien, 

 

Figur 2:1 Organisationsschema ITAB koncernen (ITAB, 2011) 
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ITAB Harr i Tyskland och ITAB Mertens i Belgien ingår i ITAB Operations och de levererar 

enbart inom koncernen. I nuläget är ITAB ledande inom kassadisktillverkning i Europa och 

näst störst inom kompletta butiksinredningskoncept och entrésystem. (ITAB Årsredovisning 

2009, 2010; ITAB Årsredovisning 2010, 2011) 

ITAB har som strategi att erbjuda helhetslösningar för hela processen, från idé till installation, 

och arbetar efter en inarbetad arbetsmodell, se Figur 2:2. Genom arbetsmodellen ska kunden 

känna trygghet och projektet får driv att fortgå. (ITAB Årsredovisning 2009, 2010) 

 

Figur 2:2 ITABs arbetsmodell (ITAB Årsredovisning 2009, 2010) 

ITABs kunder är aktörer inom dagligvaru- och fackhandeln och de inriktar sig på att ha 

långsiktiga kundrelationer med hela butikskedjor. Detta beror bland annat på att inträdesbar-

riärerna är höga och att kunderna ställer krav på exempelvis marknadsnärvaro, produktions-

kapacitet och effektivitet. Detta speglar sig i en av deras strategier som handlar om att 

utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer, vilket görs genom att exempelvis finnas nära 

kunden och dess marknad.  

2.2 Koncept/Produkter 

I koncepten ingår inredning och utrustning. Inom inredning finns ett grundutbud av standard-

inredning och ITAB gör även specialanpassade inredningsdetaljer som görs kundunika för att 

kunna uttrycka kundens profil och varumärke. ITAB erbjuder även helt kundanpassade 

inredningar, vilket är speciellt vanligt till fackhandeln där hela inredningen skräddarsys för 

varje kedja. ITAB har även specialinredning till apotek och sjukhus. Bilder på några installe-

rade koncept kan ses i Figur 2:3. De olika utrustningar som ITAB erbjuder är kassadiskar, 

självutcheckningslösningar och entrésystem. Utformningen av kassadiskar kan variera mellan 

olika länder men påverkas även av butikernas storlek och utformning. I självutcheckningslös-

ningarna ingår, förutom själva självutcheckningen, även produkter för kontantbetalning, 

kundstöd, övervakning och utpassering. 
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Figur 2:3 Exempel på koncept (ITAB Intranät, 2011) 

2.3 ITAB Shop Concept Jönköping 

Produktionsanläggningen i Jönköping sysselsätter 120 personer och har som strategi att kunna 

erbjuda konkurrenskraftiga villkor med exakt leveranspålitlighet och kvalitet. Detta ska göras 

genom att ha högeffektiva och flexibla produktionsresurser, en välutvecklad logistik samt väl 

valda samarbetspartners. Under 2009 omsatte ITAB Shop Concept Jönköping (ISC JKPG) 

cirka 200 MSEK. (ITAB Sweden, 2011) I produktionsanläggningen finns även tre syskonbo-

lag till ISC JKPG. Dessa är ITAB Scanflow, vilka utvecklar och tillverkar självutchecknings-

lösningar, ITAB Shop Products, utvecklar och tillverkar entré- och köledarsystem, samt ITAB 

Konsult, vilka arbetar med IT support. 

De fyllda rutorna i organisationsschemat för ISC JKPG, Figur 2:4, med VD och avdelnings-

chefer utgör ledningsgruppen. Intern försäljning ansvarar för försäljning till kunder inom 

ITAB koncernen. Marknad ansvarar för försäljning och information om produkterna till 

externa kunder. Produktionen ansvarar för allt kopplat till tillverkning, vilket innefattar 

planering, underhåll och utveckling av produktionsprocessen. Teknik utvecklar och designar 

produkter samt arbetar med kvalitetsförbättringar. Inköp arbetar med att utveckla nya 

leverantörer, anskaffning av material samt leveransbevakning. I ekonomifunktionen ingår 

administration och redovisning samt personalavdelningen. Denna funktion delas mellan ISC 

JKPG och dess systerbolag i Jönköping. 
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Figur 2:4 Organisationsschema ITAB Shop Concept Jönköping 

2.3.1 Produktion 

I Jönköping utvecklas, produceras och säljs olika butikslösningar, inredningar, kassadiskar 

och entrésystem som upplystes i avsnitt 2.2 Koncept/Produkter. Produkterna som tillverkas 

finns i flera olika utföranden och kundanpassas efter önskemål. För kassadiskar innebär detta 

exempelvis olika längd och varianter på utmatningen samt olika färger. ITAB har precis 

lanserat en ny produktserie, ”CheckMate”, för kassadiskarna, vilken är den nästa generationen 

och kommer att ersätta de äldre modellerna, ”See You” och ”Hello”. I Figur 2:5 visas ett par 

exempel på produkterna som tillverkas. 

 

Figur 2:5 Exempel på produkter (ITAB Intranät, 2011) 
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Produktionen består i grovt utav tre delar, Förtillverkning, Färdigställning och Gods & Lager. 

Produktionsgrupperna i förtillverkningen utnyttjas gemensamt med de andra varugrupperna 

inredning, självutcheckningssystem samt entrésystem. I Figur 2:6 visas materialflödet och 

aktiviteterna till vänster ingår i förtillverkningen, där komponenter tillverkas utav plåt. 

Symbolerna som används i figuren beskrivs i avsnitt 3.5.1 Flödeskartläggning. Vilka moment 

som ingår varierar beroende på vilken komponent som ska tillverkas men ett vanligt flöde är 

att komponenterna först skärs ut genom stansning eller laserskärning. Detta programmeras 

först och flera tillverkningsorder kan samköras för att reducera mängden plåtspill. Därefter 

bockas och svetsas komponenterna enligt specifikation. Sista steget i förtillverkningen är att 

merparten av komponenterna lackeras. Kunder kan även få vissa komponenter lackerade i en 

kundunik färg. På grund av att ställkostnaden för lackeringen är väldigt hög, försöker ITAB 

samla ihop så många tillverkningsorder som möjligt inom en och samma färg för att minimera 

antalet omställningar. När komponenterna lackerats transporteras de antingen direkt till 

planerad produktionsgrupp i färdigställningen eller till mellanlagret. Produktionsgrupperna 

stans, laser och programmering körs dygnet runt, sju dagar i veckan medan övriga produkt-

ionsgrupper körs med två skift varje vardag. 

 

Figur 2:6 Materialflödeskartläggning 

I färdigställningen monteras komponenterna till färdiga slutprodukter samt paketeras för 

leverans. Slutprodukterna består delvis av egenproducerade produkter och inköpta halvfabri-

kat från underleverantörer. För kassadiskarna består färdigställningen av sju produktionsgrup-

per för de äldre modellerna och fyra produktionsgrupper för den nya modellen. Materialflödet 

i färdigställningen illustreras i Figur 2:7 där tillverkning sker parallellt i de olika grupperna. 

Förmonteringen används för att minska antalet ingående arbetsmoment i de andra grupperna, 

genom att en del komponenter förmonteras. Inmatning och utmatning monterar främre 

respektive bakre delen på kassadisken och cockpit monterar mittendelen där kassören ska 

sitta. Bipack ansvarar för att montera ihop tillbehör som till exempel dörrar, hurtsar och 

stödben. SB är en egen monteringsgrupp speciellt avsedd för kassadiskar till Systembolaget.  
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Figur 2:7 Materialflödet för färdigställningen, äldre modellerna 

För den nya modellen har materialflödet rationaliserats genom att förmonteringen och bipack 

har kombinerats samt att inmatning och utmatning har kombinerats. Anledningen till att dessa 

förändringar har gjorts är till stor del på grund av att den 

nya modellen har färre kundunika artiklar. Detta medför 

att det är färre komponenter som behöver förmonteras 

samt att det är färre varianter på utmatning som erbjuds. 

För den nya modellen har även cockpiten förändrats, 

vilket visas i Figur 2:8. Delar av cockpiten har tagits ut 

till en mellandel och här görs all kundanpassning såsom 

tredjekundfunktion och montering av betalningslösningar. 

Flödet för den nya modellen visas i Figur 2:9.  

På grund av att det är väldigt många ingående komponenter och att produktionsgrupperna i 

färdigställningen sker parallellt är det viktigt att allt material finns tillgängligt enligt planerat 

startdatum. När produkterna har monterats och paketerats skickas produkterna till kund, där 

ITAB även ansvarar för att installation och service utförs. 

 

Figur 2:9 Materialflödet för färdigställning, nya modellen 

Den tredje delen Gods & Lager utgör ITABs godsmottagning och lagerverksamhet. Det finns 

totalt fem olika lager, A, B, P, M och L. I lager A finns råmaterial till produktionsgrupperna 

stans och laser. I lager B finns material till produktionsgruppen svets. På grund av att 

kassadiskarna finns i flera olika utföranden, där längderna på ingående komponenter varierar, 

 

Figur 2:8 Bild över mellandel och 

tredjekundfunktion (ISCJ, 2011) 
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består detta lagret främst av färdigbockade komponenter i väntan på svetsning. Lager P är ett 

pulverlager för lackeringen. Lager M är ett mellanlager där komponenter till färdigställningen 

lagras, både egenproducerade och inköpta komponenter. I det sista lagret, L, lagras inred-

ningsartiklar och det finns även ett externt lager för dessa.  

2.3.2 Produktionsplanering 

ISC JKPG använder sig av affärssystemet Jeeves Universal och för att planera produktionen 

används materialbehovsplanering för att generera behov av produkter. Jeeves är integrerat i 

alla företag i koncernen och ger därför tillgång till alla tillverkningsorder i realtid. Detta 

möjliggör att snabbare kunna tillhandahålla standardsystem och kunna möta kunders krav på 

leveranstider. (ITAB Component Catalogue, 2010) Systemet uppdateras fyra gånger per dygn 

då nettobehovet för inlagda kundorder uppdateras och tillgängligt material som finns i lager 

bokas till en specifik tillverkningsorder. För det material som inte finns i lager genereras 

inköp- och tillverkningsorder. Fördelen med Jeeves är att det innehåller många moduler och 

är flexibelt för att kunna anpassas efter företags önskemål (Jeeves Universal, 2011). 

Tillverkningen av egna komponenter till kassadiskarna sker helt kundorderbaserat och 

ledtiden till leverans sätts utifrån avtal med kund, vilket normalt är 3-4 veckor. Anledningen 

till att inget tillverkas på prognos är för att ITAB anser att det är alldeles för svårt på grund av 

den stora mängd varianter som erbjuds men även för lackeringen av kassadiskarna ofta är 

kundunik. Vissa komponenter är även svåra att lagra då de är väldigt skrymmande. Ofta vet 

inte heller kunderna vilka typer av kassadiskar som kommer beställas utan bara det totala 

antalet. Efterfrågan på kassadiskar följer ett mönster med toppar i mars-april samt oktober-

september och dalar under sommarmånaderna och i december. Antalet kassadiskar som 

tillverkas vid högsäsong är mellan 50-60 per vecka och under lågsäsong mellan 30-40 per 

vecka. Säsongsvariationerna illustreras i Diagram 2:1.  

 

Diagram 2:1 Illustration av efterfrågevariationen för 2010 

För att planera när en tillverkningsorder ska vara klar i en viss produktionsgrupp använder 

ITAB bakåtplanering och utifrån affärssystemet kan produktion- och anskaffningsledtider 

erhållas. Detta gör att start- och färdigdatum för en tillverkningsorder kan beräknas utifrån när 

en färdig produkt senast ska levereras. Mellan varje produktionsgrupp planeras en tidsbuffert, 

men på grund av brist på komponenter har bufferten förbrukats allt mer. 
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På grund av att ITAB precis lanserat den nya modellen kassadiskar, har de sämre kunskap om 

vilka varianter som kommer att beställas. Därför finns det ingen metod för säkerhetslager i 

nuläget till komponenterna för CheckMate-diskarna och för de två äldre modellerna försöker 

samtliga säkerhetslager att elimineras för att undvika inkurans. 

2.3.3 Materialförsörjning 

Inköpsavdelningen gör beställningar utifrån vad och hur mycket nettobehovsplaneringen 

genererar men även utifrån prognoser och historisk erfarenhet. ITAB Jönköping har ett brett 

leverantörsnät och bara för ingående komponenter i kassadiskarna finns ett hundratal 

leverantör. ITAB mäter leveransprecisionen från leverantörerna en gång per vecka men om 

behovet skulle finnas kan mätningen göras på daglig basis. Mätningen av leveransprecisionen 

görs även internt i produktionen mellan varje produktionsavsnitt. För ITAB innebär leverans-

precision att rätt artiklar levereras i rätt tid och för den egna produktionen innebär detta att en 

tillverkningsorder har tillverkats till planerat färdigdatum. 

Förutom de inköpta och egenproducerade komponenterna består kassadiskarna även av olika 

typer av fästelement. Fästelement är samlingsnamnet för till exempel skruvar, muttrar och 

brickor. Dessa komponenter karakteriserar ITAB som lågvärdesartiklar och har därför inlett 

ett samarbete med Bufab Sweden AB, vilka levererar merparten av dessa. Dessa styrs på ett 

annorlunda sätt då behovet av dessa inte genereras utifrån materialbehovsplaneringen. Istället 

inspekteras dessa varje vecka och en beställning läggs på de som har ett lågt lagersaldo. 

Anledningen till detta är att det skulle ta alldeles för mycket kraft för affärssystemet att 

genomföra nettobehovsuträkningar av dessa, då det handlar om stora volymer. 

För rapportering till Jeeves finns angivna rutiner för när och hur det ska göras. För att försöka 

hålla informationen uppdaterad sker rapportering direkt till affärssystemet Jeeves. Rapporte-

ring som sker är bland annat när tillverkningen startar och slutar vid respektive produktions-

grupp samt ställtider. Detta gör att de har kontroll på vad som görs och vilket material som 

behövs. Informationen kan sedan användas vid efterkalkyler och uppdatering av planeringspa-

rametrar. Vid in- och utleverans placeras godset på lastkajen. Vid inleverans sker en ankomst-

registrering att godset har ankommit, därefter inlevereras godset till lagret och det är först då 

som godset blir tillgängligt i affärssystemet.  

  



Hur ledtidsstörningar påverkar tillgängligheten 

 på material hos ITAB Shop Concept  

 14 

 

 



  Referensram 

   15 

 

3 Referensram 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen, där teorier 

relevanta för syftet har studerats, med hänsyn till direktiven. Dessa 

teorier användes vid preciseringen av uppgiften och för att under-

bygga de analyser och slutsatser som studien ledde fram till. 
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3.1 Referensramens uppbyggnad 

För att skapa en bättre förståelse för läsaren inom området logistik, inleds referensramen med 

ett avsnitt om grundläggande logistik. Detta avsnitt tar upp centrala begrepp och definitioner 

som är en förutsättning för att förstå hur ett logistiksystem ser ut. 

I avsnitt 1.1 Bakgrund framgick det att grundproblemet är att komponenter inte alltid finns 

tillgängliga då de behövs, vilket kan ses som ett genomloppsproblem med bristande material-

försörjning. Materialförsörjning är ett brett område och enligt Mattsson (2004) består 

materialförsörjningen bland annat av aktiviteterna materialplanering, inköp, transport, 

materialhantering, godsmottagning och inlagring. Samtliga av dessa aktiviteter kan vara en 

bidragande faktor till att material inte finns tillgängligt, varför teorier kring dessa delar har 

studerats. Dock har inte området transport behandlats, då det ansågs ligga utanför studiens 

ramar. 

Materialplanering är en av aktiviteterna som Mattsson (2004) anser ingår i materialförsörjning 

och då planeringen direkt påverkar de planerade ledtiderna för en tillverkningsorder samt att 

studien avser den interna materialförsörjningen i den egna produktionen har planeringen lyfts 

ut till ett eget avsnitt. I detta avsnitt har teorier kring produktionsstyrning studerats samt 

metoder för lagerstyrning, vilka ligger till grund för planering som genomförs. 

Referensramen avslutas med ett verktygskapitel där metoder för kartläggning beskrivs och 

sammanfattningsvis är referensramen uppbyggd enligt Figur 3:1. 

 

Figur 3:1 Referensramens uppbyggnad 

3.2 Grundläggande logistik 

I detta avsnitt ges en introduktion av begreppet logistik och Supply Chain 

Management samt en beskrivning av hur ett logistiksystem ser ut i ett 

generellt producerande företag. Även det centrala begreppet leveransservice 

berörs.  

3.2.1 Logistik och Supply Chain Management 

I litteraturen finns det många olika beskrivningar och definitioner över vad begreppet logistik 

innebär. Den gemensamma nämnaren mellan definitionerna är att logistik innebär styrning av 

materialflödet, från dess ursprung till dess konsumtionspunkt. (Lambert et al., 1998) Begrep-
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pet logistik har funnits under flera sekel men det är i modern tid som företag börjat inse 

kopplingen mellan logistik och att erhålla konkurrensfördelar (Christopher, 2005). Enligt 

Oskarsson et al. (2006) fokuserar logistik på förflyttning och lagring av material från råvara 

till slutkund med målet att uppnå en kostnadseffektiv leveransservice
1
. 

En av världens största intresseorganisationer inom logistik, Council of Supply Chain Mana-

gement Professionals (CSCMP), definierar logistik enligt följande: 

Logistics management is that part of supply chain management that plans,  

implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and 

storage of goods, services and related information between the point of origin 

and the point of consumption in order to meet customers' requirements. 

(http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp, 2011-01-14) 

CSCMPs definition är den definition som är mest heltäckande och det enda som egentligen 

saknas, som Christopher (2005) poängterar, är att önskad leveransservicenivå ska uppnås till 

så låga kostnader som möjligt. Lumsden (2006) sammanfattar logistik som de aktiviteter som 

styr att följande kan uppfyllas, ”rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt 

tidpunkt och till rätt kostnad.” (s. 24) 

En mer omfattande beskrivning av logistik benämns som Supply Chain Management (SCM). 

Detta omfattar alla parter som, indirekt eller direkt, är inblandade i att fullborda en kunds 

begäran (Chopra & Meindl, 2004). Strävan i SCM är att uppnå förbindelser och koordination 

mellan aktörerna i försörjningskedjan för att kunna uppnå överlägsen leveransservice till en 

lägre totalkostnad för försörjningskedjan som helhet (Christopher, 2005). För att verksamhet-

en ska fungera tillfredställande måste det förekomma ett fokus på samarbete och integration i 

kedjan (Lumsden, 2006). CSCMPs definition av SCM är enligt följande: 

Supply chain management encompasses the planning and management of all   

activities involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics 

management activities. Importantly, it also includes coordination and  

collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third 

party service providers, and customers. In essence, supply chain management in-

tegrates supply and demand management within and across companies. 

(http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp, 2011-01-14) 

En försörjningskedja är dynamisk och kan utläsas som ett nätverk mellan flera olika aktörer. 

Mellan dessa aktörer sker ett konstant flöde av information, produkter och kapital. I teorin 

består oftast en försörjningskedja av fem aktörer: kunder, återförsäljare, distributörer, 

tillverkare och råmaterialsleverantörer. (Chopra & Meindl, 2004) Målet med Supply Chain 

Management för tillverkningsindustrin är att på kort sikt öka produktiviteten och minska 

lagervolymer och cykeltider. Det långsiktiga strategiska målet är att öka leveransservicen mot 

kund, ökade marknadsandelar samt ökad lönsamhet för samtliga aktörer i kedjan. (Tan, 2001) 

Chopra & Meindl (2004) sammanfattar dessa mål genom att det totala värdet som genererats 

                                                 

1
 Se avsnitt 3.2.3 Leveransservice 
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ska maximeras, det vill säga skillnaden mellan vad slutprodukten är värd för kunden och den 

insats som krävts av försörjningskedjan för att uppnå kundens begäran. 

3.2.2 Logistiksystemets delar 

Vanligtvis delas ett producerande företag in i tre huvudfunktioner: försörjning, produktion 

och distribution (Oskarsson et al., 2006; Christopher, 2005). Figur 3:2 visar ett exempel på 

flödet i ett producerande företag. I figuren framkommer det tydligt att det är slutkunden som 

ska försörjas på ett effektivt sätt och att kopplingen mellan marknadsföring och distribution är 

en viktig del. Bilden visualiserar även planering och styrning, vilken stödjer den operativa 

verksamheten. (Oskarsson et al., 2006) 

 

Figur 3:2 Logistiksystemet (Kombination av Oskarsson et al., 2006 och Christopher, 2005) 

Mattsson (2004) anser att materialförsörjning är en sammanfattande benämning på alla de 

aktiviteter i ett företag som anknyter till anskaffning av material från leverantörer. De 

aktiviteter som Mattsson främst anser innefattas är materialplanering, inköp, transport, 

materialhantering, godsmottagning och inlagring. I Figur 3:2 är materialförsörjning och inköp 

uppdelade. Oskarsson et al. (2006) anser att inköp innebär det mer långsiktiga arbetet med att 

hitta lämpliga leverantörer och skriva kontrakt med dessa medan materialförsörjning innefat-

tar det praktiska arbetet med att ta hem material utifrån upprättade kontrakt.  

Chopra och Meindl (2004) beskriver materialförsörjningen som gränssnittet mellan tillverkare 

och leverantör. I detta gränssnitt ingår samtliga processer som krävs för att säkerställa att 

material finns tillgängligt för att produktion ska kunna ske enligt planerat schema.  

En viktig del för att materialflödet ska kunna fungera är att varje del får nödvändig informat-

ion. Därför finns även ett informationsflöde som stödjer och driver materialflödet och idag 

används ofta informationssystem för att tillgodose information till respektive aktivitet. 

(Oskarsson et al., 2006) 
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Den interna försörjningskedjan 

I den interna försörjningskedjan särskiljs traditionellt tre olika funktioner i ett företag. Första 

är en materialförsörjande funktion, den andra är en värdeförädlande funktion och den tredje är 

en distribuerande funktion. (Mattsson, 2002) För att visualisera att det är ett flöde av produk-

ter som fokuseras, kan dessa operativa processer beskrivas som ett rör, se Figur 3:3. 

 

Figur 3:3 Logistikröret (Oskarsson et al., 2006) 

Logistikröret är uppbyggt genom att längden symboliserar den totala genomloppstiden för 

samtliga processer medan diametern symboliserar vilken kapacitet som finns tillgänglig. 

Beroende på vilka förutsättningar ett företag har kommer logistikröret att se olika ut. (Oskars-

son et al., 2006) 

Den inre försörjningskedjan innefattar alla de processer som krävs för att planera och 

färdigställa en kundorder inom ett företag. Chopra och Meindl (2004) beskriver fem processer 

som oftast inkluderas i den interna försörjningskedjan: 

 Strategisk planering. Denna process har som mål att planera hur resurser görs tillgäng-

liga i försörjningskedjan. Exempel på beslut är vart lagerlokaler ska finnas och vilka 

produktioner som ska försörja respektive marknader. 

 Efterfrågeplanering. Innehåller de processer som hanterar prognostisering av framtida 

kundefterfrågan. Även beslut över hur efterfrågan ska hanteras görs här, exempelvis 

kampanjer. 

 Materialplanering. Denna process har som mål att skapa en optimal plan, baserad på 

efterfrågeplanering, för anskaffning av material.  

 Fullbordande. Utförandet av de planer som gjorts. Kopplar samman varje order med 

leverantör och transportmedel. 

 Eftermarknad. Hanterar lagerhållning av reservdelar och schemaläggning av service-

åtaganden. 
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3.2.3  Leveransservice 

Leveransservice är ett övergripande begrepp 

för ett företags prestation mot kund och är 

den intäktsskapande delen i logistik. Service 

kan ses som en sammankoppling mellan 

marknadsföring och logistik, genom att 

marknadsföring skapar affärer medan 

logistik ser till att de kan genomföras. 

(Lumsden, 2006) Enligt Christopher (2005) 

är det först när en produkt finns tillgänglig 

för en kund som produkten får ett värde. 

Leveransservice kan därmed bestämmas 

genom interaktionen av alla faktorer som 

medför att en produkt blir tillgänglig för 

köparen. I Figur 3:4 illustreras hur värdet för 

en produkt skapas, där den inre cirkeln symboliserar produkten när den lämnar produktionen 

och den yttre cirkeln symboliserar det ökade värdet som leveransservice och logistik medför. 

(Christopher, 2005) För att göra begreppet leveransservice tydligare, delas detta upp i ett antal 

leveransserviceelement (Oskarsson et al., 2006). 

Oskarsson et al. (2006), Lumsden (2006) och Bjørnland et al. (2003) tar upp följande sex 

leveransserviceelement: 

 Ledtid. Tid från beställning till leverans. 

 Leveranspålitlighet. Förmågan att kunna leverera vid exakt utlovad tidpunkt. Tillför-

litlighet i leverans. 

 Leveranssäkerhet. Förmågan att kunna leverera rätt vara i rätt kvantitet och kvalitet. 

 Lagertillgänglighet. Förmågan att kunna leverera direkt från lager. 

 Information. Informationsutbytet mellan leverantör och kund. 

 Flexibilitet. Förmågan att kunna anpassas till förändrande förutsättningar. 

I litteraturen förekommer det många fler leveransserviceelement och bland annat tar 

Christopher (2005) upp ytterligare ett flertal såsom begränsningar i orderkvantitet, leverans-

frekvens, dokumentationskvalitet, klagomålshantering och teknisk support. Det förekommer 

även att företag väger ihop leveransserviceelement. Till exempel är det vanligt att leveranspå-

litlighet och leveranssäkerhet vägs ihop till ett gemensamt mått, leveransprecision, vilken 

visar andelen kompletta felfria leveranser i tid. (Oskarsson et al., 2006) 

I Forslunds (2007) undersökning över vad kunder prioriterar, fann hon att kunder främst 

prioriterar att leveranserna sker oskadade och att leveranserna sker enligt utlovad tid. Därefter 

anser kunderna att det är viktigt att bli informerade över förseningar och att ordern som 

levereras är komplett. Även att ledtiden hålls och att leverantören har förmågan att skynda på 

en order vid behov samt att utlovad lagertillgänglighet hålls anser kunderna vara viktigt.  

 

Figur 3:4 Service ökar värdet för produkten (Christopher, 

2005, egen översättning) 
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Koppling mellan leveransservice och logistikkostnader 

Vid definitionen av begreppet logistik framkom det att målet är att uppnå en hög leveransser-

vice till en låg kostnad. Oftast är kostnaderna för de olika logistikaktiviteterna mätbara, men 

för leveransservice kan det vara svårt att uppskatta hur denna påverkar kostnaderna, då den 

ofta framställs som förlorad försäljning (Bjørnland et al., 2003; Oskarsson et al., 2006). 

Därför kan det vara bättre att komplettera kostnadsberäkningar med kvalitativa kundservice-

uppskattningar som indikerar lösningars potentiella intäktspåverkan. (Jonsson & Mattsson, 

2005) Ett vanligt tillvägagångssätt är att företag fastställer en leveransservicenivå som ska 

uppnås och försöker sedan minska kostnaderna utifrån denna. (Oskarsson et al., 2006) 

Figur 3:5 visar hur kostnader och intäkter påverkas av vald servicenivå. Anledningen till att 

intäktskurvan avtar är för att det finns en övre gräns då högre leveransservice inte bidrar till 

något ökad kundvärde. En hög leveransservice leder ofta till ökade kostnader och utifrån detta 

resonemang finns det en nivå där lönsamheten är som störst. (Oskarsson et al., 2006) 

 

Figur 3:5 Samband mellan leveransservice och lönsamhet (Oskarsson et al., 2006) 

3.3 Materialförsörjning 

I avsnitt 3.2.2 Logistiksystemets delar framgår det att materialförsörjningen 

ingår i den interna försörjningskedjan och består av flertalet aktiviteter. 

Materialförsörjning innefattar inte bara att skaffa material av bra kvalitet till ett 

lågt pris, utan även andra faktorer, till exempel leveranstider, leveransprecision och leverans-

flexibilitet. (Hellberg, 1992) 

I försörjningskedjor är informations-, material- och betalningsflödena centrala då det handlar 

om att omvandla input till output och det är dessa tre olika flöden som är input och output. 

Således handlar effektivisering av försörjningskedjor till stor del om effektivisering av 

processerna som driver dessa flöden. Detta gäller främst företags logistikrelaterade kärnpro-

cesser, det vill säga anskaffningsprocesser, tillverkningsprocesser, distributionsprocesser och 

orderhanteringsprocesser. Enligt Mattsson (2002) finns det olika angreppsätt för att effektivi-

sera dessa processer, vilka han delar in i fem kategorier: 
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 Förenkling och rationalisering, vilken innebär att effektivisera genom att reducera 

komplexiteten i flöden och processer samt genom att eliminera onödiga aktiviteter och 

andra former av slöseri. 

 Informationsutbyte som går ut på att effektivisera genom att kommunicera snabbare, 

säkrare samt med konkretare och mer ändamålsenlig information. 

 Automatisering, betyder att effektivisera genom att överföra identifierings-, informat-

ionsbehandlings- och beslutaktiviteter till datoriserade system. 

 Omkonfigurering, att effektivisera genom att omfördela och slå samman utförande av 

och ansvar för aktiviteter och subprocesser mellan avdelningar och företag. 

 Samverkan, som medför att effektivisera genom samarbete och genom att samordna 

och synkronisera materialflöden, betalningsflöden och informationsflöden. 

Även Chopra och Meindl (2004) skriver att det finns ett nära samband mellan utformningen 

och förvaltning av försörjningskedjors tre flöden, material, information och betalning, och 

framgången för en försörjningskedja. Detta beskrivs som försörjningskedjans drivare. 

Drivarna avgör inte bara försörjningskedjans kapacitet, med avseende på lyhördhet och 

effektivitet, utan också om strategisk matchning uppnås längs försörjningskedjan. De drivare 

som behandlas är anläggningar, lager, transport och information. Anläggningar innebär 

platser i försörjningskedjan där produkten lagras, monteras eller tillverkas. Var dessa 

anläggningar är lokaliserade, deras kapacitet och flexibilitet har en stor påverkan på försörj-

ningskedjans kapacitet. Med lager menas allt råmaterial, produkter i arbete och färdiga 

produkter i försörjningskedjan och enligt Chopra och Meindl är detta en viktig drivare då 

ändringar av lagerstrategin dramatiskt kan påverka försörjningskedjans lyhördhet och 

effektivitet. Transport innebär förflyttning av lager mellan olika aktörer i kedjan. Eftersom det 

finns många olika transportsätt och rutter påverkas lyhördheten och effektiviteten i försörj-

ningskedjan. Den fjärde drivaren information består av data rörande anläggningar, lager, 

transporter och kunder i kedjan. Information kan hjälpa till att göra kedjan mer effektiv och 

lyhörd. (Chopra & Meindl, 2004)  

Både Chopra och Meindl (2004) och Mattsson (2002) beskriver processer och aktiviteter som 

driver de tre flödena i försörjningskedjan. Vid jämförelse mellan Mattsons processer och 

Chopra och Meindls drivare går det att se likheter. Anskaffningsprocesser påverkar lager, 

tillverkningsprocesser sker i anläggningar och använder sig av lager och distributions-

processer använder sig av transporter. Alla olika processer; anskaffning, tillverkning, 

distribution och orderhantering behöver information för att det ska fungera. Information är 

den del som båda författarna anser vara viktigast i försörjningskedjan då den direkt påverkar 

alla andra flöden och processer. 

3.3.1 Order- och leveransprocessen 

I avsnitt 3.2.2 Logistiksystemets delar beskrevs logistikröret och mellan varje funktion i 

logistikröret och mellan företagets kunder och leverantörer sker en order- och leveranspro-

cess. Denna modell beskriver processen från det att en kund lägger en order tills dess att det 

som beställts finns i kundens lager i acceptabelt skick. (Lambert et al., 1998)  
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Figur 3:6 Order- och leveransprocessen (Oskarsson et al., 2006) 

Lambert et al. (1998) och Oskarsson et al. (2006) beskriver order- och leveransprocessen 

enligt Figur 3:6, där processen har delats in i sex steg. De tre första stegen beskriver orderflö-

det medan de tre sista stegen beskriver det fysiska flödet. Oskarsson et al. (2006) beskriver 

stegen enligt följande: 

1. Orderläggning. Kunden (eller avdelning på egna företaget) identifierar ett behov av en 

produkt och bestämmer vilken orderkvantitet som ska beställas. Därefter görs ett av-

rop till leverantören för att meddela hur mycket som beställs. 

2. Ordermottagning. Ordern tas emot av leverantören och förs in dennes affärssystem. I 

detta steg påbörjas även leveransbevakningen för kunden. 

3. Orderbehandling. I detta steg planeras ordern av leverantören och beordring av färdig-

ställning utförs. 

4. Färdigställande av order. Beroende på vad som beställts, varierar omfattning för detta 

steg. För leverantören kan det innebära allt från att plocka, packa och sända iväg god-

set till att själv beställa hem gods och tillverka det som beställts. 

5. Transport. Transporten mellan leverantör och kund sker oftast av en tredje part. Denna 

aktivitet kan tillhöra endera leverantören eller kunden, beroende på vem som är ansva-

rig för upphandlingen av transporttjänsten. 

6. Inleverans till kund. I detta steg tar kunden emot godset. Beroende på företag kan detta 

steg vara mer eller mindre omfattande. De aktiviteter som oftast förekommer är inrap-

portering i det egna datorsystemet, kvalitets- och transportskadekontroll, uppackning 

och märkning av gods samt inlagring. 

3.3.2 Inköpsprocess 

Inköp blir allt viktigare och har börjat få en större roll i företag än att bara vara en stödjande 

funktion. Detta kan bero till viss del på Supply Chain Management då integration med 

leverantörerna är en viktig del av detta. (Tan, 2001) 

I Figur 3:2 i avsnitt 3.2.2 Logistiksystemets delar kunde det utläsas att inköp påverkar 

materialförsörjningen och som nämndes tidigare anser Mattsson (2004) att inköp är en 

aktivitet i materialförsörjningen. Anskaffningsprocessen inkluderar alla processer nödvändiga 

för att säkerställa att material är tillgängligt för att tillverkning ska kunna starta enligt 

planering (Chopra & Meindl, 2004). 
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En inköpsprocess består generellt av sex steg, vilken illustreras i Figur 3:7. Först och främst 

kan inköpsprocessen delas upp i två delar; taktiskt inköp och operativt inköp. Det taktiska 

inköpet består av de tre första stegen att bestämma specifikation, välja leverantör och att sluta 

avtal. Det första steget att bestämma specifikationer för köpet kan handla om kvalitetskrav, 

kvantiteter, praktiska detaljer om leverans och andra tjänster. Steg nummer två, val av 

leverantör, innebär att jämföra leverantörer genom en vald metod och välja ut den som bäst 

kan uppnå kraven som finns. I steg tre genomförs förhandling med den valda leverantören och 

avslutas med att ett avtal sluts mellan parterna.  

De tre sista stegen beordring, leveransbevakning samt uppföljning och utvärdering utgör det 

operativa inköpet. Det fjärde steget i processen, beordring, innefattar att fastställa orderrutiner 

och i det femte steget, leveransbevakning, fastställs distributionsrutiner. I det sista steget, 

uppföljning och utvärdering, följs köpet upp och undersöks hur det gått och om det var några 

problem. I och med detta utvärderas även leverantören. (Van Weele, 2004) 

 

Figur 3:7 Inköpsprocessen (Van Weele, 2004, egen översättning) 

Stegen är nära sammankopplade, varför brister i utförandet i ett av stegen leder till problem i 

nästa. Oftast blir inte dessa problem synliga förrän i steg fem då leverans av det köpta 

materialet sker. Dessa problem kan oftast spåras tillbaka redan till steg ett då felaktiga eller 

inte fullständiga specifikationer gjorts eller att en felbedömning av leverantören skett i steg 

två och att den inte kan leverera mot avtalade krav. Det kan även bero på att avtalet som 

upprättats i steg tre inte formulerats tillräckligt väl och att inga straffklausuler för problem vid 

leveranser förts in. (Van Weele, 2004) 

Det är alltså det taktiska inköpet som sätter kraven på hur materialförsörjningen ska gå till och 

då även skapar förutsättningarna för en effektiv materialförsörjning. Det operativa inköpet är 

den faktiska materialförsörjningen, alltså anskaffning av material till företaget. Detta kan 

jämföras med det som beskrevs i avsnitt 3.2.2 Logistiksystemets delar att Oskarsson et al. 

(2006) anser att inköp är det taktiska inköpet och materialförsörjningen är det operativa 

inköpet. Mattsson (2004) anser att det operativa inköpet påverkar materialförsörjningen. 

Chopra och Meindl (2004) behandlar också inköpsprocessen. Deras modell, se Figur 3:8, har 

flera likheter med Van Weeles (2004) modell. Det som skiljer modellerna åt är Chopra och 

Meindls tredje steg, designsamarbete. Anledningen till att detta steg tagits med i modellen är 

för att de största kostnaderna för en produkt, ungefär 80 procent, bestäms redan under 

designstadiet och det är därför viktigt att leverantörer och tillverkare samarbetar i utveckling-

en av produkt. (Chopra & Meindl, 2004) 
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Anskaffningsstrategier 

Generellt går det grovt att skilja mellan två anskaffningsstrategier; att anskaffa mot lager 

respektive att anskaffa mot order. Anskaffning innebär både försörjning genom egen tillverk-

ning och genom inköp från underleverantörer. För att kunna välja strategin anskaffning mot 

order måste leverantörer kunna leverera med en leveranstid som minst motsvarar återanskaff-

ningstiden. Även om det är möjligt att leverera med sådan strategi kan det av kostnadsskäl 

vara fördelaktigt att anskaffa mot lager. (Mattsson, 2008) 

Företag använder förhållandevis enkla kriterier för att välja strategi och en vanlig metod är att 

välja med utgångspunkt från antal kundorder per år. Kriterier är logiskt motiverade men tar 

otillräcklig hänsyn till de kostnader som påverkar valet, främst ordersärkostnader och 

lagerhållningssärkostnader. Därför bör beslut om anskaffningsstrategi baseras på kostnads-

jämförelser och ”anskaffning mot lager bör väljas om summan av ordersärkostnader vid 

anskaffning mot order är större än summan av ordersärkostnader och lagerhållningssärkostna-

der vid anskaffning mot lager.” (Mattsson, 2008, s.11.) 

Det är främst förhållandet mellan ordersärkostnaden för anskaffning och priset för en artikel 

som avgör vilken strategi som bör väljas. Strategin att anskaffa mot lager bör väljas då 

ordersärkostnaden är stor i förhållande till priset men även om kundorderkvantiteterna är små 

och om företag har många kunderorder per år. (Mattsson, 2008) 

3.3.3 Materialhantering 

Enligt Mattson (2004) ingår materialhantering i materialförsörjningen. Detta för att material-

hantering avser de fysiska aktiviteterna att hantera, förflytta, lagra och förpacka produkter. 

(Mattsson, 2004) Avsikten med de olika aktiviteterna i materialhanteringen är att skapa en 

fysisk platsnytta, det vill säga se till att material finns på plats vid rätt tid. (TFK, 2002) 

I Figur 3:9 beskrivs olika funktioner i ett lager och då det är många moment som ingår är det 

viktigt med en effektiv materialhantering. Bland annat påverkas såväl kostnader som leve-

ransservice utav hur material hanteras. Till exempel påverkar felplockning att leveranssäker-

heten minskas och ineffektiv plockning av material medför längre ledtider. (Oskarsson et al, 

2006) 

 

Figur 3:8 Inköpsprocess (Chopra & Meindl, 2004, egen översättning) 
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Figur 3:9 Lagrets aktiviteter (Oskarsson et al., 2006) 

Enligt Lumsden (2006) är det vanligt att produkter hanteras, transporteras och lagras upp 

emot 80 procent av tillverkningstiden, vilket innebär höga kostnader för bundet kapital. Det är 

därför viktigt att skapa rutiner för att hålla kostnader låga för till exempel inlagring, plockning 

och emballering. (Oskarsson et al., 2006) 

I godsmottagningen sker lossning av ankommande gods och eventuell omlastning av löst gods 

till pallar. I samband med godsmottagningen sker även ankomstrapportering, varvid godset 

blir registrerat att det har mottagits. Vissa företag räknar upp lagersaldot direkt efter ankomst-

rapportering, vilket kan ses som ett tillfälligt fel då materialet inte är disponibelt förrän det är 

märkt och eventuellt kontrollerat och inlagrat. Detta gör att exempelvis säljarna kan bekräfta 

order på artiklar som inte finns på plockplats ännu. (Oskarsson et al., 2006) 

Efter att godset passerat godsmottagningen och innan det lagras in i lagret sker oftast någon 

form av kontroll. De vanligaste kontrollerna är kvantitetskontroll och kvalitetskontroll för att 

säkerställa att rätt antal har levererats och att produkterna håller god kvalitet. Ibland kan det 

hända att personalen inte hinner med att direkt genomföra kontroller och uppmärkning utan 

godset lagras då temporärt. Hur ofta en kontroll av ankommet gods görs är en avvägning 

beroende på bland annat hur kritisk produkten är och på leverantörens tidigare leveransför-

måga. Bland annat genomförs kvantitetskontrollen för att säkerställa att lagervolymerna 

stämmer för att undvika brister. För att minska resurserna som används vid ankomstkontrol-

len, arbetar många företag i dag med att kvalitetssäkra sina leverantörer. (Oskarsson et al., 

2006)  

3.3.4 Informationshantering 

En viktig del för att materialflödet ska kunna fungera är enligt Oskarsson et al. (2006) att 

varje del får nödvändig information. Som påpekats i avsnitt 3.3 Materialförsörjning är 

informationen i en försörjningskedja mycket viktig för att det ska fungera. Det är informat-

ionen som kopplar samman delarna i försörjningskedjan och utan den har företagen inte lika 

bra uppsikt över exempelvis lagersaldon och leveranstider. För att inte företag ska ta beslut i 
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blindo eller på felaktiga grunder är det viktigt att informationen är korrekt, att den finns 

tillgänglig snabbt och att det är rätt typ av data som sparas. Uppfylls detta kan bättre beslut 

tas. (Chopra & Meindl, 2004) 

Det finns olika nivåer av information. Den första nivån är data, en samling av fakta om 

företagets order och lager. Den andra nivån är information, en sammanfattning av data som 

kan användas vid bedömningar. Den tredje nivån är kunskap, alltså att komma ihåg sätt att 

hantera komplexa situationer. (Sadler, 2007) 

Utifrån tankesättet att information ska förmedlas mellan olika parter har ett begrepp, inform-

ationslogistik, uppstått. Detta begrepp definieras av Sandkuhl (2007) enligt: 

The main objective of Information Logistics is to optimize information provision 

and information flow. This is based on demands with respect to the content, the 

time of delivery, the location, the presentation and quality of information. The 

scope can be a single person, a target group, a machine/facility or any kind of 

networked organization. The research field Information Logistics explores, de-

velops and implements concepts, methods, technologies and solutions for the 

above mentioned purpose. (s.46.) 

I definitionen går det att utläsa följande dimensioner av efterfrågan: (Sandkuhl, 2007) 

 Innehåll, informationen som levereras till mottagaren. 

 Tid, vikten av att information endast tillhandahålls vid rätt tillfälle. Om informationen 

kommer för tidigt, måste den lagras och sedan hämtas vid senare tillfälle och om den 

kommer försent är den oftast inte till någon användning. 

 Plats, betydelsen av information beror på var mottagaren befinner sig. 

 Framställning, viktigt för att olika kommunikationsmedia och terminalenheter har 

olika egenskaper och kan behöva samma information men i olika format. 

 Kvalitet, informationsval och överföring kan vara viktigt för kvalitetskriterier som 

noggrannhet, sekretess eller kostnad. 

3.4 Planering och styrning 

Att ha en god planering är nödvändigt för alla företag, detta på grund av att 

många beslut måste tas flera veckor och månader innan själva utförandet. 

Beroende på beslutens omfattning sker planering på olika nivåer. Dessa 

brukar benämnas som strategiska, taktiska och operativa, där skillnaderna mellan dem är 

omfattningen på besluten och med hur lång framförhållning de måste göras. (Lambert et al., 

1998). Enligt Olhager (2000) är målen med planering och styrning att uppnå hög leveransser-

vice genom korta och säkra leveranstider samtidigt som kostnaderna för tillverkningen och 

kapitalbindning hålls låga. Grunden med planering är att fördela resurser för framtida bruk, 

vilket baseras på aktuell information och framtida prognoser. (Gupta & Maranas, 2003) 

Prognoser innebär allmänt att bedöma och ange kommande sannolika förlopp och syftet vid 

industriell verksamhet är att öka kunskapen om efterfrågan och försäljning. Genom att 

utnyttja denna kunskap kan företag planera i förväg, vilket kan leda till kortare leveranstider, 

jämnare utnyttjande av produktionsresurser och säkrare tillgång på resurser. (Olhager, 2000)  
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Den interna planeringen för ett företag kan illustreras enligt Figur 3:10. Huvudplaneringen 

kan ses som tillverkningsplanering på strategisk nivå, detaljplanering på taktisk nivå och 

själva utförandet är på operativ nivå. Företagets långsiktiga strategi tillsammans med en 

prognos över förväntad efterfrågan utgör basen för planeringen, vilken sker i tre steg.  

De olika planeringsstegen har olika tidshorisont, vilken kan variera något mellan företag 

(Segerstedt, 2009). Segerstedt (2009) och Oskarsson et al (2006) har väldigt lika syn på vad 

dessa olika steg innebär. Först görs huvudplanering, vilken har som syfte att säkerställa att det 

finns tillräckligt med kapacitet i form av personal, maskiner och produkter för att kunna möta 

den förväntade efterfrågan. För materialförsörjningen innebär det bland annat att säkerställa 

kapaciteten i det egna lagret samt att leverantörerna har tillräcklig kapacitet. Denna planering 

sker på längre sikt. Nästa steg är att göra en materialplanering (benämns även som behovs-

planering), vilken har som syfte se till att material finns till aktuell produktion för att säker-

ställa behovet av produkter till kund. Beroende på ledtider kan en del produkter behöva 

beställas lång tid innan. Sist genomförs en detaljplanering, vilken sker på kort sikt och 

bestämmer vem som ska göra vad och i vilken ordning. (Oskarsson et al., 2006; Segerstedt, 

2009) 

 

Figur 3:10 Generell planeringsmodell (Segerstedt, 2009) 

Ett vanligt problem för många företag är att det tar längre tid att köpa in, tillverka och leverera 

en färdig produkt än vad kunden är villig att vänta (Christopher, 2005). Detta problem 

benämns som ledtidsgapet och illustreras i Figur 3:11. Kundordercykeln är den tid som 

kunden är villig att vänta, från det att en order läggs till dess att kunden har produkten hos sig. 

Den logistiska ledtiden är den ledtid som beskrevs för logistikröret i avsnitt 3.2.2 Logistiksy-

stemets delar, nämligen tiden från anskaffning av material till leverans av produkt. 
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Figur 3:11 Illustration över ledtidsgapet (Christopher, 2005; Lumsden, 2006) 

Enligt Lumsden (2006) bör företag sträva efter att ha en längre kundordercykel än den 

logistiska ledtiden, vilket enligt Christopher (2005) är svårt för många företag på grund av 

bland annat kunders ovilja att vänta. Därför löser många företag detta problem genom att 

bygga lager och genomföra prognoser över förväntad efterfrågan. Denna lösning är dock inte 

den mest optimala då det är svårt att genomföra bra och exakta prognoser och enligt Ballou et 

al. (2000) resulterar detta ofta i för höga lagervolymer av vissa varor och för låga av andra. 

Reducering av ledtider kan därför förenkla prognostiseringen med anledning av att plane-

ringshorisonten minskas. Detta bidrar samtidigt till en minskad risk för materialbrist. (TFK, 

2002) 

Christopher (2005) anser därför att företag bör fokusera på att hitta en bra matchning mellan 

den logistiska ledtiden och kunderordercykeln. Genom minskning av ledtidsgapet behöver 

inte lika mycket tid ägnas på att genomföra prognoser och kapitalbindningen för lager kan 

reduceras. Minskningen kan ske genom flaskhalsanalys men även genom att försöka få 

tidigare indikationer av efterfrågan från kunderna. (Christopher, 2005) För många företag kan 

det vara alldeles för kostsamt att försöka reducera ledtidsgapet och/eller att tillverkningstiden 

för en produkt inte är möjlig att minska. (Hagdorn-van der Meijden et al., 1994) 

Styrprinciper 

Vid karakterisering av materialstyrning är det vanligt att skilja mellan två olika principer, 

materialstyrning baserad på behovssug alternativt planeringstryck. Dessa benämns i litteratu-

ren ofta som push- och pullbaserad styrning och i Figur 3:12 illustreras respektive princip. 

(Jonsson & Mattsson, 2005) 
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Figur 3:12 Illustration av push- och pullbaserad styrning (Jonsson & 

Mattsson, 2005) 

Pushbaserad styrning: Utgår ifrån prognostiserad efterfrågan. Denna styrningsmetod går ut på 

att producera så mycket som möjligt. Information fås om ett prognostiserat efterfrågebehov av 

slutprodukten och informationen förs då bakåt till samtliga nivåer i produktionskedjan och en 

tillverkningsorder släpps samtidigt i alla led. Produkten ”trycks” därefter igenom produktion-

en och produktionsenheterna är oberoende av varandra. Denna styrning medför ett högt 

kapacitetsutnyttjande men långa genomloppstider. Materialbehovsplanering är en metod som 

tillämpar denna princip. (Oskarsson et al., 2006) 

Pullbaserad styrning: Utgår från den verkliga efterfrågan. Denna styrningsmetod utgår 

följaktligen från att endast tillverka när det behövs. Informationen om kundefterfrågan startar 

ett ”sug” i produktionen som överförs till närmaste underliggande produktionsnivå. Den 

efterfrågan genererar i sin tur en ny efterfrågan till nästa underliggande nivå enligt produkt-

strukturen. Den styrningen medför korta genomloppstider men hög störningskänslighet. 

Denna princip tillämpas bland annat i kanban-system och i beställningspunktssystem. 

(Oskarsson et al., 2006) 

Dessa två styrningsmetoder används ofta i kombination. Generellt innebär det att flödet fram 

till kundorderpunkten ofta styrs med ”push” och efter kundorderpunkten och framåt används 

”pull”. (Oskarsson et al., 2006) 

3.4.1 Produktstruktur 

Produktstrukturen för en produkt visar dess beståndsdelar i form av ingående material 

uppdelat på olika nivåer. Dessa motsvarar produktens successiva färdigställande. Översta 

nivån i strukturen är slutprodukten och den lägsta nivån kan vara inköpt råvara eller inköpta 

komponenter. Behovet av de ingående artiklarna i produkten kan härledas utifrån behoven på 

överliggande produktstrukturnivå. Strukturträdets bredd och djup är en indikator på hur 

komplex produkten är. (Olhager, 2000) Varje knutpunkt i strukturen kan ses som en plane-

ringspunkt, då detta delsteg resulterar i en artikel som måste planeras, tillverkningsbeordras, 

inlagras och tas ut ur lager. Därför har djupare träd fler planeringspunkter, vilket påverkar den 

administrativa arbetsinsatsen som krävs för att styra en produkts materialflöden. Med större 

strukturdjup följer även längre ledtider, då varje planeringspunkt innebär administration som 

förorsakar ledtidstillägg. (Jonsson & Mattson, 2005) Trädets djup påverkar ledtiden även på 
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andra sätt. Vanligtvis är det någon väg i produktstrukturen som anses vara en kritisk väg med 

avseende på till exempel ledtid. (Olhager & Östlund, 1990) Utifrån en produktstruktur kan en 

kartläggning av ledtiden för produkten göras. Enligt Olhager (2000) kan produktstrukturer 

utökas med operationer mellan strukturnivåerna. Utifrån operationstider kan då ledtider 

beräknas för de olika komponenterna och få fram den gren i strukturen som är den kritiska 

vägen för slutprodukten. Med kritisk väg menas den gren i produktstrukturen som behöver 

längst tid att bli färdigställd och är därmed också slutproduktens ledtid. Att försöka förkorta 

ledtiden på andra aktiviteter än på de som ligger längs den kritiska linjen har alltså ingen 

påverkan på den totala ledtiden. Aktiviteter i den kritiska linjen kan påverka varandra genom 

att en aktivitet inte kan sättas igång förrän en annan genomförts. Den kritiska linjen är viktig 

att ta hänsyn till då det går att se det som att den är den kortast möjliga ledtid som går att få 

för färdigställandet av slutprodukten. (Olhager, 2000) Exempel på hur en produktstruktur kan 

se ut illustreras i Figur 3:13. 

Breddkomplexiteten har betydelse för framförallt den operativa materialstyrningen. Då en 

delprodukt ska tillverkas innebär det att många artiklar måste finnas tillgängliga samtidigt för 

att tillverkningen av denna ska kunna påbörjas. Ju fler artiklar, desto svårare och komplexare 

är det att hantera ett sådant samordningsproblem. Problemet påverkar lagertillgängligheten, 

även om de ingående artiklarna har en hög lagertillgänglighet blir den totala lagertillgänglig-

heten för produkten mindre. Till exempel om tio artiklar har 95-procentig lagertillgänglighet 

blir den totala (0,95)
10

=0,6, alltså endast 60 procent. Därför blir sannolikheten att undvika 

brist vid start av tillverkningen mindre. (Jonsson & Mattson, 2005) 

Informationen som fås ur produktstrukturer i form av vad och i vilka kvantiteter produkter 

och andra tillverkande artiklar består av, har en avgörande roll för många funktioner i 

logistiken. Det är en specifikation över hur produkter ska tillverkas och är ett underlag för 

produktkalkylering. Produktstrukturer är även en förutsättning om materialplaneringsmetoder 

som bygger på härledda materialbehov från prognoser ska kunna användas, exempelvis 

materialbehovsplanering. (Jonsson & Mattson, 2005) 
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Figur 3:13 Exempel på produktstruktur (modifierad från Olhager, 2000) 

3.4.2 Materialbehovsplanering 

Materialbehovsplanering (MRP) är en planeringsmetod för att planera en produkt med flera 

ingående komponenter. Metoden är attraktiv när behovet av enskilda komponenter och 

råmaterial direkt kan relateras till behovet av slutprodukter (Olhager, 2000) men även för dess 

förmåga att hantera både komplexitet, föränderlighet och osäkerhet (Enns, 2001). ”Målsätt-

ningen är att producera ’rätt artikel i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt’.” (Olhager, 2000, s.243) 

Materialbehovsplanering utgår från det prognostiserade behovet och i produktionsplanen 

bestäms kvantiteter respektive tidpunkter för planerade utleveranser för slutprodukterna. Med 

hjälp av produkternas strukturuppbyggnad och inrapporterade ledtider kan behovskvantiteter 

och behovstidspunkter för halvfabrikat och komponenter beräknas. (Segerstedt, 2009) 

Beroende på vilka styrparametrar som planering tar hänsyn till, delas materialbehovsplanering 

upp i två typer, nettobehovsplanering och bruttobehovsplanering. Skillnaden är att nettobe-

hovsplaneringen tar hänsyn till lagersaldon, uteliggande order, ledtider och partiformnings-

regler, vilket inte bruttobehovsplaneringen gör. (Olhager, 2000) 

För att MRP ska fungera tillfredställande måste produktionsplanen för slutprodukterna 

uppdateras rullande. Det måste även finnas ett strukturregister som specificerar vilka artiklar 

som ingår i en överordnad artikel samt att rätt lagernivåer och ledtider för samtliga artiklar 

finns tillgängliga. (Segerstedt, 2009) 

MRP-system medför ofta en rad fördelar för företag, till exempel behövs lägre lagernivåer, 

vilket minskar risken för inkurans. Informationsöverföringen blir även mer exakt samtidigt 

som bättre kontroll över produktionen erhålls. Men MRP-system medför även en del nackde-

lar. En potentiell risk är att produktionen avstannar på grund av oförutsedda faktorer såsom 

leveransproblem eller materialbrist. På grund av att lagernivåerna hålls låga, behöver material 
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köpas in oftare och i mindre kvantiteter, vilket kan medföra högre inköpspris och högre 

transportkostnader. (Lambert et al., 1998) MRP-system är även väldigt känsliga mot felaktig 

data, varför prognoser och verklig data om ledtider och lagervolymer måste uppdateras 

löpande. (Rönnholm & Takala, 1998; Bonney et al., 1994) Detta även de vanligaste orsakerna 

till att fel eller störningar uppstår vid användning, nämligen att data som används inte är 

korrekt eller att ledtider inte överensstämmer med verkliga ledtider. Även partistorleken 

påverkar MRPs prestation. (Archer, 1991) 

Osäkerhet 

 MRP bygger på en matematisk modell där totalkostnaden automatiskt kommer vara minimal 

ifall samtliga order släpps senast möjligt. Men ofta förekommer slumpfaktorer eller osäker-

heter som påverkar orderledtiden och sannolikheten för att efterfrågan inte uppfylls ökar. 

(Dolgui & Ould-Louly, 2000) Detta medför att ordern måste restnoteras och företaget riskerar 

sämre goodwill och eventuellt avtalsvite (Hegedus & Hopp, 2001). Till skillnad från Enns 

(2001) anser Koh et al. (2006) att MRP-system generellt har en oförmåga att hantera osäker-

het i en produktionsmiljö. Till exempel tar inte MRP-system hänsyn till materialbrist, brist på 

arbetskraft, felaktiga komponenter eller maskinhaveri (Koh et al., 2006). Skulle någon av 

dessa osäkerheter inträffa måste planeringen ändras för att anpassas till den nya informationen 

för att hålla produktionskostnaderna låga samt upprätthålla önskad leveransservicenivå. (Tang 

& Grubbström, 2002) Den osäkerhet som har störst påverkan på leveransservicen är material-

brist (Koh et al., 2006) och enligt Rönnholm och Takala (1998) kan anledningen till detta vara 

att brist på enbart en artikel kan medföra förseningar i samtliga kommande avdelningar. I 

Figur 3:14 presenteras de vanligaste orsakerna till att brister uppstår. 

  

 

Figur 3:14 Typer av brist och dess orsak (Egen bild inspirerad av Koh et al., 2006) 
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Förebygga osäkerhet 

De två vanligaste metoderna för att förebygga osäkerhet i efterfrågan och ledtider är att 

använda säkerhetslager och säkerhetsledtid. Båda dessa metoder är ett effektivt sätt för att öka 

leveransservicenivån i en produktion som tillämpar MRP. (Enns, 2002) Men båda dessa 

metoder medför även negativa effekter. Säkerhetslager medför större lagervolymer, vilket 

ökar kostnader för kapitalbindning samt kräver förvaringsutrymme. Längre ledtider kan 

medföra att produkterna kommer ut senare på marknaden samt att kundservicen försämras. 

(Enns, 2001). En studie av Jonsson och Mattsson (2008) visar att korrekta ledtider och 

säkerhetslager är två av de mest kritiska parametrarna för att uppnå hög prestationsförmåga 

med MRP. För att uppnå hög noggrannhet behövs omvärdering av ledtiderna göras för att 

återspegla den nuvarande situationen. Detsamma gäller för säkerhetslager som också behövs 

ses över ofta för att möjliggöra dynamisk och effektiv materialplanering. Studien visade även 

att företag med en daglig MRP planeringsfrekvens hade signifikant högre planeringsprestanda 

jämfört med dem som hade veckoplanering. (Jonsson & Mattson, 2008) 

Det är vanligt att företag planerar längre ledtider än nödvändigt för att gardera sig mot sämsta 

scenarier. Att planera längre ledtider ökar risken för självuppfyllande, eftersom det innebär 

fler order i produktionen och längre faktiskt ledtid. (Vollmann et al., 2005) Det medför även 

ökade lager och ökade väntetider samt att planeringshorisonten förlängs. Att planera ledtider-

na väldigt snävt jämfört med faktiska ledtiden kan istället medföra materialbrist, förseningar 

och låg intern leveransservice. (Archer, 1991) Enligt Buzacott och Shanthikuar (1994) är 

säkerhetsledtid endast att föredra framför säkerhetslager då det finns en mycket bra prognos 

för framtida efterfrågan. Används ett automatiskt system för att göra prognoser baserade på 

historisk data eller att huvudplaneringen är dålig på grund av att kunderna ofta ändrar 

leveransdatumen, är säkerhetslager att föredra. Enns (2002) anser att valet av metod beror på 

om anledningen till att leveranser försenats är på grund av variationer i slutförd tid eller 

slumpvis efterfrågan. Förutsatt att lämpliga partistorlekar, planerade ledtider och prognoser 

har valts, är skillnaden mellan hur bra metoderna säkerställer leveransprecisionen liten. 

Därför är det viktigt att i första hand välja en lämplig servicenivå för avvägningen mellan 

lagerhållningskostnader för produkter och kostnader för sen leverans. (Enns, 2002) 

I en undersökning av Enns (2001) huruvida optimal partiformning är beroende av de plane-

rade ledtiderna i planeringen, fann Enns att detta beroende är knappt märkbart. Av denna 

anledning kan lämpliga partistorlekar väljas först och att planerade ledtider sedan justeras för 

att uppnå önskade leveransservicenivåer. (Enns, 2001) Däremot anser Zhao och Lam (1997) 

att valet av partiformningsregel har en betydande inverkan på de totala kostnaderna. Hur 

effektiv en partformningsregel är beror framförallt på produktstrukturen men även på 

kostnadsstrukturen och efterfrågemönster. De partiformningsregler som Zaho och Lam (1997) 

anser vara bäst är Silver & Meal
2
 och kombinationer av Silver & Meal och Lot for lot

3
. 

                                                 

2
 Se 3.4.4 Lagerstyrning 

3
 Se Bilaga 1 – Ordlista 
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3.4.3 Andra produktionsprinciper 

Det är framförallt två metoder som förknippas med detaljerad produktionsplanering. Den 

första är MRP, vilken beskrevs ovan, och den andra är Just-in-Time, JIT. (Vollmann et al., 

2005) Principen med JIT är att eliminera allt slöseri och en strävan att producera och leverera 

varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Detta kräver att företag som 

utövar denna filosofi arbetar med mycket korta omställningstider och genomloppstider, 

samtidigt som kassation är försumbar och att tillgängligheten hos maskiner och anläggningar 

är hög. (Mattsson, 2004) 

Både JIT och MRP är bra metoder för att kontrollera lagervolymer. I en produktionsmiljö 

med måttlig produktvariation har JIT visat sig vara effektiv i att drastiskt minska lagervoly-

mer och förenkla planering och kontroll. Däremot i produktionsmiljöer med stor produktvari-

ation har MRP visat sig vara effektiv i att höja leveransservicen och måttligt reducera 

lagervolymerna. (Golhar & Stamm, 1991) 

Flertalet principer använder sig utav JIT, bland annat Toyota Production System, Lean 

Production och Scanias Production System. Samtliga av dessa produktionsprinciper vill 

eliminera slöseri, olika typer av detta exemplifieras i Figur 3:15.  

 

 

Figur 3:15 Typer av slöseri (Egen bild inspirerad av Segerstedt, 2009) 

En annan viktig del, som samtliga nämnda principer utövar, är att standardisera arbetsme-

toder. Detta innebär att arbetsuppgifter utförs enligt den för tillfället bästa kända lösningen. 

(Segerstedt, 2009) Att standardisera arbetsmetoder kan medföra flera fördelar, bland annat 

minskar risken för att aktiviteter ska behöva omarbetas (Martin, 2007) och det kan även skapa 

ordning till förvirring som kan finnas på produktionsgolvet (Ortiz, 2006). Däremot kan det 

rent praktiskt finnas svårigheter att göra detta, då aktiviteten måste studeras och brytas ner i 

mindre delar för att kunna hitta bästa sättet att göra de olika delarna på. För att det ska kunna 
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att alla förstår de standardiserade arbetsmetoderna. Standardiserat arbete kan därför ses som 

en kombination av det bästa sättet att utföra en uppgift, relevanta inspektionsstandarder och 

planlösningar samt diagram som beskriver det effektivaste sättet att utföra uppgiften på. 

(Martin, 2007) Detta kan jämföras med Lumsdens (2006) definition av effektivitet, att 

effektivitet handlar om att göra rätt saker.  

En tredje viktig aspekt som produktionsprinciperna utövar är ständiga förbättringar. Denna 

term härstammar från japanska Kaizen, vilket innebär en ständigt pågående effektivisering 

och vidareutveckling av verksamheter med hjälp av alla berörda anställdas engagemang och 

deltagande. (Mattsson, 2004) Detta för att åtgärda att avvikelser inte ska uppkomma igen. Det 

är även viktigt att förbättringsarbetet utförs av individerna vid processerna och inte av inhyrda 

konsulter. (Segerstedt, 2009) Även Ljungberg och Larsson (2001) diskuterar om ständiga 

förbättringar som viktigt för att kunna uppnå effektiva processer. 

3.4.4 Lagerstyrning 

Att effektivt kunna styra varulagret är en förutsättning för ett företags lönsamhet. Lagerhåll-

ning av produkter medför kostnader, av vilka de viktigaste är kapitalkostnader, driftskostna-

der samt kostnader för svinn, inkurans och försäkring. Men genom att produkter lagerhålls, 

blir dessa direkt tillgängliga, vilket påverkar leveransservicen och därmed företagets intäkter. 

Genom effektiv styrning av ett lager, där hänsyn tas till både krav på leveransservice och 

kostnader, kan lönsamheten för ett företag förbättras. (Bjørnland et al., 2003) 

Säkerhetslager används generellt sett för att möta kunders krav då efterfrågan är högre än 

förväntat (Enns, 2002), varför en viktig del i lagerstyrning är att säkerställa att material finns 

tillgängligt för att reducera risken att materialbrist uppstår. Vid dimensionering av säkerhets-

lager måste företag ta hänsyn till både osäkerhet i efterfrågan och osäkerheten i ledtider för 

leverans av produkter från leverantörer. (Mattsson, 2010) I Figur 3:16 ges ett exempel på hur 

ett företags lagernivåer kan se ut med tillhörande säkerhetslager och omsättningslager. Att 

bestämma nivån på säkerhetslager kan vara svårt och i teorin beräknas nivån genom att 

företag utgår från en specificerad servicenivå. Därefter används oftast någon av följande två 

definitioner av service: 

 SERV1, sannolikheten att inte få brist under en lagercykel. 

 SERV2, andelen order som kan levereras direkt från lagret. 

Båda dessa fall utgår från att säkerhetslagret ska ge en viss gardering mot slumpmässiga 

variationer i efterfrågan och ledtid. SERV2 är den metod som oftast ger ett mer korrekt 

dimensionerat säkerhetslager, speciellt om lagertillgängligheten är viktig. Men SERV1 är 

mest använd eftersom den är lättare att beräkna. (Oskarsson et al., 2006) 
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Figur 3:16 Principiellt utseende på ett företags lager (Oskarsson et 

al., 2006) 

I Mattssons (2010) undersökning om samband mellan säkerhetslagernivåer och leverantörens 

leveransförmåga erhölls resultatet att leveransprecisionen har en avgörande roll på säkerhets-

lagrets storlek då efterfrågan är stor och leveranstiderna är korta. Vidare fann Mattsson att 

säkerhetslagret endast påverkas marginellt av leveranstidsvariationer vid långa leveranstider. 

Slutligen fann Mattsson att säkerhetslagrets storlek alltid ökar med ökande leveranstider men 

att ökningen är procentuellt mindre vid låg och ojämn efterfrågan. 

Enligt Kanet et al. (2010) är det vanligt att både ledtider och efterfrågan varierar över 

perioder, varför det kan vara strategiskt att även variera säkerhetslagernivåer. Detta benämns i 

litteraturen som dynamiska säkerhetslager och kan medföra reducering av onödigt höga 

säkerhetslagernivåer samtidigt som önskad leveransservicenivå bevaras. (Kanet et al., 2010) 

 På grund av de kostnader som lager medför, försöker många företag minska lagernivåerna. 

Detta är ett koncept som har sitt ursprung i den japanska tillverkningsfilosofin, där företag tar 

bort alla lager för att kunna identifiera och lyfta fram problem som finns i produktionen. 

Denna metod har fått namnet ”Den japanska sjön”, se Figur 3:17, där en sänkning av lagerni-

våer, från till exempel A till B, driver fram dolda problem. Det finns också en risk med att 

sänka lagernivåerna, nämligen att problem som inte tidigare existerat skapas. (Lumsden, 

2006) 

  

 

Figur 3:17 Den japanska sjön (Christopher, 2005, egen översättning) 
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Lagerstyrningsmetoder 

Vid lagerstyrning är det två aspekter som måste bestämmas, beställningsperiodicitet och 

beställningskvantitet. Genom att kombinera dessa två aspekter erhålls fyra möjliga utfall 

enligt Tabell 3:1. I matrisen ges även förslag på olika lagerstyrningsmetoder som kan 

användas vid de olika utfallen, vilka kommer förklaras nedan. (Oskarsson et al., 2006) 

Periodicitet 

Kvantitet 

Fast  

intervall 

Varierande  

intervall 

Fast kvantitet - 
Beställnings-

punktssystem 

Varierande kvantitet 
Periodbeställnings-

system 
Dynamiska metoder 

Tabell 3:1 Lagerstyrningsmetoder utifrån periodicitet och kvantitet  

(Modifierad från Oskarsson et al., 2006) 

Beställningspunktssystem 

Metoden bygger på att när en artikels fysiska lagernivå når eller underskrider en viss nivå, 

beställningspunkten, signaleras det att det är dags för påfyllnad av artikelns lager, vilket 

illustreras i Figur 3:18. (Segerstedt, 2009) Hur mycket som ska beställas in kan beräknas med 

till exempel Wilsonformeln, vilken är en metod för att räkna ut den ekonomiskt mest lön-

samma orderkvantiteten. Själva beställningspunkten beräknas så här: 

Beställningspunkt = Säkerhetslager + Normala förbrukningen under ledtiden 

Om förbrukningen under ledtiden är större än orderkvantiteten kan det vara flera beställningar 

uteliggande samtidigt, vilket måste tas med i beräkningen. (Oskarsson et al., 2006) 

 

Figur 3:18 Beställningspunktssystem (Modifierad från Bjørnland et al., 2003) 

Periodbeställningssystem 

Metoden illustreras i Figur 3:19 och innebär att inspektion genomförs med jämna mellanrum, 

varvid beställningar görs för att fylla på lagret till en viss nivå. (Segerstedt, 2009) Detta 

innebär att beställningskvantiteten kommer variera mellan olika beställningar, vilket begrän-

sar möjligheten till en ekonomisk avvägning av leveransfrekvens (Bjørnland et al., 2003). 

Återfyllnadsnivån beräknas enligt: 

Återfyllnadsnivå = Säkerhetslager + Förbrukning under inspektionsintervall och ledtid 
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Inspektionsintervallet är anpassat efter en lämplig periodicitet för beställningar. (Olhager, 

2000) 

 

Figur 3:19 Periodbeställningssystem (Modifierad från Olhager, 2000) 

Dynamiska metoder 

Den sista metoden innebär att utifrån förväntad förbrukning beräkna både hur mycket som ska 

beställas och när respektive beställning ska göras. De två vanligaste metoderna är Silver & 

Meal, enklare metod, och Wagner & Whitin, vilken kräver mer beräkningar men ger en 

optimal lösning. (Oskarsson et al., 2006) Med Silver & Meal bestäms orderkvantiteten ”som 

det antal perioders behov som minimerar totalkostnaden per period” (Olhager, 2000, s.252) 

och för Wagner & Whitin är det ”den ackumulerade totalkostnaden för olika kombinationer 

av order som beräknas” (Olhager, 2000, s.250). 

3.5 Verktyg 

I detta avsnitt behandlas verktyg och modeller som kan vara användbara vid 

logistikutredningar och som användes under arbetet av denna studie. 

 

3.5.1 Flödeskartläggning 

En grundläggande förutsättning för att kunna effektivisera ett företags verksamhet är att ha en 

rimligt säker bild av hur det ser ut i utgångsläget. Därför är kartläggning av processer och 

flöden av olika slag en viktig utgångpunkt för all logistikutveckling. (Jonsson & Mattsson, 

2005) 

Detta håller även Oskarsson et al. (2006) med om och anser att grunden till lyckade föränd-

ringar av verksamheten är att nuläget är klarlagt. För att kunna beskriva nuläget av en 

verksamhet kan en kartläggning av material- och informationsflöden vara en bra början. Detta 

för att veta hur många aktiviteter, lagerpunkter med mera som verksamheten omfattar. Det är 

även intressant att ta reda på eventuella alternativa vägar som kan finnas utanför huvudflödet. 

Genom att klargöra hur nuläget ser ut blir det även lättare att uttala sig om en alternativ 

lösning kan leda till förbättring. (Oskarsson et al., 2006) 

Det finns flera tillvägagångsätt för att göra en kartläggning. Oskarsson et al. (2006) föreslår 

att följande symboler i Figur 3:20 kan användas för att illustrera flödet i en flödeskarta. 
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Figur 3:20 Symboler för flödeskartläggning (Oskarsson et al., 2006) 

En flödeskartläggning kan göras mer eller mindre detaljerad genom att exempelvis granska 

tider som operationstider och ledtider. En mer detaljerad kartläggning tar dock längre tid, 

varför det kan vara bra att koncentrera sig på de mest intressanta delarna av flödet. (Oskarsson 

et al., 2006) 

Ljungberg och Larsson (2001) diskuterar vad som är viktigt att tänka på för att kunna 

effektivisera verksamheten. De anser också att det är viktigt med kartläggning, vilket kan 

uttydas från att ett av stegen i utvecklingsarbetet av processer är identifiering och kartlägg-

ning. De anser detta viktigt då det krävs en förståelse för hur processer ser ut för att kunna 

styra och utveckla dessa. 
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4 Uppgiftsprecisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Uppgiftsprecisering 

I detta kapitel förtydligas studiens uppgift genom att först avgränsa 

och beskriva hur det studerade systemet ser ut. Därefter görs en syfte-

snedbrytning för att strukturera det fortsatta arbetet. Denna används 

sedan för att bryta ner uppgiften i konkreta frågeställningar.  
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4.1 Problemidentifiering 

Kassadiskarna som ITAB tillverkar karakteriseras av komplexa produktstrukturer med 

ingående komponenter som både köps in från leverantörer och tillverkas i den egna produkt-

ionsanläggningen. ITAB använder materialbehovsplanering för att planera produktionen, ett 

system som enligt Koh et al. (2006) brister i att hantera osäkerhet och därför kräver rätt 

information. Anledningen till detta är att brist på enbart en artikel kan medföra förseningar för 

efterföljande avdelningar (Rönnholm & Takala, 1998). Detta är ett problem som ITAB 

upplever, där tillgängligheten på material vid färdigställningen är bristande och det är svårt att 

hinna montera ihop en slutprodukt till utsatt leveransdatum. 

Utifrån ovanstående problem vill ITAB undersöka vad som orsakar dessa störningar i ledtider 

och framförallt är de intresserade av att veta om det finns några mönster för vilken typ av 

aktivitet eller komponent som medför störning. Att material inte finns tillgängligt i rätt tid kan 

bero på en mängd olika faktorer, enligt Koh et al. (2006) kan det bland annat bero på bråds-

kande eller oväntade förändringar, leverantörernas leveranssäkerhet, felaktiga lagerstyr-

ningsmetoder samt felaktiga lagersaldon. Samtliga dessa medför störningar i ledtider. I avsnitt 

3.4.2 Materialbehovsplanering framkom det att rätt ledtider är en av de viktigaste faktorerna 

för att uppnå en hög prestationsförmåga vid användning av materialbehovsplanering. Det är 

därför viktigt att dessa uppdateras regelbundet för att symbolisera verkliga ledtider. Utifrån 

detta har studien som uppgift att ge rekommendationer för hur tillgängligheten kan ökas som 

följd utav att orsaker till störningar i ledtider reduceras. Detta för att säkerställa att färdigställ-

ningen har allt material tillgängligt vid produktionsstart. Att hög tillgänglighet är viktigt 

framfördes i 2.3.1 Produktion, då en kassadisk består av flera hundra ingående komponenter. 

Detta medför att brist på en komponent orsakar att starten för en tillverkningsorder försenas 

då den enligt affärssystemet inte är startklar förrän allt material finns tillgängligt. 

4.2 Avgränsningar 

För att få ett lagom stort omfång på studien inom dess tidsramar behöver vissa avgränsningar 

göras. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) görs avgränsningar för att ytterligare precisera 

studien genom att tydligt beskriva vad som inte ska undersökas. Dessa avgränsningar kan vara 

sakliga, saker som skulle kunna tas med i studien men som valts bort, eller resursbaserade, 

att ett område inte undersöks på grund av tids- och kostnadsskäl. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Studien avgränsas från att undersöka order- och leveransprocessen, se 3.3.1 Order- och 

leveransprocessen, för inköp av komponenter från leverantörer. Detta innefattar även att 

transporter från leverantör till ITAB avgränsas. Det enda som berörs är att se om material 

beställts och levererats i rätt tid. Studien har som avsikt att undersöka hur ledtidsstörningar 

påverkas vid normalt utförande och avgränsas således från att undersöka hur brådskande 

förändringar från kunder påverkar. Studien har inte heller för avsikt att försöka minska antalet 

nivåer eller bredden i produktstrukturer genom exempelvis standardisering av komponenter. 

Detta för att författarna innehar för lite kunskap om komponentsortimentet och hur kassadisk-

strukturen kan förändras.  

I Figur 4:1 visas de berörda delarna i produktionen, vilket innefattar produktionsgrupper inom 

förtillverkningen, godsmottagningen och en bit in i färdigställningen. Att flera produktions-
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grupper innefattas i studien beror på att det i nuläget är okänt vart problemet uppstår, varför 

ledtiderna undersöks från färdigställningen och bakåt i flödet. Utifrån direktiven från ITAB 

undersöks inte ledtiderna för färdigställningen, då ITAB anser att de klarar att hålla önskad 

leveransprecision om komponenter finns tillgängliga i rätt tid till det produktionsavsnittet. 

Dock behöver studien undersöka tillgängligheten vid dessa produktionsgrupper, varför 

gränsen dras en bit in. Produktionsgrupperna i förtillverkningen som används för tillverkning 

av kassadiskar delas även med de andra varugrupperna som presenterades i avsnitt 2.3.1 

Produktion. Detta medför en ökad komplexitet i produktionen men för denna studie ligger 

dessa varugrupper utanför studiens gränser. Detta innebär att dessa varugrupper antagligen 

påverkar studiens resultat men det undersöks inte vilken omfattning. 

Med anledning av att godsmottagningen tar emot allt inkommande gods från leverantörer 

kommer även denna aktivitet att beröras för det inköpta materialet som inte finns tillgängligt.  

 

Figur 4:1 Berörda delar i produktionen 

4.3 Syftesnedbrytning 

För att strukturera uppgiften och för att lättare kunna hantera uppgiften görs en nedbrytning 

av syftet. Denna styr vilken data som samlas in och hur analyserna av denna insamlade data 

ska genomföras. Syftet för studien är enligt följande: 

Studiens syfte är att kartlägga och analysera orsaker till störningar i ledtider som påverkar 

tillgängligheten på komponenter till monteringsavdelningen på ITAB Shop Concept Jönkö-

ping samt ge rekommendationer. 

Utifrån syftet har uppgiften delats in i fyra steg vilka beskrivs nedan och sammanfattas i Figur 

4:2. 
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Figur 4:2 Illustration av syftesnedbrytningen 

Steg 1a: Kartläggning av tillgängligheten vid färdigställningen 

På grund av att studiens syfte är att öka tillgängligheten på komponenter till färdigställningen 

behöver först en kartläggning göras för att ta reda på vilken tillgänglighet som uppnås för 

närvarande. Genom denna kartläggning fås även information om vilka tillverkningsorder som 

inte är startklara enligt planerat startdatum. För att uppfylla direktivet att enbart undersöka 

varugruppen kassadiskar, undersöks enbart de produktionsgrupper i färdigställningen som 

monterar delarna i kassadiskar. 

Steg 1b: Kartläggning av ledtider 

För de tillverkningsorder som hade materialbrist i steg 1a, kartläggs ledtiden för dessa 

tillverkningsorder bakåt i flödet. Detta för att identifiera var i flödet som en störning i ledtiden 

först uppstod och vad denna störning berodde på. På grund av att ingående komponenter till 

färdigställningen är av tre olika karaktärer, egenproducerade, inköpta och fästelement, kan 

även en fördelning mellan dessa erhållas. På grund av att leverantörerna ligger utanför 

studiens ramar, undersöks enbart leverantörernas leveransprecision enligt utlovat leveransda-

tum samt hur lång ledtidsförseningen för inköpta komponenter var. Fästelementen skiljer sig 

jämfört med egenproducerade och inköpta komponenter då deras behov inte genereras på 

samma sätt från affärssystemet och därför undersöks istället hur dessa lagerstyrs. 

Steg 2: Analys av kartläggning av tillgänglighet och ledtider 

Utifrån kartläggningen av ledtider för bristorder genomförs en analys för att identifiera 

mönster varför en störning har uppstått. För de egenproducerade komponenterna identifieras 

mönster för vilka produktionsgrupper som orsakat ledtidsstörningen. För inköpta komponen-

ter identifieras mönster för återkommande leverantörer. För fästelement analyseras problem 

över hur dessa styrs och om det finns en teoretisk metod som är mer lämplig att använda. 
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Steg 3: Fördjupad kartläggning av valda mönster 

För de mönster som identifierats i föregående steg genomförs en djupare kartläggning. För 

egenproducerade komponenter innebär detta att undersöka rutinerna för de produktionsgrup-

per som oftast är försenade. För inköpta artiklar undersöks rutiner för att ta reda på orsakerna 

till att dessa inte finns tillgängliga i färdigställningen enligt planerat.  

Steg 4: Fördjupad analys av mönster och framtagning av rekommendationer 

I det sista steget analyseras den information som inhämtats i den fördjupade kartläggningen. 

Denna information ligger sedan som grund för de rekommendationer som ges för hur ITAB 

kan arbeta för att reducera de osäkerheter som orsakar störningar i ledtider och därmed öka 

tillgängligheten på komponenter till färdigställningen.  

4.4 Uppgiftsnedbrytning 

I detta avsnitt bryts uppgiften ner ytterligare utifrån syftesnedbrytningen. Nedbrytning leder 

fram till ett antal konkreta frågeställningar, vilka ligger till grund för studiens fortsatta arbete. 

Uppgiftsnedbrytningen och tillhörande frågeställningar avser att gemensamt besvara studiens 

syfte att säkerställa att rätt material finns tillgängligt för produktionsavsnittet färdigställning-

en. 

4.4.1 Steg 1a: Kartläggning av tillgängligheten vid färdigställningen 

I avsnitt 3.2.3 Leveransservice beskrevs begreppet lagertillgänglighet 

som förmågan att kunna leverera direkt från lager. Som togs upp i 

avsnitt 4.1 Problemidentifiering har ITAB problem med tillgänglighet-

en på material vid färdigställningen, vilket orsakar störningar i ledtider. 

En kassadisk består av flera hundra komponenter och enligt avsnitt 2.3.2 Produktionsplane-

ring kundanpassas kassadiskarna, vilket medför att det finns en stor variation av ingående 

komponenter. Dessa tillverkas delvis själva och köps delvis in från underleverantörer och 

kassadiskarnas komplexa produktstruktur medför därför ett svårare samordningsproblem. 

Enligt avsnitt 3.4.1 Produktstruktur påverkar detta samordningsproblem lagertillgängligheten 

och det blir svårare att undvika materialbrist. Denna materialbrist kan bero på de interna eller 

externa leverantörernas leveransprecision och för att skapa en förståelse över nuläget ställs 

följande frågeställning: 

 Vilken tillgänglighet har komponenter vid färdigställningen vid planerad start av till-

verkningsorder? 

4.4.2 Steg 1b: Kartläggning av ledtider 

För denna studie är ledtider intressanta och det är därför viktigt att 

undersöka hur de planerade ledtiderna har fastställts. Detta för att 

materialbehovsplanering, som beskrevs i avsnitt 3.4.2 Materialbehovs-

planering, kräver rätt information för att kunna generera tillförlitlig 

planering. Därför är det viktigt att planerade ledtider uppdateras för att överensstämma med 

verkliga ledtider. Även produktstrukturen påverkar produktionsplaneringen, då ledtiderna 

ökar med strukturdjupet. I avsnitt 3.4.1 Produktstruktur beskrivs även den kritiska vägen i en 
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produktstruktur som påverkar hur en planerad ledtid kan bestämmas. Därför är det intressant 

att ta reda på följande: 

 Hur har de planerade ledtiderna fastställts?  

 Hur ser de verkliga ledtiderna ut? 

På grund av att kassadiskarna består av både egenproducerade och inköpta komponenter är 

det av intresse att undersöka hur lång genomloppstiden är för en representativ standardorder. 

Detta för att flera order- och leveransprocesser är involverade i anskaffningsprocessen.  

 Hur lång är genomloppstiden för en representativ standardorder? 

Vid undersökningen om vad som orsakar brister i tillgängligheten på produkter är det 

intressant att titta på fördelningen över vilken typ av produkter det oftast är brist på, det vill 

säga är det egenproducerade, inköpta eller fästelement. Detta skulle kunna leda till en 

uppfattning om det är för en viss produktkaraktär som det ofta finns brister i försörjningen 

eller om det är mer slumpvis. 

 Hur ser bristfördelningen ut mellan olika produktkaraktärer? 

För att kunna utföra något på ett bra sätt är det viktigt att förutsättningarna är rätt från början. 

Det är därför lika viktigt att ITABs leverantörer sköter inleveranserna som att den egna 

produktionen håller planerade ledtider. Detta för att produktionsplaneringen ska stämma 

överens med verkligheten. Därför undersöks vilken leveransprecision som leverantörerna 

håller, för att sedan kunna analysera om det finns brister i inköpsprocessen. 

 Vad har leverantörerna för leveransprecision? 

Som beskrevs i avsnitt 2.3.3 Materialförsörjning i nulägesbeskrivningen styrs inköpet för 

fästelement inte utifrån MRP-systemet utan genom manuell inspektion. Om det är låg 

lagertillgänglighet på fästelementen, blir det intressant att veta mer ingående hur lager för 

dessa styrs. Om de exempelvis använder sig av någon utpräglad metod som beskrivs i avsnitt 

3.4.4 Lagerstyrning.  

 Hur sker lagerstyrningen av fästelement? 

4.4.3 Steg 2: Analys av kartläggning av tillgänglighet och ledtider 

ITAB använder materialbehovsplanering och som nämndes i avsnitt 

3.4.2 Materialbehovsplanering tar inte MRP hänsyn till materialbrist. 

Att ta hänsyn till materialbrist i planeringen undersöktes av Enns (2002) 

och författaren anser att det framförallt finns två metoder för att 

motverka osäkerhet, säkerhetslager och säkerhetsledtid. Båda metoderna är ett sätt för att öka 

leveransservicenivån när MRP tillämpas. För den nya generationen av kassadiskar finns för 

närvarande ingen metod för utformning av säkerhetslager och i avsnitt 2.3.2 Produktionspla-

nering framgick det att tidsbufferten mellan produktionsgrupperna i större omfattning 

förbrukas. Med anledning av att korrekta ledtider enligt Jonsson och Mattsson (2008) är en 

kritisk parameter för att uppnå en hög prestationsförmåga, är det av intresse att undersöka hur 

de planerade ledtiderna skiljer sig från de verkliga.  

 Hur väl överensstämmer de planerade ledtiderna med de verkliga? 
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Som nämnts tidigare består en kassadisk av ett hundratal komponenter och i avsnitt 2.3.3 

Materialförsörjning framgår det att dessa består av egenproducerade och inköpta artiklar. På 

grund av att försörjningen skiljer sig för dessa två olika produktkaraktärer är det av intresse 

att bland annat analysera om det finns några mönster för dessa i vad som orsakar störningar i 

ledtider. Det kan till exempel vara vissa produktionsgrupper eller leverantörer som kan 

påverka detta, varför följande frågor undersöks:  

 Vilka mönster går att urskilja för de produktionsgrupper där störningar i ledtider upp-

stått? 

 Vilka mönster går att urskilja mellan leverantörernas leveransprecision och brist på 

inköpta artiklar?  

Fästelement är billiga produkter, vilka därför kan lagras i stora kvantiteter utan risk för någon 

hög kapitalbindning. Därför borde inte tillgängligheten på dessa vara ett problem. Utifrån 

kartläggningen i föregående steg är det intressant att undersöka hur lagerstyrningen påverkar 

tillgängligheten och ifall någon av metoderna som togs upp i avsnitt 3.4.4 Lagerstyrning är 

mer lämplig att använda.  

 Hur påverkar nuvarande lagerstyrning brist av fästelement? 

 Vilken teoretisk modell skulle vara mer lämplig att använda för lagerstyrningen av 

fästelement? 

4.4.4 Steg 3: Fördjupad kartläggning av valda mönster 

Utifrån den analys som görs i föregående steg görs en närmare kart-

läggning för att undersöka bristande produktionsgruppers rutiner i 

tillverkningen för att försöka urskilja orsaker. Detta för att få en bättre 

uppfattning av vad som orsakar att planerade ledtider inte hålls i de 

produktionsgrupper som identifierats att oftast orsaka försening. 

 Hur fungerar rutinerna för de produktionsgrupper som orsakade flest ledtidsstörningar 

enligt den föregående analysen?  

När beställt material ankommer till ett företag är det vanligt att det görs någon kontroll på ett 

urval av dessa. Som beskrevs i avsnitt 3.3.3 Materialhantering är de vanligaste kontrollerna 

kvantitetskontroll och kvalitetskontroll. Detta görs för att säkerställa att rätt antal har levere-

rats och att produkterna håller god kvalitet. Materialbrist kan bero på att inleveranserna inte 

stämmer, varför det är intressant att undersöka vilka artiklar det görs ankomstkontroll på och 

vilka leverantörer dessa kommer ifrån. Det är även intressant att undersöka om leveransbe-

vakning görs, vilken är en del av inköpsprocessen enligt avsnitt 3.3.2 Inköpsprocess. Detta för 

att veta hur bra kontroll ITAB har på när material faktiskt levereras in. Detta leder fram till 

följande frågeställningar: 

 Vilken typ av ankomstkontroll görs för de artiklar och leverantörer som identifierades 

i föregående steg? 

 I vilken utsträckning sker leveransbevakning för de identifierade leverantörerna? 

I avsnitt 3.3.4 Informationshantering hävdar Chopra och Meindl (2004) att det är viktigt att 

företag tar beslut på korrekt information vilket även Sandkuhl (2007) instämmer med. Enligt 
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avsnitt 3.4.3 Andra produktionsprinciper tillämpas i japanska produktionsprinciper standardi-

serade arbetsmetoder, där den för tillfället bästa kända lösningen används. Att standardisera 

arbetsmetoder kan reducera sannolikheten för att behöva omarbeta aktiviteten samt skapa 

ordning, något som kan medföra mindre felaktigheter. ITAB har utformat en lathund för 

rapportering till affärssystemet som samtliga medarbetare ska följa. Därför är det av intresse 

att undersöka rutinerna kring rapportering för att säkerställa att rätt information rapporteras in 

i affärssystemet. 

 I vilken utsträckning följs givna rapporteringsinstruktioner? 

4.4.5 Steg 4: Fördjupad analys av mönster och framtagning av rekommendat-

ioner 

Utifrån de genomförda kartläggningarna och den första analysen görs 

en fördjupad analys för att förklara varför de identifierade produktions-

grupperna inte klarar av att hålla planerade ledtider.  

 Vad orsakar att bristande produktionsgrupper inte håller planerade ledtider? 

Att välja leverantörer är ett av stegen i inköpsprocessen, vilken presenterades i avsnitt 3.3.2 

Inköpsprocess och det viktigt att leverantörerna har möjlighet att uppnå den leveranskapacitet 

som krävs. Speciellt viktigt är detta då anskaffning sker mot order eftersom detta förutsätter 

att leverantören kan leverera mindre ordervolymer med högre frekvens. Därför görs en analys 

för att se om det finns ett samband mellan bristartiklar och dåligt presterande leverantörer. 

 I vilken omfattning beror bristen av inköpta artiklar på leverantörerna? 

I avsnitt 3.3.4 Informationshantering nämndes att information är viktigt då det kopplar 

samman delarna i ett företag och för att kunna ha en korrekt bild över företaget (Chopra & 

Meindl, 2004). Martin (2007) framhåller att standardisering av arbetsmetoder minskar risken 

för att behöva göra om uppgifter, vilket borde påverka graden av avvikelser. Det är viktigt att 

undvika bristande överensstämmelse i information.  

 Hur påverkas informationen i Jeeves av rapporteringsbrister? 

Studien ska mynna ut i förslag på hur orsaker som medför störningar i ledtider kan reduceras. 

Detta görs utifrån analyser som görs där olika aspekterna vägs samman för att föreslå de 

lämpligaste förslagen för ITAB.  

 Vilka rekommendationer kan ges för att reducera orsakerna till störningar i ledtider? 

För att kunna urskilja för- och nackdelar av en lösning behövs det variabler att jämföra med, 

för att kunna se hur stor effekt en förändring kan få. I avsnitt 3.2.3 Leveransservice togs ett 

antal serviceelement upp och för denna studie är det av intresse att främst undersöka föränd-

ringen på tillgängligheten utifrån rekommendationerna som tagits fram. 

 Hur påverkas tillgängligheten av respektive rekommendation? 
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4.5 Sammanställning av studiens frågeställningar 

I detta avsnitt sammanställs de frågeställningar som utformats i uppgiftsnedbrytningen för att 

skapa en bättre överblick över de frågor som ligger till grund för studiens kartläggning och 

analys. 

Steg 1a: Kartläggning av tillgängligheten vid färdigställningen 

 Vilken tillgänglighet har komponenter vid färdigställningen vid planerad start av till-

verkningsorder? 

Steg 1b: Kartläggning av ledtider 

 Hur har de planerade ledtiderna fastställts?  

 Hur ser de verkliga ledtiderna ut? 

 Hur lång är genomloppstiden för en representativ standardorder? 

 Hur ser bristfördelningen ut mellan olika produktkaraktärer? 

 Vad har leverantörerna för leveransprecision? 

 Hur sker lagerstyrningen av fästelement? 

Steg 2: Analys av kartläggning av tillgänglighet och ledtider 

 Hur väl överensstämmer de planerade ledtiderna med de verkliga? 

 Vilka mönster går att urskilja för de produktionsgrupper eller artiklar där störningar i 

ledtider uppstått? 

 Vilka mönster går att urskilja mellan leverantörernas leveransprecision och brist på 

inköpta artiklar?  

 Hur påverkar nuvarande lagerstyrning brist av fästelement? 

 Vilken teoretisk modell skulle vara mer lämplig att använda för lagerstyrningen av 

fästelement? 

Steg 3: Fördjupad kartläggning av valda mönster 

 Hur fungerar rutinerna för de produktionsgrupper som orsakade flest ledtidsstörningar 

enligt den föregående analysen?  

 Vilken typ av ankomstkontroll görs för de artiklar och leverantörer som identifierades 

i föregående steg? 

 I vilken utsträckning sker leveransbevakning för de identifierade leverantörerna? 

 I vilken utsträckning följs givna rapporteringsinstruktioner? 

Steg 4: Fördjupad analys av mönster och framtagning av rekommendationer 

 Vad orsakar att bristande produktionsgrupper inte håller planerade ledtider? 

 I vilken omfattning beror bristen av inköpta artiklar på leverantörerna? 

 Hur påverkas informationen i Jeeves av rapporteringsbrister? 

 Vilka rekommendationer kan ges för att reducera orsakerna till störningar i ledtider? 

 Hur påverkas tillgängligheten av respektive rekommendation? 
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5 
Metod 

Detta kapitel presenterar studiens tillvägagångssätt samt motivering-

ar till de val som gjorts. Kapitlet avslutas med metodkritik där studi-

ens valda metod kritiskt har granskats för att analysera vad som kan 

ha påverkat studiens trovärdighet. 

  



Hur ledtidsstörningar påverkar tillgängligheten 

 på material hos ITAB Shop Concept  

 52 

5.1 Studiens genomförande 

Det Wahlbinska U:et är en undersökningsmodell utvecklad av Lekvall och Wahlbin (2001). 

Modellen beskriver hur utredningsarbeten kan planeras, vilka delar som bör ingå i en 

undersökning och hur dessa är sammankopplade. Denna modell har modifierats för denna 

studie och illustreras i Figur 5:1. För att förtydliga kopplingen mellan studiens syftesnedbryt-

ning, har arbetsmodellen delats in i sex distinkta faser, planeringsfasen, två kartläggningsfa-

ser, två analysfaser och till sist slutfasen. Modellen valdes för att den på ett enkelt och tydligt 

sätt visar studiens huvudsakliga områden och kopplingen mellan dessa. Dessutom är modellen 

vanligt förekommande inom undersökningsarbeten, varför den anses ha god användbarhet och 

trovärdighet. 

 

Figur 5:1 Studiens arbetsmodell (Modifierad från Lekvall & Wahlbin, 2001) 

5.1.1 Planeringsfasen 

Planeringsfasen har till uppgift att strukturera det problem som studien har för 

avsikt att undersöka och målet är att skapa en förstudie för hur det fortsatta 

arbetet ska utföras. På grund av att problemet är ostrukturerat till en början, 

behöver en precisering av uppgiften göras. I preciseringen ska det klargöras 

vad studien ska undersöka och i akademiska studier är det ett krav på att ett omfattande 

förarbete, i form av en referensram, görs innan uppgiftspreciseringen. Slutligen ska plane-

ringsrapporten även innehålla redogörelser för hur datainsamling ska göras samt hur analys 

och tolkning ska genomföras. (Lekvall & Wahlbin, 2001)  

Problemet i denna studie bestod av ett uppdrag från logistikansvarig på ITAB att undersöka 

materialförsörjningen. Motivet var att säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. 

Utifrån bakgrunden skapades studiens syfte och en litteratursökning genomfördes för att öka 

förståelsen för vad som påverkar materialförsörjningen. Litteratursökningen beskrivs mer i 

detalj i kommande avsnitt.  
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Vid ett möte med Johan Wahlström, produktionschef på ITAB Jönköping, konkretiserades 

uppgiften ytterligare och studien avgränsades till att enbart undersöka varugruppen kassadis-

kar. Detta för att det skulle tagit alldeles för lång tid att undersöka samtliga varugrupper som 

tillverkas i Jönköping, då varje produkt finns i flera utföranden och innehåller hundratals 

artiklar. Produktionschefen ansåg även att kassadiskarna var den varugrupp som skulle vara 

mest intressant att studera, då brist på material direkt påverkar färdigställningen. Kassadiskar-

na var även den varugrupp som var mest representativ även för de andra varugrupperna. 

För att förstå problemet bättre ritades ett Ishikawadiagram upp över olika anledningar till 

varför material inte finns tillgängligt i rätt tid. Genom diskussion med handledare på ITAB 

och på universitetet togs beslutet att det handlade om ett genomloppsproblem och studiens 

syfte blev att undersöka vad som orsakar störningar i ledtider. Referensramen kompletterades 

med teorier om produktstruktur och ytterligare teorier kring ledtidens påverkan på material-

behovsplanerings prestation. Därefter gjordes en syftesnedbrytning för att strukturera 

uppgiften och frågeställningar för det fortsatta arbetet togs fram. 

Studiens inriktning och ansats 

En viktig del för studier är bestämma vad undersökningen ska ha för inriktning. Detta för att 

inriktningen på studien påverkar vilken typ av resultat som ska uppnås och studier kan 

klassificeras enligt fyra inriktningar. Explorativa undersökningar har för avsikt att ge en 

grundläggande kunskap och förståelse för ett problemområde där lite kunskap finns. Beskri-

vande undersökningar avser att kartlägga fakta och sakförhållande. Förklarande undersök-

ningar tar ett steg längre än beskrivande undersökningar och försöker att klarlägga orsaks-

samband. Den sista inriktningen, förutsägande, innebär att göra förutsägelser eller prognoser 

för framtida utvecklingar. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

I denna studie tillämpades flera inriktningar. I första kartläggnings- och analysfasen användes 

en beskrivande inriktning för att kartlägga hur planering av ledtider gjordes och hur dessa 

skildes från verkliga ledtider. Därefter bytte studien inriktning till en mer förklarande 

inriktning för att förklara vad som orsakade att ledtider inte hölls vid de identifierade pro-

blemområdena. 

Till skillnad från inriktningen, som bestämmer vilken typ av slutsatser som ska dras, handlar 

studiens ansats om det praktiska tillvägagångsättet. Ansatsen bestäms utifrån två dimensioner 

där den första innefattar huruvida studien är en fallstudie eller en tvärsnittsstudie. Fallstudie 

kallas studier som studerar enskilda undersökningsobjekt på djupet medan tvärsnittsstudier 

studerar flertalet undersökningsobjekt för att kunna jämföra dessa och kunna dra slutsatser för 

större grupper. Den andra dimensionen beskriver om studien är kvalitativ eller kvantitativ. 

Kvalitativa studier består till största delen av verbala resonemang, då insamlad data kan vara 

svårt att uttrycka i siffror. Däremot i kvantitativa studier uttrycks det insamlade materialet i 

sifferform och analyseras med någon form av matematisk modell. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) är möjligheten till generalisering begränsad vid 

kvantitativa studier. 

Med anledning av att denna studie endast hade för avsikt att analysera ledtiderna på produkt-

ionsanläggningen i Jönköping var det inom ramarna för en fallstudieansats som denna studie 
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genomfördes. Studien har framförallt ett kvantitativt angreppsätt, då jämförelse gjordes 

mellan verkliga och planerade ledtider. Dock kan vissa av rekommendationerna vara kvalita-

tiva genom att exempelvis ge förslag på förbättrade rutiner. Detta för att det exempelvis är 

svårt att genomföra beräkningar rörande informationshantering. 

Litteratursökning 

En litteratursökning genomförs för att bättre förstå problemet som en studie har för avsikt att 

undersöka. Materialet som hittas sammanställs i rapportens referensram, vilken sedan ligger 

till grund för, styr och avgränsar hela upplägget av studien. Därför är det i praktiken omöjligt 

att med hjälp av studiens resultat upptäcka om referensramen skulle vara felaktig eller grovt 

ofullständig. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Litteratursökningen genomfördes genom att författarna först överskådade grundläggande 

logistikböcker på Linköpings Universitetsbibliotek. Detta för att skapa en övergripande 

uppfattning av materialförsörjning och dess tillhörande delar. Oskarsson et al. (2006) modell 

över ett generellt logistiksystem, Figur 3:2, kom att vara underlag för vilka delar som kunde 

vara intressanta att undersöka. Därefter granskades de referenser som fanns i de grundläg-

gande logistikböckerna och sökningar av artiklar inom respektive område inleddes.  

För denna studie användes främst Scopus databas vid sökning av artiklar men även komplet-

terande sökningar gjordes med hjälp av Google Schoolar. Nackdelen med Google Schoolar är 

att den databasen genererar väldigt många resultat och det kan vara svårt att hitta lämpliga 

artiklar. Detta gäller även för flertalet av dem sökningar som gjordes på Scopus och för att 

förfina resultaten kompletterades sökningarna med extra sökord och begränsningar på var i 

rapporten ordet får finnas. Till exempel enbart i titeln, sammanfattningar eller nyckelord. 

Trots detta erhölls ibland hundratals artiklar och för att hitta lämpliga artiklar överblickades 

titlar, sammanfattningar samt att sortering gjordes efter datum och antal citeringar. Exempel 

på sökord som användes var ”MRP” i kombination med ”production” och ”inventory”. I 

Bilaga 2 – Litteratursökning presenteras de artikelsökningar som gjordes för studien och de 

böcker som användes. 

Informationen som insamlas i en litteratursökning är sekundärdata och därför är det viktigt att 

vara medveten om att informationen kan vara vinklad eller inte heltäckande (Björklund & 

Paulsson, 2003). Därför försökte litteratursökningen i denna studie inkludera flera olika källor 

inom samma område. Detta för att öka trovärdigheten att material som användes var tillförlit-

ligt, genom att det har bekräftats av flera källor. Fler källor inom samma område hjälpte även 

till att stärka förståelsen för respektive teoriområde. 

Datainsamlingsmetoder 

Det finns flera olika metoder för att samla in data, till exempel genom enkäter, intervjuer, 

observationer, experiment, undersökningar och företagsbroschyrer. (Björklund & Paulsson, 

2003) De datainsamlingsmetoder som användes i denna studie var intervjuer, observationer 

och affärssystemet Jeeves. Anledningen till att dessa användes var att de ansågs vara de mest 

lämpliga metoderna för att samla in den typ av information som var av intresse för denna 

studie. Detta för att intervjuer och observationer snabbt gav svar på frågor och funderingar 

kunde redas ut direkt på plats. I och med att ITAB använder sig av MRP fanns mycket data 
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tillgänglig i affärssystemet och ansågs därför vara en bra källa för ett kvantitativt dataun-

derlag. Andra datasamlingsmetoder som till exempel enkäter skulle inte ha gett rätt typ av 

information. Detta för att enkäter helst ska vara enkelt formulerade och författarna ansåg att 

denna metod skulle ta alldeles för lång tid i förhållande till användbart material som enkäterna 

skulle resulterat i. 

Intervjuer är olika former av utfrågningar som kan ske genom personlig direktkontakt eller 

telefon, även dialog via e-post eller sms kan kategoriseras som intervju. Intervjuer ger så 

kallad primärdata, alltså data som samlats in i syfte att användas för den aktuella studien. Det 

finns olika typer av intervjuer, vid en strukturerad intervju ska alla frågor vara bestämda på 

förhand och tas upp i en bestämd ordning. För en semi-strukturerad intervju är ämnesområden 

bestämda och frågorna formuleras efterhand under intervjun och vid en ostrukturerad intervju 

är inget bestämt i förhand utan frågorna formuleras under tiden och liknar ett vanligt samtal. 

Vid en intervju är det bra att försöka undvika ledande frågor då dessa kan ge en vinklad bild 

och inte den korrekta. Intervjuer kan också genomföras med en eller flera respondenter och 

även antalet undersökare kan variera. Undersökarna kan spela in, anteckna eller memorera 

intervjun. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Intervjuerna i denna studie var främst semistrukturerade och skedde regelbundet under 

studiens gång. Ämnesområden bestämdes i förväg och frågor ställdes i den ordning som 

ansågs vara lämpligt beroende på respondentens svar. För att reda ut funderingar som uppstod 

vid intervjuerna ställdes även kompletterande följdfrågor. I de genomförda intervjuerna 

klargjordes anledningar till varför en brist uppstått men även för att få en förståelse för hur 

ledtider planerades. Vid intervjuerna var båda författarna närvarande för att undvika missför-

stånd och intervjuerna nedtecknades. Intervjupersoner som valdes för denna studie var 

personer som arbetade med eller hade god kunskap inom de områden som var intressanta för 

studien. Detta involverade bland annat avdelningschefer för produktionen och inköp men 

även produktionsplanerare och personal inom produktionen. I Bilaga 3 – Intervjuade personer 

presenteras en komplett lista över de personer som blivit intervjuade. 

Observationer kan göras på flera olika sätt. Observatören kan delta i en aktivitet eller iaktta 

den utifrån. Den observerade personen kan bli informerad om observationen eller så kan det 

ske utan personens kännedom. Hjälpmedel som kan användas under observationer är till 

exempel tidtagarur eller så kan observationen grunda sig på subjektiva uppfattningar. 

(Björklund & Paulsson, 2003) 

I denna studie genomfördes observationer för att få en bild av hur ITABs verksamhet 

fungerade, speciellt på de uttalade områdena som diskuterades i syftesnedbrytningen. Dessa 

illustrerades i Figur 4:2, nämligen tillgänglighet och ledtider i produktionsgrupperna för att se 

att verkligheten överensstämde med affärssystemet. Produktionsgrupperna observerades även 

för att ge en bättre förståelse för rutinerna i dessa. Personerna som observerades var ibland 

informerade och ibland utan kännedom. Dock ansåg författarna att personerna som observe-

rades inte påverkades, utan att rutinerna fortgick som vanligt. 
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5.1.2 Första kartläggningsfasen 

Den första kartläggningsfasen ämnade samla in empirisk data över vilken 

tillgänglighet som ITAB uppnådde under studiens gång. Det undersöktes även 

hur ledtider planerades samt hur de verkliga ledtiderna såg ut. Detta data-

material användes sedan som underlag för att identifiera mönster över var i 

flödet störningar i ledtider uppstod. Insamlingen skedde framförallt utifrån affärssystemet 

Jeeves och författarna noterade tidigt att det skulle bli alldeles för svårt att studera historisk 

data. Detta för att Jeeves återger en ögonblicksbild över produktionen vid det observerade 

tillfället och då en tillverkningsorder är klar byts statusen till avslutad. Detta medförde att ifall 

historisk data skulle undersökts, hade varje ingående artikel på en orderrad behövts granskats 

manuellt för att identifiera vilka order som hade tillgängligt material i tid. På grund av att 

detta skulle tagit alldeles för lång tid, valde författarna att genomföra mätningar på dagligba-

sis. Detta gjordes genom att, för samtliga produktionsgrupper i färdigställningen, ta fram alla 

tillverkningsorder som hade ett planerat startdatum dagen före observationsdagen. Till 

exempel om mätningen gjordes på onsdag vecka 11, togs samtliga orderrader fram som hade 

planerat startdatum tisdag vecka 11 (visas enligt Jeeves som 11:2). Anledningen till att 

föregående dag undersöktes var för att tillverkningsorderna var uppbyggda genom att 

slutdatumet i en operation var samma som startdatumet i nästkommande operation. I Tabell 

5:1 visas ett exempel på informationen som hämtas. Kolumnen ”Bristorder” beräknas utifrån 

statusen på bristkontroll och operationsstatus. 

Tillverknings-

order 

Produktions-

grupp 
Startdag Bristkontroll 

Operations- 

status 

Brist-

order? 

253962 605 11:2 OK, lagersaldo Startklar FALSK 

256733 620 11:2 Brist mot lager Arbetsorder 

skapad 

SANN 

Tabell 5:1 Exempel på insamling av tillverkningsorder 

Genom att Jeeves ger en ögonblicksbild kunde en observation över de tillverkningsorder som 

tagits fram ske och tillgänglighetsnivån per produktionsgrupp kunde mätas genom att se hur 

många av tillverkningsorderna som inte var startklara, alltså hade brist på material. Informat-

ionen fördes in i ett Exceldokument och en total tillgänglighetsnivå kunde erhållas. Detta 

exemplifieras i Tabell 5:2. 

  605 611 613 614 615 616 620 810 820 830 850 Tot. 

Total  
tillgänglighet 

38 % 0 % 24 % 33 % 9 % 59 % 14 % 67 % 76 % 44 % 50 % 32 % 

Antal TO 76 19 33 69 22 17 56 6 21 9 4 332 

Antal Brister 47 19 25 46 20 7 48 2 5 5 2 226 
Tabell 5:2 Exempel på mätning av tillgänglighet för respektive produktionsgrupp 

Därefter undersöktes samtliga tillverkningsorder som inte var startklara genom att de 

komponenter som inte fanns tillgängliga noterades i Exceldokumentet. Dessa komponenters 

planeringslista undersöktes sedan för att först identifiera om de var inköpta, egenproducerade 
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eller fästelement och sedan granskades den inleverans som skulle täcka behovet. I Bilaga 5 – 

Skärmdump planeringslista visas en skärmdump från Jeeves för en egenproducerad kompo-

nent. Kolumnen UFR visar en teckenkod för vad det är för operation, T för tillverkning, M för 

materialreservationer och B för beställning. För inköpta komponenter undersöktes vilken 

leverantör som tillhandahöll den komponenten och lagda inköpsbeställningar för den kompo-

nenten undersöktes. Detta för att se ifall det fanns en lagd beställning och ifall den då var 

försenad. Mätdata samlades även in från inköpsavdelningen med historisk statistik över 

leverantörernas leveransprecision som inköpschefen Magnus Kyhlberg registrerat för 

respektive vecka. För egenproducerade komponenter undersöktes vilka operationer som 

ingick för att tillverka den komponenten och deras planerade start- och slutdagar noterades. I 

Bilaga 4 – Skärmdump tillverkningsorder visas ett exempel på hur en tillverkningsorder ser ut 

i Jeeves. Till vänster visas ingående operationer och till höger visas ingående material. 

Därefter undersöktes arbetsrapporteringen för respektive operation för att se när en order 

verkligen var färdig. Information över när en order startade kunde inte fås från Jeeves, men på 

grund av att det rör sig om väldigt små serier ansåg produktionsplaneraren att ett antagande 

kunde göras att en order startade samma dag som den rapporterades vara färdig. I Tabell 5:3 

ges ett exempel på hur Exceldokumentet är uppbyggt där en tillverkningsorder, 25XXXX, har 

brist på artikeln 86-XX-1, vilken är en egenproducerad komponent. Denna tillverkas i sex 

produktionsgrupper med start- och slutdagar enligt tabellen. För den produktionsgrupp i flödet 

där ledtiden först försenades, i exemplet 149, undersöktes om ingående komponenter till den 

produktionsgruppen fanns tillgängliga. Ifall det var fallet berodde störningen på den produkt-

ionsgruppen och ett kryss sattes i kolumnen grundproblem, vilket sedan användes vid 

analyserna med hjälp av bland annat pivottabeller.  

För fästelementen intervjuades personer som var ansvariga för beställning och uppdatering av 

lagersaldon för att förstå hur dessa styrdes. 
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11:4 25XXXX 86-XX-1 Prod 750 10:1 10:4 11:2   3 

    150 9:5 10:1 10:2   1 

    151 9:3 9:5 10:2   4 

    137 9:2 9:3 10:1   3 

    135 9:1 9:2 9:6   4 

    149 9:1 9:1 9:3 Ja X 2 

11:4 25XXXY 0800XX Fäst - - - - - X - 
Tabell 5:3 Exempel på insamling av ledtider 
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5.1.3 Första analysfasen 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) är det i analysen som det diskuteras 

om de faktorer och data som framkommit under arbetet och att i dessa 

försöka hitta mönster och samband, exempelvis hur olika faktorer påverkar 

varandra. Utifrån den första kartläggningen genomfördes en analys för få 

svar på hur de planerade ledtiderna skilde sig mot de verkliga. Differensen mellan dessa 

beräknades utifrån produktionsgruppens arbetstimmar, där exempelvis produktionsgrupp 151 

körs varje dag i veckan, medan övriga grupper enbart körs vardagar. Genom analys av 

datainsamlingen för noterade grundproblem kunde mönster bland produktionsgrupper 

identifieras där de verkliga ledtiderna inte hölls enligt planerat. Detta gjordes genom att all 

data samanställdes i Exceldokumentet och beräkningar gjordes för att identifiera var i flödet 

en störning i ledtiden först uppstod. Detta gjordes genom att skapa pivottabeller i Excel på det 

insamlade datamaterialet. Genom pivottabeller identifierades hur stor ledtidsförskjutningen 

var för respektive produktionsgrupp. För inköpta komponenter identifierades även återkom-

mande leverantörer. Dessa jämfördes med historisk data över leveransprecision för att se om 

det var leverantörer som hade dokumenterade brister. 

För fästelementen analyserades nuvarande vald styrningsmetod för att se hur den faktiskt 

påverkade tillgängligheten. Detta för att fästelement är lågvärdesartiklar som det aldrig ska 

vara brist på. Utifrån de teoretiska lagerstyrningsmetoderna i avsnitt 3.4.4 Lagerstyrning 

undersöktes sedan om det fanns en mer lämplig metod för att styra dessa.  

5.1.4 Andra kartläggningsfasen 

I den första analysfasen identifierades mönster över vilka produktionsgrupper 

och leverantörer som medförde en störning i ledtider. För att förstå varför det 

var just dessa som orsakade störningar ämnade den andra kartläggningsfasen 

att undersöka rutinerna för dessa aktiviteter och utifrån detta ta reda på om 

dessa har påverkat. 

Det första som gjordes var att kontrollera med inköps- respektive produktionsavdelningen om 

den information som tagits fram var korrekt. Därefter intervjuades de ansvariga för respektive 

avdelning vad som kunde vara anledningen till att dessa leverantörer respektive produktions-

grupper orsakade störningar. Därefter observerades arbetet i de berörda produktionsgrupperna 

och personal som arbetade i dessa intervjuades för att ta reda på rutinerna för utförandet av 

operationen. Personalen intervjuades även för att ta reda på om planerade ledtider enligt 

affärssystemet överensstämde med hur lång tid det tog i verkligheten. För de produktions-

grupper som styck- och ställtider fanns inrapporterade gjordes mätningar för att kunna 

jämföra hur dessa skiljde sig mot planerade tider. Detta gjordes genom att tillverkningsorder 

kopplade till dessa produktionsgrupper undersöktes där tiderna noterades och differensen 

beräknades. 

För inköpta artiklar intervjuades ansvariga inköpare för att ta reda på om de bevakar leveran-

ser samt om det brukade vara problem med sändningar från identifierade leverantörer. 

Slutligen intervjuades personer angående rapporteringsrutiner och observation gjordes för att 

bedöma ifall de givna instruktionerna för rapportering till Jeeves uppfylldes. 
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5.1.5 Andra analysfasen 

I den avslutande analysen sammanställdes det material som samlades in i 

kartläggningarna och i den första analysen. Därefter analyserades rutinerna 

för de produktionsgrupper som identifierats oftast orsakade ledtidsstörningar. 

Eftersom ITAB använder sig av MRP för att planera produktionen, utgår 

analysen från vad som krävs för att detta system ska fungera. För inköpta komponenter 

analyserades effekterna av de orsaker som togs fram i andra kartläggningsfasen. Även 

rapporteringsrutinerna analyserades för att ta reda på hur rapporteringsbrister påverkar Jeeves 

då planering och körplaner baseras på felaktigt dataunderlag. 

Analysfasen avslutades med att beräkna vilken påverkan på tillgängligheten som varje 

undersökt ledtidsstörning medförde.  

5.1.6 Slutfasen 

Resultaten som uppnås i studier är delvis teoretiska och delvis praktiska. 

Resultaten måste kunna relateras till den tidigare kunskapen inom området. 

(Björklund & Paulsson, 2003) Först presenteras de identifierade orsakerna 

som medförde störningar i ledtider och hur dessa påverkade tillgängligheten 

på material vid färdigställning. Med hjälp av de två analyserna presenteras därefter rekom-

mendationer över hur det framtida arbetet med att reducera osäkerheter till störningar i 

ledtider borde hanteras.  

Slutfasen avslutades med en diskussion kring aspekter som kan ha påverkat studiens resultat 

såsom gjorda avgränsningar och direktiv. En diskussion genomfördes även över hur resultatet 

kan generaliseras för andra produktioner, framförallt inom ITAB koncernen med liknande 

tillverkning och de övriga varugrupperna som tillverkas i samma maskiner. Även potentiella 

studieområden inför framtiden som författarna ansåg kunde vara lämpliga diskuterades. 

5.2 Metodkritik 

Avsnittet metodkritik är till för att granska studiens metod och påvisa dess styrkor och 

svagheter. Detta för att studiens resultat kan bero av den metod som valts. En studies trovär-

dighet kan beaktas genom tre olika mått. Flera författare anser att dessa mått ska tas hänsyn 

till i vetenskapliga sammanhang. De tre måtten är validitet, vilket betyder i vilken utsträck-

ning det som mäts verkligen är det som avses att mäta, reliabilitet är graden av tillförlitlighet i 

mätinstrument närmare bestämt i vilken utsträckning samma värde fås vid upprepning av 

undersökningen och objektivitet alltså i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. 

Strävan för en studie är att uppnå så hög validitet, reliabilitet och objektivitet som möjligt. 

Detta för att kunna återge ett konsistent resultat. Validitets- och reliabilitetsbegreppen kan 

illustreras med hjälp av en piltavla. Hög reliabilitet fås då pilarna kommer samlat och hög 

validitet fås om pilarna träffar mitten av tavlan. Detta visas i Figur 5:2. (Björklund & 

Paulsson, 2003) 
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Figur 5:2 Illustration av validitets- och reliabilitetsbegrepp. (Modifierad utifrån Björklund & Paulsson, 

2003) 

För att kunna skapa en trovärdig studie är målet som sagt att ha så hög validitet, reliabilitet 

och objektivitet som möjligt. Björklund och Paulsson (2003) beskriver några olika sätt för att 

öka dessa. För att öka validitet och reliabilitet kan triangulering användas, vilket innebär att 

flera olika metoder används för att undersöka en och samma sak. Detta för att få olika 

perspektiv på studieobjektet. Triangulering kan även användas genom att flera datakällor 

används eller genom användning av olika teorier på samma uppsättning data. (Björklund & 

Paulsson, 2003) I denna studie användes datatriangulering i referensramen genom att få med 

flera författares uppfattningar och väga samman dessa för att skapa en förståelse av olika 

synsätt. Datatriangulering användes även vid intervjuer då flera respondenter intervjuades för 

att få flera perspektiv på en situation, vilket stärker studiens validitet. Ledande frågor har 

undvikits för att inte få en vinklad bild, vilket annars påverkar validiteten negativt. Data-

materialet som inhämtades verifierades med lämpliga personer för att säkerställa att materialet 

var representativt. För att informationen i litteraturstudien skulle vara aktuell och att relevanta 

teorier skulle användas, togs hänseende till hur aktuell litteraturen var.  

En viktig del för att öka objektiviteten är att det är viktigt att tydliggöra och motivera val som 

görs i studier. Läsaren ges då möjligheten att själv ta ställning till studiens resultat. (Björklund 

& Paulsson, 2003) Därför har motivering av val och antagande tydliggjorts igenom hela 

studien. 

Intervjuer kan vara en tidskrävande datainsamlingsmetod men för denna studie har det gett en 

djupare förståelse för hur situationen på företaget såg ut och det gav även så kallad primärdata 

till studien. Observationer kan också vara tidskrävande men ger objektiv information, även 

om observatören medför personliga värderingar och uppfattningar blir det från en person 

utanför företaget. Därför ansågs studiens objektivitet vara hög, då ingen av författarna har 

någon koppling till företaget. Vid intervjuerna har författarna tagit hänsyn till att information-

en som fås kan vara väldigt subjektiv, men för denna studie ansågs detta inte vara något 

negativt utan bra att få flera perspektiv på en situation. 

Eftersom författarna valde att enbart analysera de tillverkningsorder som inte hade allt 

material tillgängligt vid monteringsstart, togs inte hänsyn till leveransprecisionen för övriga 

tillverkningsorder. Detta kan ha påverkat resultatet då en order kan ha varit försenad i hela 

flödet men att den sedan prioriterades i en sista produktionsgrupp innan färdigställningen och 

därmed blev tillgänglig i rätt tid. Detta skulle då medföra att den tolkades som ok vid 

insamling av datamaterial. Dock medförde troligtvis denna prioritering en negativ påverkan 

         

Låg validitet, Låg reliabilitet Låg validitet, Hög reliabilitet Hög validitet, Hög reliabilitet 
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på efterföljande tillverkningsorder eller att bufferttiden användes på ett korrekt sätt, varför 

problemet ansågs vara av mindre karaktär. 

För att insamlad data ska vara representativt förespråkar teorin att mätningar ska göras för ett 

längre tidsintervall, gärna upp mot två år. Dock var inte detta möjligt för denna studie på 

grund av affärssystemets uppbyggnad, vilket medförde att mätningar gjordes på dagligbasis 

och under ett kortare tidsintervall. Dock ansåg författarna att insamlad data väl representerar 

verkligt utfall, då mätningarna gjordes under tiden som efterfrågan var hög. Även att större 

delen av tillverkningsorderna hade någon form av brist, medförde att mycket data samlades in 

på en kort tid och mönster kunde tidigt identifieras. 
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6 Empiri och Analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras empiri som samlats in för att svara på stu-

diens syfte och som ligger till grund för följande analys. Kapitlet in-

leds med en kartläggning och analys över tillgänglighet samt ledtider 

och avslutas med en fördjupad kartläggning och analys över rutiner i 

produktionen som kan ha medfört ledtidsstörningar. 
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6.1 Kartläggning av tillgänglighet 

Kassadiskar som tillverkas på ITAB karakteriseras av komplexa produktstrukturer och de 

ingående komponenterna är såväl inköpta som egenproducerade. I Tabell 6:1 visas förhållan-

det mellan två vanliga standardkassadiskar och de bestod av ungefär 500 komponenter, varav 

två tredjedelar var unika artiklar.  

  CM 423 Hello 233 

Ingående komponenter 485   525   

Antal unika 310   348   

Fördelning per kategori i en kassadisk 

Fästelement 70 (21 %) 73 (20 %) 

Producerade 136 (40 %) 161 (44 %) 

Inköpta 131 (39 %) 136 (37 %) 

Antal ingående komponenter för TO i färdigställning 

Fästelement 63 (24 %) 63 (27 %) 

Producerade 96 (36 %) 78 (33 %) 

Inköpta 106 (40 %) 94 (40 %) 

          

Unika fästelement 47 (21 %) 43 (22 %) 

Unika producerade 95 (43 %) 77 (39 %) 

Unika inköpta 77 (35 %) 80 (40 %) 
Tabell 6:1 Ingående komponenter i en kassadisk 

Förhållandet mellan de äldre modellerna, Hello och See You, och den nya modellen,  

CheckMate, var relativt lika. Skillnaden var framförallt det som nämndes i avsnitt 2.3.1 

Produktion att beredningen har gjorts om för CheckMate i syfte att minska antalet komponen-

ter som lackeras med kundunika färger. Detta har gjorts genom att flera delar i CheckMate-

diskarna har ett ”rakare flöde”, vilket innebär att större delen av kassadisken lackeras med 

CM-silver färg och att enbart ett par plåtar vid cockpiten lackeras med kundunik färg. Detta 

medför att större batcher av komponenter kan tillverkas och lagras innan färdigställningen, 

istället för att behöva lagras innan lackeringen. I Figur 6:1 visas kassadiskarna CheckMate 

respektive Hello och det kan tydligt urskiljas att det är fler plåtar som behöver kundunik 

lackering i en Hello-disk. 

      

 

Figur 6:1 Blå: Hello, Röd: CheckMate 

I avsnitt 2.3.1 Produktion nämndes även att cockpiten i CheckMate har förändrats och delats 

upp i ytterligare en modul, ”mellandelen”. Detta medför att vid tillägg av extra funktioner 

såsom tredjekund-funktion och olika kortterminaler behöver enbart mellandelen anpassas. För 
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de äldre modellerna behövde större delar av utmatningen anpassas, vilket innebar fler 

varianter. 

Från Tabell 6:1 kan det utläsas att en CheckMate-disk bestod av ungefär lika många inköpta 

som egenproducerade komponenter medan det för Hello var mindre inköpta än egenproduce-

rade komponenter. De båda modellerna innefattade även runt 70 fästelement vardera. För 

denna studie var det framförallt fördelningen av komponenter för tillverkningsorder vid 

färdigställningen som var intressant, denna fördelning var för både CheckMate och Hello i 

princip densamma mellan inköpta och egenproducerade. 

För att färdigställningen ska ha möjlighet att montera klart en kassadisk är det ett måste att allt 

material finns tillgängligt enligt planerat startdatum. Då detta inte var fallet gjordes mätningar 

för att få en uppfattning om vilken tillgänglighetsnivå som uppnåddes per tillverkningsorder i 

färdigställningen. Mätningen, vilken presenteras i Tabell 6:2, visade på en låg tillgänglighet 

av material i samtliga produktionsgrupper i färdigställning. I flera av produktionsgrupperna 

fanns allt material enbart tillgängligt på i snitt var tredje tillverkningsorder. Den totala 

tillgängligheten för alla tillverkningsorder under mätperioden var 45 procent. 

 

Tabell 6:2 Tillgänglighet per produktionsgrupp 

Mätningen av tillgänglighet gjordes från mitten av vecka 10 till och med vecka 18. I Tabell 

6:3 visas tillgängligheten på material för respektive vecka och tillgänglighetsnivån varierade 

mellan 30 till 60 procent. Trots denna låga siffra klarade ändå ITAB att hålla en leveranspre-

cision ut till kund på drygt 93 procent. Anledningen till detta var dels att produktionsledarna 

la ner stor tid på att ”jaga fram” material som inte fanns tillgängligt men även att bufferttider 

utnyttjades maximalt. 

 

Tabell 6:3 Tillgänglighet per vecka 

6.2 Kartläggning av ledtider 

Ledtiden från orderläggning till leverans för en standardorder på en kassadisk beräknades till 

fyra veckor. I grova drag fördelas en order genom att 1,5 - 2 veckor är avsett för anskaffning 

av material, inköp och tillverkning samt 1,5 - 2 veckor till montage och packning. Då en 

kundorder blir orderkänd skapas ett behov av komponenter på första nivån i Jeeves. Produkt-

ionsplanerarna får då förslag från Jeeves vilka tillverkningsorder som behöver släppas för att 

täcka in dessa nettobehov. Systemet liknas vid en pullbaserad styrning, se avsnitt 3.4 Plane-

ring och styrning, där behov av komponenter på den lägre strukturnivån sedan genereras. För 

kassadiskarna var produktstrukturen djup och Anders Nygren, produktionsplanerare, berättade 

Prod. Grupp 605 611 613 614 615 616 620 810 820 830 850 Totalt

Total 

tillgänglighet
61% 33% 31% 53% 29% 34% 30% 26% 57% 29% 24% 45%

Antal TO 467 108 154 417 116 111 291 54 187 51 29 1985

Antal Brister 181 72 106 197 82 73 205 40 81 36 22 1095

Vecka 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt

Total 

tillgänglighet
39% 39% 55% 40% 50% 59% 54% 40% 32% 45%

Antal TO 110 274 174 241 246 197 241 215 287 1985

Antal Brister 67 168 79 144 122 80 111 130 194 1095
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att det är många tillverkningsorder som behöver granskas och godkännas varje dag. Nygren 

berättade även att produktstrukturens djup medför en fördröjning innan behov av komponen-

ter på den lägsta nivån blir synliga. Förslagen som produktionsplanerarna får bygger på 

beredningen för kassadisken, vilken utgår från ställ- och stycktider som finns inlagda i Jeeves. 

I nuläget sker ingen regelbunden uppdatering av dessa utan detta görs då stora skillnader 

upptäcks. Vid behov av en akutorder görs en omplanering där start- och slutdatum ofta sätts 

till samma dag för alla operationer. Detta för att den ska prioriteras och komma högst upp i 

körplanen. Vid samtal med operatörer från olika produktionsgrupper framkom det att de 

planerade tiderna inte alltid stämde bra utan ansågs vara antingen för långa eller för korta. 

Förutom satta ställ- och stycktider används även kötider i de olika produktionsgrupperna. I 

lackering har detta stor betydelse då den planeras med ett fyra dagars intervall för varje 

tillverkningsorder. Detta för att samla ihop material från flera tillverkningsorder för att 

reducera antal ställ genom att lackera så många komponenter som möjligt i samma färg vid 

samma tillfälle. 

För en inköpsbeställning var det fyra datum i Jeeves som var kopplade till leverantören, vilka 

är följande: 

 Begärt datum – det datum som ITAB önskar leverans  

 Utlovat datum – det datum leverantören lovar att leverera 

 Beräknat datum – det datum leverantören beräknar att leverera 

 Ankomstdatum – det datum material har levererats till ITAB 

I en felfri värld ska dessa fyra vara samma datum men det är det sällan. De datum som kunde 

ändras efter att ha satts en gång var främst beräknat datum men även utlovat kunde ändras om 

ITAB ansåg att det nya datumet var ok för leverans. ITAB beräknade leveransprecisionen 

utifrån utlovat datum och ankomstdatum. Det finns även ett femte datum som var kopplat till 

en inköpsbeställning, inleveransdatum. Detta är datumet då komponenterna har levererats in i 

lagret, men det är inget datum som leverantören kan påverka utan enbart godsmottagningen. 

Fästelement ska enligt uppgift alltid finnas tillgängliga men trots detta visade datainsamlingen 

brister. Dock påpekade Wahlström och Nygren att fästelement nästan alltid ändå fanns i 

lagret, men att lagersaldona i Jeeves var felaktiga. 

Om det är brist mot lager för någon artikel i en tillverkningsorder betyder det att tillverk-

ningsordern inte kommer att visas som startklar i körplanen. En sådan tillverkningsorder 

kommer oftast inte att köras, även om den ligger högst upp i körplanen, förrän allt material 

blivit tillgängligt och tillverkningsordern fått statusen startklar. Under studiens datainsamling 

var det dessa tillverkningsorder med brist som undersöktes.  

Som tidigare nämnts var det fördelningen mellan inköpta och egenproducerade komponenter 

samt fästelement vid färdigställningen som var intressant. Denna fördelning undersöktes för 

de order som hade brist, detta för att se vart det fanns problem som kunde orsaka störningar i 

ledtider. Den totala fördelningen vid färdigställningen kan ses i Tabell 6:4. Det går även att 

utläsa hur fördelningen såg ut i de olika produktionsgrupperna i monteringen samt hur 

fördelningen var för respektive vecka. Mätningarna visade även att det var en betydande andel 
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komponenter från andra produktionsgrupper inom färdigställningen som det var brist på. 

Dessa produkter var dock utanför studiens ramar och undersöktes därför inte vidare.  

6.2.1 Egenproducerade komponenter 

Vid granskning av samtliga tillverkningsorder, där allt egenproducerat material inte fanns 

tillgängligt vid planerat startdatum, kunde produktionsgrupper i förtillverkningen identifieras 

där en störning i ledtiden först uppstod. Detta visas i Tabell 6:5, där antalet störningar per 

produktionsgrupp och per vecka redovisas. Resultatet visade att det framförallt var i produkt-

ionsgrupperna programmering och plock lack kassadisk som planerade ledtider inte överens-

stämde med verkliga ledtider. Att programmeringen ofta var orsak till störning förvånade 

Wahlström och Nygren eftersom programmeringen är den första operationen som utförs i 

produktionen. En förskjutning i denna produktionsgrupp medför följaktligen en förskjutning 

för samtliga resterande operationer. 

Utifrån resultatet kan det även utläsas att ledtidsstörningar till stor del berodde på felaktiga 

lagersaldon. Detta bekräftades av truckförarna Antranik Normanien och Josef Ibrahim som 

berättade att det var vanligt att material inte fanns på rätt lagerplats. De berättade även att det 

var vanligt att lagervolymerna inte stämde överens. Felsaldon kan vara minssaldo, alltså 

negativt lagersaldo eller det författarna valt att kalla bristsaldo, det vill säga för lågt saldo för 

att täcka uteliggande behov. För produktionsplanerarna innebär bristsaldo att en akutorder 

måste släppas, vilket påverkar flödet negativt eftersom den ordern stjäl tid från tidigare 

planerade tillverkningsorder. 

 

Tabell 6:4 Fördelning av brister 

Prod. Grupp 605 611 613 614 615 616 620 810 820 830 850

Prod 161 45 117 53 113 81 52 65 84 127 20 918 (55%)

Fäst 40 57 118 34 47 11 24 16 20 39 1 407 (24%)

Inköp 27 22 49 16 17 58 75 11 15 28 29 347 (21%)

Vecka 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Prod 79 115 57 174 74 57 46 143 173 918 (55%)

Fäst 47 78 29 80 50 17 25 35 46 407 (24%)

Inköp 5 21 17 30 22 52 25 68 107 347 (21%)

Totalt

Totalt
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Tabell 6:5 Resultat över var störningar uppstått 

Lackeringen har betonats av merparten av de intervjuade personerna som den mest komplexa 

produktionsgruppen med avseende på planeringen. Anledningen till detta var att det före-

kommer väldigt många färger och många tillverkningsorder behöver samköras för att 

reducera ställtider och kostnader. Detta medförde att vissa färger kördes mer sällan samt att 

vid små volymer handmålades komponenterna och enligt Robert Rademacher, produktionsle-

dare för lackeringen, blev det därför svårt att hålla planerade ledtider. 

Resultatet för mätningen skiljer sig kraftigt för vecka 17 och 18 och anledningen till detta 

förmodade Wahlström berodde på ett specialprojekt. Komponenter till detta projekt var 

prioriterade och tog upp mycket längre tid än planerat i kantpress respektive MIG-svets, vilket 

resulterade i att övriga tillverkningsorder försenades. Även antalet felsaldon ökade för dessa 

veckor. 

6.2.2 Inköpta komponenter 

Bristen på inköpta komponenter var enligt mätningarna lägst av de tre kategorierna och stod 

för ungefär en femtedel bristerna. ITAB hade ungefär 225 unika leverantörer under mätperi-

oden och i Diagram 6:1 visas leveransprecisionen för ingående gods för samtliga leverantörer. 

Medelleveransprecisionen var strax under 75 procent (svart linje), vilket kan jämföras med 

den önskade nivån om 95 procent (blå linje). Dock kommenterade Kyhlberg detta resultat och 

berättade att leveransprecisionen låg för närvarande i medel mellan 95-98 procent. Anled-

ningen till att sifforna i Jeeves inte stämde var enligt Kyhlberg exempelvis att kanban 

Produktionsgrupp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt

Plock lack kassadisk 18 46 6 23 23 8 29 39 37 229 20%

Programmering 25 17 20 71 12 5 11 29 29 219 19%

Migsvets 6 8 1 27 20 21 4 14 56 157 13%

Lackering 22 30 4 12 4 14 4 18 11 119 10%

Rusk 6 16 6 9 6 1 5 30 31 110 9%

Kant 4 5 14 5 3 7 17 32 11 98 8%

Förmont lackering 3 12 2 0 10 0 0 2 0 29 2%

FinnPower EB4 8 3 0 8 0 0 0 0 1 20 2%

Dispenser 1 0 1 0 0 0 0 2 6 10 1%

P.svets 0 4 0 0 0 0 0 0 6 10 1%

Borrmaskin 3 1 1 1 0 0 1 2 0 9 1%

Laser 0 0 3 0 0 2 2 0 0 7 1%

Plock lack 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0%

Bandslip 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

FinnPower SB6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0%

Övriga orsaker

Felsaldo Prod 14 20 12 23 5 4 10 19 28 135

Felsaldo Inköp 0 2 5 0 3 22 13 41 48 134

Planering 0 14 0 0 1 0 0 0 0 15

Totalt 111 182 75 179 87 84 96 228 264 1172
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användes hos vissa leverantörer där avrop görs regelbundet men att det begärda datumet för 

ordern ligger som sista dagen på året. Han berättade även att det förekommit brister i arbetet 

med att uppdatera datum i Jeeves för utlovade och beräknade leveranser samt att det tidigare 

funnits problem i godsmottagningen men att ITAB förbättrat rutinerna för denna avdelning. 

 

Diagram 6:1 Leveransprecision per leverantör under studiens gång 

Mätningarna av inköpt material visade på att det var ett antal leverantörer som återkom 

regelbundet. I Tabell 6:6 visas leverantörerna och antal tillverkningsorder som brist uppstått 

som följd av försenade leveranser. I tabellen kan det även utläsas vilken leveransprecision 

som respektive leverantör hade under studiens utförande samt antal beställningar som lagts till 

leverantören under samma tid. Leveransprecisionen för några av leverantörerna under 

datainsamlingen visade sig vara väldigt låg, vilket för de flesta av dessa berodde på att de 

endast haft någon enstaka leveranser och när dessa blivit sena slår det hårt på leveransprecis-

ionen. 

Leverantör 
Antal TO 
brister 

Leverans-
precision 

Antal beställ-
ningar 

2220 37 60 % 20 

638 23 54 % 217 

741 20 73 % 19 

20018 20 67 % 345 

2095 14 72 % 11 

3218 13 26 % 15 

2474 12 57 % 7 

2475 11 75 % 12 

481 7 50 % 22 

2126 6 57 % 28 

1737 6 61 % 231 

650 5 74 % 118 
Tabell 6:6 Antal brister per leverantör 
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6.2.3 Styrning av fästelement 

Som beskrevs i avsnitt 2.3.3 Materialförsörjning har ITAB ett samarbete med Bufab Sweden 

AB. Samarbetet infördes för att reducera tidsåtgången för orderprocessen och innebar att 

ITAB veckovis gjorde avrop på material som behövdes. Detta gjordes genom att ansvarig för 

fästelementen genomförde en visuell inspektion varje torsdag för att se vilka artiklar det var 

lågt saldo på. Övrig personal kunde även skriva upp artiklar som saknads på en beställnings-

lista som den ansvarige sedan tog hänsyn till. Därefter beställdes kvantiteter utifrån känsla 

och erfarenhet samt med hänsyn till Bufabs begränsning på minsta orderkvantitet per 

leverans. Vid behov fanns även möjligheten att göra akuta beställningar som levererades så 

snabbt som möjligt. Rapportering av inleverans till Jeeves gjordes av truckförararen.  

Det fanns i nuläget inget dataunderlag från Jeeves att tillgå för att fastställa orderkvantiteter 

men varken Elisabeth Rydén eller Catarina Halavac-Andersson, operatörer i färdigställningen, 

trodde att det skulle hjälpa. Detta på grund av att personal använde andra fästelement än de 

som skulle användas enligt tillverkningsordern, då medarbetare hittar sina favoritskruvar och 

använde sedan dessa till flera olika varianter. En annan anledning till varför det skulle vara 

svårt att fastställa orderkvantiteter var för att det ofta hände att personal tog med sig hela 

skruvlådor till arbetsplatsen och sedan glömde att ställa tillbaka dessa, vilket medförde att 

verkliga lagersaldon inte överensstämde med Jeeves. 

Vidare berättade Halavac-Andersson att nuvarande lagerutrymme var väldigt trångt och att 

det enbart fanns ett litet utrymme tilldelat för varje artikel. Hon och Rydén ansåg även att det 

var många fästelement som var jämbördiga och trodde att antal fästelement skulle kunna 

reduceras till färre varianter. 

Vid mätningarna framgick det att fästelement stod för ungefär 24 procent av bristerna och av 

samtliga tillverkningsorder som mättes var det 73 order som enbart berodde på fästelement. 

Dock, som nämndes tidigare, berodde dessa brister oftast på att det var felaktiga lagersaldon i 

Jeeves och att bristen ofta inte existerade i verkligheten. 

6.3 Analys av tillgänglighet och ledtider 

I denna analys identifierades, i enlighet med avsnitt 4.4 Uppgiftsnedbrytning, mönster där 

ledtidsstörningar uppstått för egenproducerade och inköpta komponenter. För fästelement 

analyserades den använda styrningsmetoden. 

Vid datainsamlingen registrerades planerade och verkliga ledtider och Diagram 6:2 visar 

antalet dagar som ledtiden försenades till dess att allt material fanns tillgängligt vid färdig-

ställningen för de undersökta bristorderna. I diagrammet kan det utläsas att de flesta egenpro-

ducerade komponenterna oftast hade 1-2 dagars ledtidsförsening och att 80 procent av 

komponenterna låg inom en fyradagars intervall. För inköpta komponenter var ledtidsförse-

ningen mer oregelbunden med toppar på tre, sex och tio eller mer dagar. 
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Diagram 6:2 Ledtidsförsening till färdigställning 

Materialbrist påverkar produktionen direkt negativt och enligt Rönnholm och Takala (1998) 

kan materialbrist av enbart en artikel medföra förseningar i samtliga kommande avdelningar. 

Efterföljande operationer kan sällan fortsätta utan att samtliga artiklar finns tillgängliga för 

operationen. I vissa produktionsgrupper i monteringen kan det finnas artiklar som inte direkt 

behövs för att kunna starta men detta är inget som affärssystemet tar hänsyn till. För operatö-

rerna innebär detta att de måste gå in i tillverkningsordern och kolla vilka artiklar som det är 

brist på.  

Även artiklars produktstrukturer påverkar ledtiden och precis som det nämndes i avsnitt 3.4.1 

Produktstruktur ger djupare trädstruktur fler planeringspunkter. Varje punkt medför längre 

ledtider då varje planeringspunkt innebär administration som förorsakar ledtidstillägg. För 

ITAB är det svårt att få en helhetsbild av en kundorder, då det var väldigt många tillverk-

ningsorder involverade. Detta gör att det är svårt att få fram en kritisk linje för en kundorder 

och således kan inte kritiska komponenter enkelt spåras. 

6.3.1 Egenproducerade komponenter 

Mätningarna visade att tillgängligheten för de olika komponenterna till färdigställningen var 

låg. Mätningarna i Tabell 6:4 visar att brist framförallt berodde på egenproducerade kompo-

nenter och utifrån kartläggningen identifierades mönster. De produktionsgrupper som främst 

var grundorsak till att brist uppstod på material till färdigställningen var operationerna 

programmering, plock lack kassadisk, lackering, MIG-svets, rusk och kantpress. Att pro-

grammering ofta var orsaken till förseningar var inte förväntat då det är den första operationen 

i flödet samt att den inte behöver något material för att utföras. Att förseningar redan uppstod 

där förvånande även Wahlström och Nygren som inte uppfattat detta som något problem 

sedan tidigare. Produktionsgruppen plock lack kassadisk höll inte heller planerade ledtider 

även om allt material fanns tillgängligt i tid, vilket datainsamlingen visade vara fallet för 

merparten av de undersökta tillverkningsorderna. Med andra ord fanns möjligheten att börja 

plocka enligt planerade ledtider. Tiden för att plocka material kan påverkas av felplockning, 

vilket enligt avsnitt 3.3.3 Materialhantering medför längre ledtider på grund av ineffektivt 
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plock. Även lackering var en av produktionsgrupperna där ledtidsförseningar har uppstått och 

i kartläggningen framgick det att flera personer på ITAB ansåg denna produktionsgrupp som 

den mest komplexa. Detta för att många olika färger lackeras och samtidigt är strävan att 

minimera antal ställ för att hålla nere kostnader.  

Att de tre efterföljande produktionsgrupperna, MIG-svets, kantpress och rusk orsakade 

ledtidsförseningar var något som Wahlström var medveten om. Dock trodde Wahlström att 

dessa skulle bidra med en större andel än vad mätningarna visade. Anledningen till detta var 

för att det i MIG-svetsen är flera komponenter som ska svetsas samman, vilket kräver att allt 

material finns tillgängligt. På grund av att det är flera komponenter inblandade blir det enligt 

Jonsson och Mattson (2005) svårare och komplexare att hantera och den totala lagertillgäng-

ligheten blir låg även om de ingående komponenterna har en hög lagertillgänglighet. Ruskop-

erationen var ett växande problem och ITAB har funderat på att införskaffa en ruskmaskin, 

denna skulle antagligen lösa större delen av problemet i denna produktionsgrupp. Detta för att 

arbetet i rusken är tungt och tidskrävande. Det är också svårt att hålla koll på vilka plåtar som 

en tillverkningsorder är på, då flera tillverkningsorder samkörs på en plåt för att utnyttja 

plåten maximalt. I kantpressen har Wahlström och Nygren observerat att beläggningen ofta 

har blivit hög men vad som skulle vara orsaken till detta var oklart. 

Förutom att produktionsgrupper inte startade i tid, framkom även andra orsaker under 

datainsamlingen. En av dessa var bristsaldo, vilket innebar att tillräckligt med material inte 

fanns tillgängligt och att ingen inleverans av dessa fanns planerad. Det fanns indikationer på 

att detta kunde bero på rapporteringsbrister vid exempelvis svinn i produktionen. Det är 

viktigt att rapportering sköts för att problem ska hinna åtgärdas innan det blir större. Detta kan 

jämföras med Chopra och Meindl (2004) samt Mattssons (2002) uppfattning om att informat-

ion är det viktigaste i försörjningskedjan då den direkt påverkar alla andra flöden och 

processer. I avsnitt 3.3.4 Informationshantering betonas vikten av att ha korrekt information 

och att den snabbt ska kunna bli tillgänglig. Det som är viktigt att tänka på är innehållet, plats, 

framställning, kvalitet och vikten av att information endast tillhandahålls vid rätt tillfälle. Om 

informationen kommer för tidigt, måste den lagras och sedan hämtas vid senare tillfälle och 

om den kommer försent är den oftast inte till någon användning. En annan orsak var det som 

författarna kallade planeringsfel. Detta uppstod då slutdatumet för tillverkningsordern inte 

stämde överens med slutdatumet för sista operationen. Detta var ett systemfel i affärssystemet 

Jeeves som lämnades över till IT-teknikerna och därför gjordes ingen vidare undersökning av 

detta.  

Utifrån ovan resonemang identifierades flera produktionsgrupper där ledtidsstörningar ofta 

uppstod och rutinerna för samtliga av dessa kartlades i den andra kartläggningsfasen. Även 

orsaker till bristsaldo ansågs vara av intresse att undersöka vidare.  

6.3.2 Inköpta komponenter 

På grund av att inköp var den kategori som hade minst antal bristartiklar kunde inte ett 

representativt underlag erhållas för enstaka leverantörer eller komponenter. Att fördelningen 

av bristartiklar visade på en betydligt lägre andel inköpta komponenter berodde troligtvis 

mycket på att stora lager har funnits. Allteftersom avfasningen av de äldre kassadiskmo-

dellerna inleddes och säkerhetslager togs bort uppstod problem och detta är precis det som 
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nämns i avsnitt 3.4.4 Lagerstyrning, nämligen den ”japanska sjön”. Kartläggningen visade att 

de leverantörer som medfört att material inte fanns tillgängligt vid färdigställningen var både 

leverantörer som det beställdes ofta och sällan ifrån. Även leveransprecisionen för dessa 

leverantörer var i princip på samma nivå. Kartläggningen visade även att det var väldigt få av 

ITABs leverantörer som uppnådde den önskade nivån på 96 procent leveransprecision och då 

mindre lager finns att tillgå krävs det mer från leverantörerna. Även om Kyhlberg ansåg att 

leveransprecisionen från leverantörerna var hög, visade Jeeves en mycket lägre nivå. Detta 

påverkar produktionen direkt negativt, speciellt med tanke på att komponenter som det var 

brist på ofta var flera dagar sena. För vissa av dessa skulle säkerhetsledtid kunna täcka upp ett 

visst behov, men ändå observerade författarna under mätningarna att leveranser beställs till 

startdag i produktion. Detta kan tyda på brister i affärssystemet och förståelse för hur 

produktionen påverkas vid brist på material. Därför undersöktes inköpsrutinerna i den andra 

kartläggningsfasen. 

6.3.3 Fästelement 

Fästelement är lågvärdesartiklar som alltid ska finnas tillgängliga. Att en tillverkningsorder 

inte kan starta på grund av att ett fästelement inte finns i lager ger upphov till onödiga 

kostnader och förseningar som relativt enkelt kan undvikas. Flera av personerna som intervju-

ades ansåg att lagersaldona i Jeeves inte överensstämde med verkligheten utan fästelement 

fanns nästan alltid i lagret. Även om detta var fallet påverkades operatörernas arbete eftersom 

en order inte får statusen ”startklar” förrän allt material finns tillgängligt. För att kunna se att 

det bara är fästelement som saknas, måste operatören gå in djupare i affärssystemet och 

manuellt se vilka artiklar som inte finns tillgängliga, vilket blir ett onödigt och tidskrävande 

extramoment.  

Fästelementen styrdes genom att beställningar gjordes varje torsdag. Detta efterliknar det som 

i teorin benämns som periodbeställningssystem men till skillnad från att ha fylla upp till en 

viss nivå, beställdes orderkvantiteter utifrån känsla och erfarenhet. Eftersom fästelement är 

lågvärdesartiklar bör endast lite tid läggas ner för att administrera dessa, vilket är precis det 

som ITAB har försökt att åstadkomma. Problemet som uppstått var istället bristande informat-

ion och rutiner. Ansvarig för fästelementen hade inte tillräcklig information om historisk 

förbrukning och framtida behov. Personalen i monteringen insåg inte heller betydelsen av att 

endast använda det material som var avsett. 

På grund av att det är personal i färdigställningen som är ansvariga för fästelementen bör 

periodbeställningssystem vara den mest lämpliga metoden utifrån de metoder som beskrivits i 

avsnitt 3.4.4 Lagerstyrning. Beställningspunktssystem bör inte användas då det är svårt, om 

inte omöjligt, att få Jeeves lagersaldon att exakt överensstämma med verkligheten. Detta för 

att det är en tidskrävande process att räkna exakt antal skruvar som förbrukats eller försvun-

nit. Vid varje inspektionstillfälle bör dock den ansvarige undersöka lagersaldona i Jeeves och 

inventera samtliga fästelement som Jeeves rapporterar som brist, framförallt för de fästele-

ment som visar ett minussaldo. För att underlätta arbetet bör en återfyllnadsnivå prognostise-

ras utifrån historisk förbrukning och sedan uppdateras ett par gånger per år genom till 
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exempel glidande medelvärde
4
. Det kräver dock att den historiska förbrukningen bygger på 

korrekt data. Genom att införa en återfyllnadsnivå kan den ansvarige för fästelementen enkelt 

genomföra beställningar per vecka genom att beställa det antal fästelement som förbrukats 

under inspektionsintervallet. Genom att återfyllnadsnivån uppdateras automatiskt behöver den 

ansvarige inte ha information om förbrukning. 

Vid intervjuer framgick det även att flera av fästelementen ansågs vara jämbördiga, varför det 

skulle kunna vara aktuellt att undersöka huruvida vissa fästelement kan ersättas med andra för 

att få ett mindre sortiment av mer standardiserade fästelement. Detta skulle medföra färre 

varianter och således resultera i att det blir större lagringsutrymme per variant och att större 

orderkvantiteter kan beställas per leverans. Även rutinerna för plockning av fästelement bör 

klargöras för operatörerna. Detta för att skapa förståelse varför det är viktigt att enbart 

använda det material som är avsett att användas. 

6.4 Fördjupad kartläggning 

Denna del hade som avsikt att kartlägga rutinerna för de utvalda produktionsgrupper som 

identifierades i förra avsnittet. Även inköp- och rapporteringsrutiner undersöktes djupare för 

att kunskap om varför ledtidsstörningar uppstått skulle erhållas.  

6.4.1 Produktionsgrupper 

I produktionen används Jeeves ShopFloor, se Bilaga 6 – Skärmdump ShopFloor, vilket är ett 

tilläggsprogram för Jeeves där en körplan skapas. Fördelen med ShopFloor är att operatörerna 

med hjälp av färgkoder enkelt kan se vilka tillverkningsorder som är startklara, påbörjade 

eller som inte är klara i en tidigare operation. Körplanen var sorterad efter slutdatum och 

principen var att hela tiden påbörja den översta tillverkningsordern. 

Programmering 

Operatörerna i produktionsgrupperna programmering, stans och laser bekräftade att de 

använder FIFU-principen
5
, samtidigt som hänsyn togs till typ av material. Detta gjordes 

genom användning av stödprogrammet CubeCorner, CC. I CC kunde operatören se samtliga 

tillverkningsorder i körplanen och vilket material som behövdes. Därefter gjordes en simule-

ring på den översta tillverkningsordern för att få så högt plåtutnyttjande som möjligt. Fanns 

ytterligare utrymme tillgängligt på plåten inspekterades tillverkningsorder för två till tre dagar 

framåt som hade samma material och en ny simulering kördes. Denna process kallas att skapa 

ett näst och när operatören var nöjd med nästet godkändes det och skickades till stans eller 

lasern beroende på vilken maskin som ska användas. Vid godkännandet skrevs följekort ut 

samt avrapportering av tillverkningsorder gjordes automatiskt till Jeeves. 

Stefan Karlsson, programmeringsansvarig, berättade att han tidigare gjorde samtliga näst-

ningar och efter att ett näst gjorts, placerades följekortet i ett pappersfack med startklara 

tillverkningsorder. Detta medförde att operatörerna för stans och lasern ofta hade ett flertal 

                                                 

4
 Se Bilaga 1 – Ordlista 

5
 Se Bilaga 1 – Ordlista 
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färdiga tillverkningsorder som kunde påbörjas. I nuläget var Karlsson arbetsuppgift istället 

helt fokuserat på vad ITAB kallar förprogrammering. Detta görs för nya material där ritningar 

inte finns, vilka behövs för att CC ska kunna göra simuleringar. Det görs även för material 

som enbart har ritningar för stansen eller lasern och behöver köras i den andra maskinen för 

att fördela beläggningen. Ansvaret för nästningen hade i nuläget fördelats till operatörerna för 

lasern och stansen och tanken var att operatörerna ska göra nästningar under tiden som lasern 

och stansen kördes. Vid observation kunde författarna urskilja att lasern och stansen ofta stod 

stilla, även då det fanns flertalet tillverkningsorder i körplanen. Pappersfacket som tidigare 

användes för körbara tillverkningsorder var nu helt tomt. Den enda tillverkningsordern som 

kunde hittas var den som kördes. När stansen och lasern hade kört ett näst, kördes delarna bort 

till antingen lagerplats eller till rusken. I Tabell 6:5 gick det att utläsa att programmeringen i 

vecka 13 hade en mycket högre andel brist än de övriga veckorna. Detta berodde på att 

Karlsson var sjuk och eftersom ingen annan kan göra den förprogrammering som han gör, 

steg programmeringen som grundproblem den veckan. 

I Diagram 6:3 visas ledtidsförseningen för programmeringen och oftast var programmeringen 

mellan två och fyra dagar sen men även längre förseningar förekom. Diagrammet är baserat 

på de undersökta bristorderna, vilket även är fallet för följande diagram. 

 

Diagram 6:3 Ledtidsförsening i programmering 

Plock Lack Kassadisk 

Denna produktionsgrupp ansvarar för framkörning av material från mellanlagret till lacktor-

get, buffertlagret för lackeringen. Personerna som utför detta körde även fram material från 

mellanlagret till färdigställningen. Istället för att följa körplanen i Jeeves mottogs plocklistor 

från produktionsledaren för färdigställningen. Plocklistorna gavs ofta ut i slutet av veckan och 

bestod utav de kundorder som skulle skeppas nästkommande vecka. Tommy Götesson, 

produktionsledare, berättade att komponenter ska plockas en vecka innan slutdatumet för 

packoperationen. Anledningen till att Götesson valt att göra på detta sätt var för att han ansåg 

att det var alldeles för mycket brister. Därför plockades materialet utifrån kundorder för att 

säkerställa att allt material togs fram till dessa, vilket han ansåg förenkla processen för att 

följa upp material som saknades. Normanian och Ibrahim ansåg att Jeeves data var felaktiga 

och berättade att det var mycket felsaldon och felaktiga lagerplatser i Jeeves. De berättade 

även att det händer att material kommer tillbaka på grund av att det inte ska användas, vilket 

Normanian och Ibrahim trodde beror på felaktiga produktstrukturer.  
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Utifrån första kartläggningen kan ledtidsförseningen i produktionsgruppen visualiseras, se 

Diagram 6:4, och förseningen var oftast mellan tre och sex dagar. 

 

Diagram 6:4 Ledtidsförsening i Plock Lack Kassadisk 

MIG-svets/Kantpress 

Rutinerna för dessa två produktionsgrupper var i princip identiska. Skillnaden var framförallt 

att MIG-svetsen ofta behöver flera olika komponenter som svetsas ihop medan kantpressen 

bockar plåten som skurits ut från lasern eller stansen. Operatörer i MIG-svets och kantpress 

berättade att de kör efter körplanen och att de i normalfallet tar tillverkningsordern som ligger 

högst upp i listan. Det enda som egentligen bröt denna rutin var ifall någon av produktionsle-

darna lämnade en prioriterad lista med brådskande tillverkningsorder. 

I Diagram 6:5 visas ledtidsförseningen för MIG-svets respektive kantpress och båda produkt-

ionsgrupperna var likvärdiga. För kantpressen förekom en tydlig topp mellan två och tre dagar 

och för MIG-svetsen var toppen mellan tre och fyra dagar. 

 

Diagram 6:5 Ledtidsförsening i MIG-svets (blå)/Kantpress (röd) 

Magnus Axelsson, MIG-svets, ansåg att det var svårt att hitta detaljerad information om en 

tillverkningsorder och önskade att det vore enklare att se lagerplatser och vad för material det 

är brist på. Vidare ansåg Axelsson att styck- och ställtider i Jeeves inte stämde överens med 

verkligheten utan att det både varierar mellan att vara för långa och för korta. Även Mikael 

Nilsson, operatör i kantpress, ansåg att ställ- och stycktider varierade kraftigt mot de plane-

rade. 
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För att undersöka om styck- och ställtider var felaktiga togs beslutet att genomföra mätningar 

i Jeeves genom att samtliga tillverkningsorder mellan veckorna 13-17 i MIG-svets respektive 

kantpress undersöktes. I Tabell 6:7 presenteras resultatet av jämförelsen mellan de planerade 

tiderna för stycktider och inrapporterade tider för MIG-svetsen. Resultatet visade att den 

verkliga stycktiden var nästan 50 procent längre än planerat för kassadiskkomponenter. 

Inredningsartiklar påverkades kraftigt av specialprojektet då tiderna för dessa var svåra att 

uppskatta och tog betydligt längre tid än planerat. Däremot påverkades inte resultatet för 

kassadiskar av detta specialprojekt. Samma resultat kunde även urskiljas för kantpressen där 

den verkliga stycktiden var drygt 80 procent längre än planerat. I Bilaga 7 – Stycktidsvariat-

ioner finns en mer detaljerad tabell för respektive produktionsgrupp. 

Produktionsgrupp  
Planerad 
Stycktid 

[h] 

 
 

Övertid 
[h] 

Undertid 
[h] 

Verklig 
stycktid 

[h] 

Differens 
[h] 

Kantpress 198,3 189,8 -26,3 361,8 163,5 

MIG-svets 259,6 177,6 -49,4 387,8 128,2 
Tabell 6:7 Differens i stycktider för MIG-svets och kantpress 

Rusk 

Produktionsgruppen rusk innebär att skaka ut utskurna komponenter från lasern. Detta arbete 

är både tungt och tidskrävande samtidigt som det är svårt att hålla koll på specifika tillverk-

ningsorder. Detta för att flera tillverkningsorder finns på samma plåt och av denna anledning 

följer inte rusken körplanen. Istället användes rutinen att ruska plåtarna som ligger på den 

understa pallen, men operatörerna visste inte om det var rätt komponenter som ruskades fram. 

För brådskande tillverkningsorder markerade produktionsledaren följekortet med ett kryss för 

att operatörerna skulle se vilka plåtar som skulle prioriteras. Vid kartläggningen kunde 

ledtidsförseningen observeras, se Diagram 6:6, och en tydlig topp kunde urskiljas vid sex 

dagar.  

 

Diagram 6:6 Ledtidsförsening i rusk 

Lackering 

Rademacher berättade att han i första hand planerade lackeringen utifrån en leveransplan och 

i andra hand utifrån tillverkningsorder. Anledningen till detta var för att bunta ihop flera 

tillverkningsorder till en kund då dessa i regel lackerades enligt samma färg och ska ha 

samma slutdatum i lackeringen. Rademacher berättade att han även tittade på vad det var för 

artikel, om den skulle till montage eller till säkerhetslager. Beroende på hur prioriterad en 

tillverkningsorder är, kan vissa order få vänta om inte alla kan hinnas med vid ett tillfälle. 
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Ställtiden för ett färgbyte är mellan 15-20 minuter och maskinen lackerar ungefär tre meter 

per minut. Mellan varje tillverkningsorder lämnas en lucka på cirka två meter. Detta för att 

veta när en ny order kommer samt för att få tid till rapporteringen, köra bort pallen och hämta 

ny pall. Denna extra tid var inte medräknad i stycktiden. Vidare ansåg Rademacher att 

beredningen inte var helt bra, då det ofta förekommer att tillverkningsorder till samma kund 

har olika slutdatum. Detta medför att det i princip är omöjligt att lyckas få en hög leverans-

precision såvida inte varje order manuellt planeras om med rätt tider. 

Planering gjordes på daglig basis och då en körordning med färger hade fastställts skrevs en 

körplan ut och lämnades till operatörerna i lackeringen. Denna innehåller samtliga tillverk-

ningsorder som ska lackeras, för att operatörerna ska veta att allt körs. 

Ledtidsförseningen i lackeringen visualiseras i Diagram 6:7 och tydliga toppar kan ses vid tre 

dagar och vid längre försening än tio dagar. 

 

Diagram 6:7 Ledtidsförsening i lackering 

6.4.2 Inköp 

Kyhlberg berättade att inköpsbehovet generas utifrån kundorder och att inköp kan delas upp i 

två typer. Den första är direkta inköp, vilket är behov som kommer direkt ifrån kundorder. 

Den andra är de inköpsbehov som generas utifrån tillverkningsorder som blir synliga vid 

uppdatering av MRP. Detta har till följd att inköparna inte kan utläsa allt behov förrän MRP 

uppdaterats och på grund av produktstrukturernas många nivåer blir kännedomen om behov 

förskjuten i tid. Inköparna försökte därför arbeta utifrån anmodan av behov, vilket innebär att 

inköparna kan se hur hela kundorderns behov kan komma att se ut efter att en tillverkningsor-

der har släppts.  

Enligt Johan Wahlström, produktionschef, och Magnus Kyhlberg, inköpschef, ska inköpta 

artiklar finnas tillgängliga två dagar innan nettobehovet. Detta var inget som inköparna 

behövde tänka på då det enligt Kyhlberg ska vara inlagt i affärssystemet. Anledningen var att 

det skulle finnas en marginal för att materialet verkligen skulle vara tillgängligt, men även för 

att godsmottagningen ska hinna ta emot, registrera och transportera godset till lagret innan det 

skulle användas i produktionen. Dock noterades att leveransdagen från leverantörer ofta 

sammanföll med dagen då materialet skulle användas i produktionen. Riktlinjen med två 

dagar var enbart på inredningskomponenter och inköpare Henrik Almlöv på kassadisksidan 

berättade att den riktlinjen inte gällde för kassadiskkomponenter. Detta berodde enligt Almlöv 
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på att de flesta leverantörer har längre leveranstid än ITABs anskaffningstid. Då de inte kan 

prognostisera behovet behövde de lägga blockorder hos vissa leverantörer, vilket innebär att 

en viss kapacitet ”bokas” för att kunna korta ner leverantörernas leveranstider.  

Inköparna genomförde daglig bevakning på beställningarna som skulle levereras in. Vid 

försening av order kontaktades leverantören per mail eller telefon för att klargöra varför 

försening hade uppstått och när leveransen kunde förväntas ankomma. Den enda kontroll som 

genomfördes vid ankomst av gods var visuell kontroll av emballage. 

Utifrån första kartläggningen gjordes en närmare titt på de brister som berodde på inköpta 

artiklar. Tabell 6:8 visar att det var 25 procent av inköpt material där leveranser från leveran-

törer var försenade och 23 procent hade levererats i rätt tid men blivit stående på godsmottag-

ningen ett antal dagar. De kommer därför ändå visa brist i Jeeves till dess att godset blivit 

inlagrat. 36 procent av bristande material berodde på felsaldo, vilket i detta fall innebar att 

ingen beställning hade lagts. 

 
Försenad 
leverans 

Försenad 
inlagring 

Felsaldo Manualer 

Antal 93 85 134 58 

Fördelning 25 % 23 % 36 % 16 % 
Tabell 6:8 Orsaker till brister för inköpta komponenter 

Med utgångspunkt i detta utreddes även hur stor differensen var i antal dagar för det bristande 

materialet, det vill säga skillnaden mellan utlovat datum och ankomstdatum. Resultatet från 

detta ges i Diagram 6:8 och ungefär hälften av godset fanns hos ITAB när det skulle eller 

tidigare. Eftersom materialet först blir tillgängligt i Jeeves när det blir inlagrat noterades under 

datainsamlingen även differensen mellan ankomstdatum och inleverans datum. Som går att 

utläsa var det en del gods som blev stående en längre tid på godsmottagningen. För en 

tredjedel av ankommet gods, för undersökta bristorder, skedde inlagring samma dag som det 

ankom. Enligt Wahlström fanns det ett mål på att inlagring ska ske inom 1,5 dagar efter 

ankomst. Utifrån det så kan det utläsas att nästan två tredjedelar klarade detta mål, dock visar 

diagrammet en pik vid sex dagar och för mer än tio dagar efter att det ankommit till ITAB. 

I Tabell 6:8 ses det även att en del var manualer vilka har hanterats som inköpta artiklar, dock 

så var det många av dessa som kopierades upp på ITAB och det skedde ingen rapportering av 

dessa ändrade lagersaldon i Jeeves. 
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Diagram 6:8 Jämförelse mellan förväntat och verkligt utfall 

6.4.3 Rapportering i förtillverkningen 

Det fanns instruktioner på ITAB för produktionsstämplingsrutiner i programmet Jeeves 

ShopFloor. Stämpling skulle ske för bland annat ställtid, start produktion, klar produktion, 

tillverkat antal samt eventuella kassationer. Vid intervjuer med operatörer visade det sig att i 

exempelvis produktionsgrupperna laser och stans gjordes rapportering av start och klar 

produktion samtidigt. Det framkom även att det fanns brister i rapportering vid kassationer. 

Utifrån mätningen av planerade och verkliga stycktider för MIG-svets respektive kantpress i 

Jeeves kunde det utläsas att ställtid bara rapporterats på cirka 85 procent av dessa. 

Magnus Meurling, produktionstekniker, berättade att när en akutorder ska igenom produktion 

meddelade han operatörerna i den berörda produktionsgruppen om detta. Till programmering-

en går det att lägga in prioriteringskoder i nästningsprogrammet, vilket gjordes ibland. Dock 

var det vanligt att informationen om akutorder inte fördes vidare till nästa produktionsgrupp. 

Det finns möjlighet att använda sig av prioritets-

koder för tillverkningsorder i Jeeves, vilket 

operatörerna ser i körplanen, men det var inget 

som användes. 

Då lagertransaktioner inspekterades under 

datainsamlingen upptäcktes det vid flertalet 

tillfällen felaktiga snabbinventeringar. Felet som 

upptäcktes var att när en snabbinventering utförts 

har artikeln haft ett minussaldo både före och efter 

inventeringen. Detta visas tydligare i Figur 6:2 där 

artikelsaldot hade korrigerats med 13 stycken och 

sedan fortfarande hade ett minussaldo på fem 

stycken.  
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Figur 6:2 Exempel på felaktig snabbinventering 
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6.5 Fördjupad analys 

Kassadisktillverkningen består av ett komplext flöde med många ingående komponenter och 

för att lösa detta praktiskt används MRP. Att använda MRP är enligt Olhager (2000) en 

attraktiv metod då enskilda komponenter och råvaror direkt kan relateras till behovet av 

slutprodukter, vilket var fallet för ITAB. Segerstedt (2009) argumenterar för att det är tre 

viktiga beståndsdelar i MRP som måste uppfyllas för att det ska fungera tillfredställande, 

nämligen rätt lagernivåer och ledtider samt att det finns ett strukturregister. Precis som 

nämndes i avsnitt 3.3.4 Informationshantering är det viktigt att informationen är rätt för att 

inte beslut ska tas på felaktiga grunder. Ifall beståndsdelarna i MRP inte överensstämmer med 

verkligheten kommer planeringen att göras på felaktig information och risken för material-

brist ökar. 

6.5.1 Lagersaldon 

En av de viktiga delarna för att ett MRP-system ska fungera är att det utgår ifrån korrekta 

lagersaldon. Insamlad data som presenterats i tidigare kartläggningsavsnitt visade att ITAB 

hade en stor del felsaldon. Som togs upp i första kartläggningen var även lagersaldona för 

fästelementen ofta inkorrekta och likaså med manualer och instruktioner av olika typer. För 

de manualer som ITAB kopierar själva behöver uppdateringar göras av lagersaldon. För om 

de ska vara med på tillverkningsorder måste det vara tydliga rutiner för hur det ska gå till med 

dessa eftersom det inte fungerade i nuläget. Dessa är inte ett problem egentligen men blir ett 

problem eftersom felaktig information fanns i Jeeves. Det som behövs är tydliga rutiner för 

rapportering och kanske ännu viktigare att få fram en förståelse för varför det är viktigt att 

rutinerna följs för att felkällor ska undvikas och få så korrekt information i affärssystemet som 

möjligt. Chopra & Meindl (2004) framhäver vikten av att ha korrekt information för att kunna 

ta beslut på rätt grunder. Som exemplifierades i avsnitt 6.4 Fördjupad kartläggning bedömdes 

det finnas problem med snabbinventeringar. Det borde inte finnas några minussaldon i 

affärssystemet och det ska absolut inte fortfarande vara minussaldon efter att en snabbinvente-

ring gjorts. Det borde också vara varje anställds vilja att ta ansvar för att åtgärda minussaldon 

som upptäcks med en snabbinventering. Det borde ligga i intresset att samarbeta för att ha så 

korrekt information som möjligt i Jeeves för att det ska kunna fungera bra för alla. Det är 

viktigt att se till att onödiga minussaldon försvinner eftersom Jeeves kommer visa brist mot 

lager för den artikeln i tillverkningsorder och denna kommer därför inte få status startklar i 

körplanen.  

Kassationer är en typ av slöseri, som togs upp i avsnitt 3.4.3 Andra produktionsprinciper och 

detta slöseri bör reduceras för att minska kostnader. När kassationer gjorts i produktionen ska 

detta rapporteras in i affärssystemet. Det framkom i intervjuer att det slarvades med detta 

emellanåt. Detta bidrar till felsaldon då det blir mindre i lager än vad som står i Jeeves, vilket 

senare kan leda till minussaldo och därför är det viktigt att detta rapporteras. Det är även 

viktigt att dessa skapade brister fångas upp tidigt av produktionsplanerare för att ny tillverk-

ningsorder ska kunna läggas på det kasserade antalet komponenter. Detta för att snabbt kunna 

ersätta de kasserade komponenterna, för att den planerade kvantiteten ska bli fullständig. 

Dessa order kallas ofta akutorder och som beskrevs tidigare planerades dessa med så snäva 

tider som möjlig för att få ordern prioriterad i körplanen. Operatörerna kunde emellertid inte 
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själva utläsa från körplanen att det var en akutorder, utan de fick då ut en lista med dessa. Det 

var inte alltid heller att informationen om prioriterad order förs vidare till nästa operation. 

Som beskrevs i avsnitt 3.3 Materialförsörjning kan aktiviteter effektiviseras genom bland 

annat överföra information till datoriserade system. Då det finns ett fält i Jeeves för priorite-

ringskoder, borde detta användas för att operatörerna själva ska kunna se prioriteringar. Men 

denna funktion får inte missbrukas utan enbart användas vid akut behov. Meurling berättade 

att prioriteringskoder ibland används i nästningsprogrammet, dock förs inte denna informat-

ion vidare. Därför vid utskrivning av följekort borde operatören märka följekortet på något 

sätt för att visa att den tillverkningsordern är prioriterad, exempelvis med färgkoder eller olika 

symboler. 

En annan typ av slöseri är väntan och för ITABs del gällde detta till exempel PIA. Under 

datainsamlingen fick författarna intrycket att material låg och väntade en längre tid mellan 

vissa produktionsgrupper. Till exempel innan produktionsgruppen rusk blev ofta material 

liggande en längre tid. Detta var inget som författarna undersökte närmare men för ITAB 

skulle det kunna vara intressant att genomföra någon typ av mätning för att se hur det 

påverkar verksamheten, exempelvis produktivitetsmätning. Det som observerades var att om 

en försening uppstått tidigt förlängdes den ofta i rusken på grund av att material fick ligga och 

vänta på att bli ruskad. Även för inköpt material som levererats kunde det bli väntan i 

godsmottagningen innan inlagring skedde. Som mätningarna visade klarade två tredjedelar 

målet att bli inlagrade inom 1,5 dagar, men eftersom materialet ofta beställdes till den dag det 

behövdes i produktionen hade produktionen redan blivit sen. Om detta ändå anses okej var det 

fortfarande en tredjedel av materialet som stod och väntade. Detta är något som bör arbetas 

med att förbättras då materialet enligt Jeeves inte blir tillgängligt förrän det är inlagrat. Det 

går dock att ta reda på att materialet finns på kaj men då är risken att en del av materialet 

hämtas direkt därifrån. Risken är då stor att den ursprungliga kvantiteten ändå förs in i 

lagersaldot vid inlagring, vilket skulle leda till felsaldo. I avsnitt 3.3.3 Materialhantering 

nämndes att vissa företag räknar upp lagersaldot direkt efter ankomstrapportering. Men för att 

detta inte ska ses som ett tillfälligt fel i lagersaldot behöver godsmottagningen ses som en 

lagerplats. 

Enligt Kyhlberg fanns det rapporteringsbrister till Jeeves då nya överenskommelser gjorts 

angående utlovat datum och beräknat datum med leverantörer. Då rapportering inte sker fullt 

ut blir det vilseledande att använda data i Jeeves för att göra olika uppföljningar och mätning-

ar på det verkliga utfallet. Därför skulle korrekt data även hjälpa till att förenkla mätningspro-

cesserna för att reducera den tid som läggs på detta. 

Vid intervjuer med operatörer uttryckte några att de inte gillade affärssystemet. Men tolk-

ningen var att mycket av missnöjet berodde på att informationen i Jeeves inte stämde. När det 

inte fungerar som det ska är detta förståeligt, dock är det lätt att bara skylla allt på affärssy-

stemet. Som redogjorts ligger grunden för hur bra ett affärssystem kan fungera på den 

information som personer för in i affärssystemet. Det gör alla ansvariga för att se till att det är 

korrekt information i affärssystemet. Självklart går det inte komma undan den mänskliga 

faktorn att fel inträffar men genom att samarbeta och ta ansvar går det att reducera fel som 

uppstått.  
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6.5.2 Ledtider 

Ledtider är den andra viktiga beståndsdelen i MRP-system och enligt Archer (1991) är 

felaktiga ledtider en av de vanligaste orsakerna till att störningar uppstår i ett MRP-system. 

Anledningen till att korrekta ledtider är viktigt är för att MRP är väldigt känsligt mot felaktig 

data och på ITAB kunde detta tydligt märkas i kantpressen och MIG-svetsen. På grund av att 

beläggningen för dessa två operationer ofta var hög påverkades genomloppstiden av att en 

tillverkningsorder tog längre tid än planerat. Detta för att det inte fanns tillräckligt med 

arbetstimmar för att täcka in hela behovet. I avsnitt 3.4.2 Materialbehovsplanering berättades 

att ledtider behöver omvärderas för att bättre stämma överens med verkligheten. På så sätt kan 

högre noggrannhet uppnås på ledtider. Hade därför operationstider istället varit uppdaterade 

och bättre överensstämt med verkligheten skulle information funnits för att ta beslut om att 

eventuellt lägga ut överbeläggning på legotillverkning eller att ta in extrapersonal. En annan 

nackdel med att inte uppdatera ledtider regelbundet är att ledtiderna baseras på gissningar och 

enligt Vollman et al. (2005) är det vanligt att företag planerar längre ledtider än nödvändigt. 

Detta ökar risken för självuppfyllande eftersom det medför fler order i produktionen och 

längre faktisk ledtid. Är planerade ledtider istället för snävt planerade anser Archer (1991) att 

det ofta orsakar materialbrist, förseningar och låg intern leveransservice. Detta var problem 

som ITAB upplevde, varför det var troligt att planerade ledtider var för snävt planerade. Även 

det faktum att materialbrist och låg intern leveransprecision kvarstod vid minskad orderstock 

talade för att planerade ledtider var för snäva. 

För flera av produktionsgrupperna blir det väldigt svårt att få ut operationstider. Detta på 

grund av att flera tillverkningsorder samkörs på samma plåtar och operationstiden blir direkt 

beroende av nästningens utformning. Däremot för MIG-svets och kantpress finns goda 

möjligheter att genomföra detta och då är det viktigt att operatörerna förstår hur viktigt det är 

med rapportering. Utifrån kartläggningen visade det sig att över 50 procent av tillverknings-

order saknade rapporterade tider för ställ och ungefär 15 procent saknade rapporterade 

stycktider. Ifall operatörerna skötte rapporteringen bättre skulle information finnas för att 

uppdatera planerade tider regelbundet med exempelvis medelvärden. 

Enns (2001) argumenterar för att MRP har en förmåga att hantera komplexitet men det kräver 

att Jeeves används på rätt sätt. Produktionen kommer i kontakt med MRP genom körplanen i 

Jeeves ShopFloor, där samtliga tillverkningsorder finns listade i den ordning de ska köras. För 

flertalet produktionsgrupper användes inte Jeeves rätt och i till exempel plock lack kassadisk 

användes istället en lista med kundorder som utgick ifrån slutdatumet i packen. På grund av 

att allt material till en kundorder plockades samtidigt följdes inte planerade ledtider och 

materialet blev inte tillgängligt i rätt tid. Detta visade sig extra tydligt för lackeringen där 

kötiden var fyra dagar innan färdigställningen och ändå plockades material till dessa samti-

digt. Samma sak observerades i programmeringen, en operation som egentligen kan genomfö-

ras oavsett om det finns material tillgängligt eller inte. Tidigare gjordes ett flertal näst färdiga 

och lades i ett pappersfack men efter att rutinerna förändrats och samma operatörer skötte 

både programmering och stans samt laser observerades det att dessa ofta stod stilla. Detta 

trots att det fanns många tillverkningsorder i körplanen. Att programmeringen kan vara något 

sen skulle varit acceptabelt om den var klar inom nästföljande operations intervall, men 

mätningarna visade att programmeringen ofta var så pass sen att även nästa operations 



Hur ledtidsstörningar påverkar tillgängligheten 

 på material hos ITAB Shop Concept  

 84 

slutdatum hade passerats. I Diagram 6:9 visas den ackumulerade genomloppstiden för 

förtillverkningen där den planerade genomloppstiden är 13 dagar. Ifall ”worst case” beräknas 

utifrån medelförseningen för respektive produktionsgrupp utifrån undersökta bristorder, 

skulle genomloppstiden bli hela 36 dagar, en nästan tredubblad försening. Att programme-

ringen som första operation medförde en försening påverkade övriga flödet stort och därför 

måste rutinerna för denna operation granskas. Den troligtvis bästa lösningen vore att införa ett 

roterande schema där en person alltid sitter och programmerar. 

 

Diagram 6:9 Ackumulerad genomloppstid för förtillverkningen 

För rusken var problematiken att det i princip var omöjligt att köra efter körplanen då varje 

pall bestod av flera tillverkningsorder och mätningarna visade tydligt att förseningen ofta 

utökades i denna produktionsgrupp. Här behöver istället andra metoder användas och som 

beskrevs i 3.3 Materialförsörjning bör onödiga aktiviteter elimineras och det absolut bästa 

hade varit att försöka få bort detta arbetsmoment helt. Dels för att det inte skapar något ökat 

kundvärde men även för att det är ett tungt och tidskrävande arbete. Detta skulle kräva 

investering i någon form av automatisk maskin, vilket ITAB funderade på att göra. Det som 

ITAB skulle kunna göra till dess att detta realiseras är att effektivisera verksamheten genom 

att samarbeta bättre. Genom att införa en tydligare procedur för att hela tiden hålla koll på i 

vilken ordning som pallarna ska ruskas minskas risken för försening. Till exempel skulle 

operatörerna i stans/laser kunna se till att alltid ställa den senaste pallen underst för att 

ruskpersonalen ska veta att alltid ta den översta pallen först. Detta kräver dock att program-

mering, stans och laser följer körplanen, då turordningen kommer vara densamma även i 

rusken. 

Lackeringen, som enligt flera på företaget var den mest komplexa, påverkas stort av bristande 

komponenter. Detta för att operatörerna enbart såg de komponenter som var framkörda till 

lacktorget. Skulle material funnits tillgängligt för lackeringen skulle planeringen för lacke-

ringen blivit avsevärt mycket enklare och betydligt färre omställningar skulle behövts göras. 

Av den anledningen är det högst rimligt att rutinerna i lackeringen inte skulle behöva 

förändras om material fanns tillgängligt. Dock framkom det i kartläggningen att kötiderna för 

tillverkningsorder med samma färg och samma kundorder skiljer i start- och slutdatum. Detta 
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är starkt kopplat till det tredje benet i MRP, strukturregister, där tillverkningsorder för samma 

kundorder borde ha samma start- och slutdatum då de kommer att lackeras och monteras inom 

samma tidsintervall. Därför borde beredningen undersökas för att säkerställa att kötiderna 

överensstämmer för samtliga tillverkningsorder kopplade till en kassadisk. Att säkerställa att 

start- och slutdag stämmer medför även att personalen vågar lita på Jeeves och att komponen-

ter kommer komma fram i rätt tid. Detta var dock inte verkligheten i nuläget på ITAB, 

eftersom större delen av flödet från plock lack kassadisk och färdigställningen styrdes utifrån 

leveransdagen för en kundorder. Men om bättre kunskap hade funnits om hur Jeeves är 

uppbyggt hade personalen förstått att även körplanen är direkt kopplad till en kundorder. Ifall 

körplanen hade följts fullt ut hade rätt komponent tillverkats vid rätt tidpunkt och i rätt 

kvantitet, vilket enligt Olhager (2000) är målsättningen med att använda MRP. 

Från en leveransserviceaspekt med de sex leveransserviceelementen, se avsnitt 3.2.3 Leve-

ransservice, fokuserade ITAB i princip enbart på leveranspålitlighet, att leverera enligt 

utlovad tidpunkt. Detta fokus följdes längs med hela kedjan och bidrog till ett stort fokus på 

slutdatumet i produktionsgrupperna. Att göra material tillgängligt för nästa operation i flödet 

var inget som prioriterades, varför det skulle vara mer lämpligt att fokusera på startdatum. 

Detta för att slutdatumet i operation A är samma som startdatumet för operation B och blev 

operation A klar vid midnatt hölls leveransprecisionen men materialet fanns inte tillgängligt i 

operation B. Genom att istället fokusera på tillverkningsorderns startdatum ökar möjligheten 

för att material ska finnas tillgängligt enligt planerat, vilket skulle medföra en ökad intern 

leveransservice. 

För inköpta komponenter är ledtidsmarginalerna små och det är många variabler som 

påverkar om komponenterna ska bli tillgängliga i rätt tid. För inredningskomponenter 

framkom det under kartläggningen att dessa skulle ankomma senast två dagar innan uppstått 

behov men att det för kassadiskkomponenter inte fanns någon sådan riktlinje. Istället beställ-

des komponenter till samma dag som det behövdes i produktionen, med andra ord startdatu-

met för en tillverkningsorder. Beroende på när på dagen som inleveransen skedde är det högst 

troligt att komponenterna inte blev tillgängliga förrän dagen efter eftersom komponenterna 

inte blir tillgängliga förrän efter inlagring. Genom att införa en säkerhetsledtid på två dagar 

även för kassadiskkomponenter minskas risken för att komponenter inte ska bli tillgängliga. 

Detta ställer dock ännu högre krav på leverantörernas leveransförmåga alternativt att bättre 

prognoser måste genomföras, vilket är svårt på grund av antalet varianter som tillverkas. I 

avsnitt 3.3.2 Inköpsprocess nämndes att leverantören måste kunna leverera med en leveranstid 

som motsvarar återanskaffningstiden för att ett företag ska kunna anskaffa mot order. För 

ITAB innebär detta att arbeta med att minska leveranstiderna och på så vis minska ledtidsga-

pet, se avsnitt 3.4 Planering och styrning. Detta kan göras genom bättre samarbeten med 

leverantörer och att krav regleras utifrån upprättade avtal gällande leveransförmåga. Som 

Lumsden (2006) tar upp, är ett fokus på samarbete och integration i kedjan viktigt för att 

verksamheten ska fungera. Alternativet är att inleda ännu tydligare samarbeten mellan inköp 

och marknadsavdelningen för att i ett tidigare stadium få förhandsinformation om vad som 

kommer beställas. 
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6.5.3 Tillgänglighetspåverkan 

Utifrån kartläggningarna kunde varje störnings påverkan på tillgängligheten beräknas, se 

Bilaga 8 – Uträkning tillgänglighetsförändring. Ett medelvärde beräknades utifrån hur många 

komponenter som varje bristorder hade och med hänsyn till fördelningen mellan fästelement, 

egenproducerade och inköpta kunde påverkan fås. Resultatet visas i Diagram 6:10 och inte 

helt oväntat bidrar fästelement, plock lack kassadisk och programmering med störst ökning. 

Att inte en högre tillgänglighetsnivå än 78 procent kan erhållas är på grund av att tillgänglig-

heten på komponenter även berodde på andra produktionsgrupper inom färdigställningen. 

Även övriga produktionsgrupper i förtillverkningen påverkade, men denna påverkan var i 

princip obefintlig. 

 

Diagram 6:10 Störningarnas påverkan på total tillgänglighet 
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7 Slutsatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
Slutsatser 

I detta kapitel sammanfattas resultatet och mynnar ut i rekommendat-

ioner utifrån tidigare analyser. Vidare följer en resultatdiskussion där 

olika aspekter som kan ha påverkat resultatet tagits upp samt andra 

tankar som kom fram under arbetets gång. Kapitlet avslutas sedan 

med förslag på framtida utredningar till ITAB. 
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7.1 Sammanställning av resultat och rekommendationer 

ITAB visade under datainsamlingen tydliga tecken på att brist på material var vanligt och 

resultatet visade att den totala tillgänglighetsnivån låg på 45 procent. För vissa av produkt-

ionsgrupperna var tillgänglighetsnivån under 30 procent, vilket innebar att enbart var tredje 

tillverkningsorder kunde starta enligt planerat startdatum. Start- och slutdatum sattes utifrån 

produktens beredning och de flesta produktionsgrupper hade ett intervall på två dagar inom 

vilket tillverkningsordern skulle produceras. Vissa grupper hade ett annat intervall och för till 

exempel lackeringen var intervallet fyra dagar medan rusk, programmering och plock hade en 

dag till förfogande. 

Kartläggningarna visade på att verkliga ledtider inte stämde bra överens med planerade. 

Komponenter från den egna produktionen var i medel tre dagar försenat och för inköpta 

komponenter var förseningen i medel fem dagar. Egenproducerade komponenter var den 

kategori som hade störst bristandel vid färdigställningen, vilket medförde att studiens tyngd 

fokuserades på detta område. Även de två andra kategorierna undersöktes men då problemet 

med fästelementen ansågs vara mindre komplext behövde inte lika mycket tid läggas på detta 

område. För inköp gjordes vissa fördjupade undersökningar men på grund av att inköpta 

komponenter påverkas av flera variabler som låg utanför studiens ramar lades mindre fokus 

på detta område. 

Utifrån varje bristande egenproducerad komponent undersöktes flödet bakåt i kedjan och 

tydliga mönster kunde identifieras där en ledtidsstörning uppstod och rutinerna för dessa 

kunde granskas djupare. De produktionsgrupper som bidrog med störst påverkan var plock 

lack kassadisk, programmering, MIG-svets, lackering, rusk och kantpress. Problemet som 

identifierades i plock lack kassadisk var att operatörerna inte följde den ordningsföljd som 

affärssystemet Jeeves tagit fram. Denna ordningsföljd visades i tilläggsprogrammet Shop-

Floor och sorterade samtliga tillverkningsorder utifrån produktionsgrupp och slutdatum. Detta 

innebär i teorin att om listan följs uppifrån och ner, kommer rätt material att tillverkas vid rätt 

tidpunkt. Det som plock lack kassadisk istället gjorde var att följa en lista baserad på kundor-

der med färdigdatum efterföljande vecka. Detta innebar att samtliga komponenter i en 

kundorder plockades samtidigt, oavsett om komponenterna skulle direkt till en produktions-

grupp i färdigställningen eller till lackeringen. Därmed missade komponenter till lackeringen 

sitt planerade intervall i lackeringen och som följd av detta fick omplanering av lackeringen 

ofta genomföras. 

 

 

Plock Lack Kassadisk bör precis som övriga produktionsgrupper i förtillverkningen 

utgå ifrån körplanen som Jeeves lagt upp. Eftersom truckförarna som plockade till 

lackeringen även plockade komponenter till färdigställningen behöver en distinkt 

uppdelning av dessa göras. Komponenter till färdigställningen kan plockas som i 

nuläget, men absolut inte komponenter som ska lackeras, vilka alltid har produkt-

ionsgruppen Plock Lack Kassadisk (650) i tillverkningsordern. 

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 3,8 % 

Rekommendation: Plock Lack Kassadisk 



  Slutsatser 

   89 

Programmering, som är den första operationen i den egna tillverkningen, var en av produkt-

ionsgrupperna som visade stor negativ påverkan på tillgängligt material. Någon enstaka 

försenad dag hade varit okej för programmeringen, då detta ibland gjordes i samband med 

körning i stansen eller lasern. Dock visade mätningarna att förseningen i medel var nästan tre 

dagar, vilket ligger utanför följande operations tillverkningsintervall. Under intervjuerna 

framkom det att stora förändringar hade skett på upplägget av arbetsuppgifterna. Istället för 

att en person satt och programmerade fulltid, delades istället denna uppgift ut på samma 

operatörer som ansvarade för stansen och lasern.   

 

 

Eftersom författarna vid flertalet observationer noterade att ingen tillverkningsorder 

utfördes i stansen och lasern bör rutiner förändras. För att säkerställa att det alltid 

finns tillverkningsorder som kan köras, bör en person sitta hela tiden och skapa näst. 

För att skapa flyt i arbetsuppgifterna kan ett roterande schema införas för operatö-

rerna, där den ena personen programmerar och den andra ansvarar för stansen och 

lasern.  

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 3,6 % 
 

För MIG-svets och kantpress identifierades för båda likartade problem och utifrån gransk-

ningen av dessa produktionsgrupper identifierades problemet till att vara stycktiderna. 

Mätningarna under en femveckorsperiod visade att den verkliga stycktiden var 50 respektive 

80 procent längre än planerat. Detta medförde att den planerade beläggningen blev vilsele-

dande och att det i verkligen inte fanns tillräckligt med arbetstimmar för att hinna med 

planerade tillverkningsorder. 

 

 

På grund av att beläggningen ofta var hög i dessa två produktionsgrupper är det extra 

viktigt att indata för dessa två överensstämmer med verkligheten. Eftersom felaktiga 

stycktider medför ett sämre underlag för planeringen, kommer denna att bli direkt 

negativt påverkad. Därför bör stycktiderna uppdateras regelbundet genom att 

exempelvis använda medelvärden för tillverkningen. 

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 2,6 % respektive 1,6 % 
 

Lackering var den produktionsgrupp som flest intervjuade personer ansåg vara den mest 

komplicerade, vilket inte var underligt med tanke på antalet olika färgkombinationer som 

erbjöds. Lackeringen var även den dyraste produktionsgruppen och därför gjordes ansträng-

ningar att reducera antal ställ. På grund av lackeringens komplexa planering var den extra 

känslig mot materialbrist då operatörerna i lackeringen enbart såg det material som var 

framkört till lacktorget. Skulle allt material funnits tillgängligt hade en ursprunglig planering 

kunnat följas och färre antal ställ hade behövts göras. Dock framkom det under kartläggning-

en att start- och sluttider i lackeringen ofta skiljde för tillverkningsorder inom samma 

kundorder. Detta påverkade planeringen negativt eftersom dessa tillverkningsorder i praktiken 

skulle lackeras inom samma tidsintervall. 

  

Rekommendation: Programmering 

Rekommendation: MIG-svets och Kantpress 
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På grund av att författarna ansåg att rutinerna för lackeringen fungerade tillfredstäl-

lande är rekommendationen att genomföra planeringen av denna produktionsgrupp 

som i nuläget. Detta för att lackeringen hade haft goda förutsättningar för att hålla en 

hög leveransprecision ifall allt material skulle varit framkört. Däremot bör bered-

ningen ses över för att förhindra att tillverkningsorder med samma färg inom samma 

kundorder har olika lackeringsintervall. 

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 2,0 % 
 

Rusken är ett icke-värdeskapande arbetsmoment som uppkommer på grund utav att lasern inte 

kan avlägsna utskurna bitar från plåtskivan. Detta arbetsmoment är väldigt tungt, tidskrävande 

och regleras inte utifrån körplanen. Detta för att flera tillverkningsorder är samlade på samma 

plåtskiva och därför påverkas utfallet utav vilken pall som valdes. 

 

 

Utifrån rådande situation finns det ingen bra lösning på detta problem utan den bästa 

lösningen vore att investera i en ruskmaskin. Det som skulle kunna göras för att 

underlätta arbetet är att införa tydligare rutiner för att säkerställa att pallar med rätt 

tillverkningsorder enligt körplanen ruskas. Detta skulle kunna göras genom att 

operatörerna i föregående operation har ett system där den senast körda pallen alltid 

ställs underst istället för att operatörerna i rusken ska lägga tid på att hitta rätt pall. 

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 1,8 % 
 

Datainsamlingen visade även andra orsaker som medförde ledtidsstörningar och en av dessa 

var felaktiga lagersaldon. Ett felaktigt lagersaldo medför kompliceringar för produktionspla-

neringen eftersom felaktiga behov beräknas. För studien åsyftade detta bristsaldo och 

minussaldo. Bristsaldo innebar att ett behov av en komponent existerade men att innevarande 

lagersaldo inte skulle täcka behovet och att ingen tillverkningsorder hade skapats för att 

tillgodose behovet. Anledningen till detta kan vara många men författarna misstänkte att 

kassationer var en av de största orsakerna. Rutinerna vid kassation var fungerande där 

operatören vid avrapportering fyllde i antal kassationer. Problemet var att det ofta dröjde 

innan produktionsplaneraren såg att behovet inte uppfyllts och behövde då släppa en akutor-

der. Minussaldo innebar att lagersaldo var negativt, vilket medförde att lagersaldon kommer 

fortsätta vara felaktigt även efter påfyllnad. 

  

Rekommendation: Lackering 

Rekommendation: Rusk 
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Minussaldon är något som aldrig ska få uppstå och därför är det viktigt att förtydliga 

rutinerna för vad som ska göras när detta påträffas. Personer som upptäckter 

minussaldon ska känna sig benägna att genomföra en snabbinventering. Därför 

behöver betydelsen för att ha korrekt data i Jeeves framhållas och belysa hur det 

egna arbetet skulle underlättas. För att initialt försöka få bort minussaldon i Jeeves 

skulle truckförarna veckovis kunna få ut en lista med artiklar som har ett minussaldo 

och kontrollera deras verkliga lagersaldo. 
d 

 

För att förbättra arbetet kring bristsaldon behöver rutiner införas för hantering av 

akutorder. Eftersom Jeeves redan har möjligheten att införa prioriteringskoder bör 

detta realiseras i produktionen. Även rutiner för att tidigare fånga upp uppstådda 

brister borde undersökas närmare. 

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 4,8 % 

 

Fästelement är lågvärdesartiklar och ska således alltid finnas i lager, vilket de ofta gjorde men 

Jeeves visade felaktig information. Datainsamlingen visade att fästelement stod för nästan en 

fjärdedel av de totala bristerna. Nackdelen med att Jeeves hade felaktig data är precis som för 

minussaldon, nämligen att en order inte blir startklar enligt Jeeves, även om det för fästele-

ment var så att material egentligen fanns på hyllan. Detta medför att operatörerna självmant 

skulle behöva gå in i tillverkningsordern och manuellt inspektera vilka komponenter som 

saknas. Eftersom det finns ett upprättat avtal med leverantören av fästelement bör en bättre 

styrning av dessa medföra att brister reduceras. 

 

 

Fästelement bör beställas enligt ett periodbeställningssystem där en återfyllnadsnivå 

beräknas för samtliga artiklar. Denna återfyllnadsnivå kan beräknas automatiskt 

utifrån historisk förbrukning och bör uppdateras ett par gånger per år. Detta skulle 

medföra att den ansvarige för fästelementen enbart behöver inspektera vilka artiklar 

som ligger under denna nivå och beställa lämpligt antal för att komma upp till denna. 

Detta kräver dock att personalen är införstådda i att enbart använda det material som 

är avsett. 

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 8,5 % 
 

Utifrån tillgänglighet på inköpta artiklar var det leverantörernas leveransprecision som blev 

intressant. Mätningarna gav dock inte några tydliga mönster gällande leverantörerna. Det som 

observerades var att leveransprecision från Jeeves och från inköpschefen skilde sig avsevärt. 

Enligt inköpschefens siffror hade leverantörerna en leveransprecision på 95-98 procent medan 

Jeeves visade på runt 75 procent. Detta tyder på att Jeeves inte används fullt ut och inte ger 

tillförlitlighet i data för inköpta komponenter.  

Rekommendation: Minussaldo 

Rekommendation: Bristsaldo 

Rekommendation: Fästelement 
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Ett bra affärssystem bör användas fullt ut och grunden för att det ska fungera bra är 

att informationen är uppdaterad och korrekt. För inköpsbeställningar är det de olika 

datumen som sätts och då främst beräknat och utlovat datum som ändras under tiden. 

Eftersom beräkningen av behovsplaneringen och leveransprecisionen i Jeeves 

bygger på dessa värden behöver tydligare rutiner implementeras för att säkerställa att 

inköparna rapporterar på ett standardiserat sätt.  

 

Vidare visade kartläggningen tendenser till att gods ofta blev stående på godsmottagningen. 

Detta var ett problem som redan noterats av ITAB och i intervjuer framkom det att förbätt-

ringar gjorts men att detta främst berörde ankomstrapporteringar. Ofta var materialet redan 

sent i förhållande till när det behövdes och även om det fanns på kaj blev det inte tillgängligt i 

Jeeves förrän inlagring hade skett. 

 

 

På grund av att material inte blir tillgängligt förrän inlagring gjorts är det viktigt att 

detta sker så tidigt som möjligt. Därför behöver rutinerna för godsmottagningen 

studeras vidare för att utreda varför material blir stående en längre tid. 

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 1,4 % 
 

Kassadisksidan producerades helt utifrån kundorder för att kunna möta kundernas krav på 

kundunika varianter. Detta innebär att det ställs andra krav än vid producering mot lager, som 

för inredningskomponenter, eftersom tillverkning sker i mindre batcher och efterfrågan är 

svår att prognostisera. För att kunna erbjuda en rimlig leveranstid till kunder blir den egna 

anskaffningstiden kort, vilket gör att leveransprecisionen från leverantörerna blir ännu 

viktigare. 

 

 

Då ITAB har höga krav på sig från sina kunder behöver detta speglas i ITABs krav 

på sina leverantörer. Eftersom material beställs till den dag det behövs, bör avtal 

med leverantörer vara välutformade och regleras utifrån de målsättningar som ITAB 

har ut till sina kunder. Detta för att kunna ha förutsättningar för att klara av att 

producera enligt ordinarie planering. Genom att arbeta mer med leverantörerna och 

ha jämställda krav skulle ITAB bättre kunna trygga inleveranser. 

Uppskattad tillgänglighetspåverkan: 2,1 % 
 

7.2 Resultatdiskussion 

Följande avsnitt tar upp faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. Det inleds med 

diskussion om de givna direktiven och vidare med författarnas egna antaganden och avgräns-

ningar som gjorts för studien. Därefter diskuteras olika felkällor som kan ha inverkat på 

resultatet. 

Rekommendation: Datumrapportering  

Rekommendation: Godsmottagning 

Rekommendation: Tryggad försörjning 
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7.2.1 Direktiv 

Studien hade som direktiv att bara undersöka produktionen fram till produktionsavsnittet 

färdigställning. Detta innebar att enbart tillgängligheten till berörda produktionsgrupper i 

färdigställningen var det som undersöktes. Det som märktes under datainsamlingen var att 

produktionsgrupperna i färdigställningen inte bara var beroende av material från förtillverk-

ningen utan även från andra produktionsgrupper i färdigställningen. Det som kunde utläsas 

från dataunderlaget var att dessa bidrog med en stor andel till bristerna i produktionsgrupper-

na. Detta har inte undersökts vidare och inkluderas inte i studiens resultat, då det inte var 

inom studiens ramar. Det är dock värt att notera att även dessa påverkar tillgängligheten på 

tillverkningsorder, eftersom det inte är någon skillnad på om bristen kommer från förtillverk-

ningen eller internt i färdigställningen. Oavsett detta bör inte studiens resultat ha påverkats för 

mätningar gällande störningar i förtillverkningen. 

Studien avsåg även att enbart undersöka kassadisktillverkningen. Eftersom produktionsgrup-

perna i förtillverkningen även användes till övrig produktion kan resultatet ha påverkas av 

tillfälliga projekt och annan tillverkning som kan ha blivit prioriterat. Detta märktes tydligare 

de sista två veckorna med specialprojektet, men då det är en del av ITABs vardag borde inte 

kassatillverkningen ha påverkats så stort som den gjorde. Att det även var i MIG-svets och 

kantpress som störst skillnader observerades tyder på att studiens resultat var riktigt angående 

att planerade stycktider inte överensstämde med verkligheten. 

7.2.2 Antaganden och avgränsningar 

Studien avgränsades från att undersöka produktstrukturerna i kassadiskarna djupare och på 

grund av att kassadiskarna var kundunika och att många varianter förekom hade det varit i 

princip omöjligt att genomföra det inom studiens tidsramar. Dock påverkar strukturen 

tillgänglighetsnivån stort eftersom ju fler ingående komponenter som behövs samtidigt desto 

högre tillgänglighet behöver varje komponent ha. Detta för att sannolikheten att ha samtliga 

komponenter tillgängliga vid behov minskas då antal ingående komponenter ökar. Men 

eftersom studien hade som avsikt att undersökta vart i flödet som störningar i ledtider uppstår 

borde inte resultatet ha påverkats. Detta för att likvärdiga resultat erhölls för både de gamla 

modellerna och för den nya modellen, där antalet ingående komponenter i större mån har 

försökt att standardiserats.  

För inköpta komponenter är det många variabler som påverkar tillgängligheten på material 

och studien avgränsades från att undersöka stora delar av order- och leveransprocessen. Detta 

medförde att flertalet variabler som kunde medfört ledtidsstörningar inte undersöktes. Men på 

grund av att studien undersökte ankomsten av material i relation till uppstått behov, kunde 

förseningar observeras och vissa problem kunde på så sätt lokaliseras.  

Eftersom det inte gick att få ut information om när en tillverkningsorder hade startats utan 

enbart slutrapporteringen, gjordes ett antagande att en order startade samma dag som den 

rapporterades vara färdig. Detta antagande baserades på produktionsplanerarnas åsikt om att 

kassadisktillverkningen sker i små serier. Detta medförde dock inga påverkningar på resultatet 

eftersom studien mätte tillgängligheten på det material som var färdigproducerat och det 

spelade därmed ingen roll när produktionsgruppen påbörjade arbetet. 
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För att kunna undersöka rutinerna i produktionsgrupperna djupare gjordes avgränsningar att 

enbart undersöka de produktionsgrupper som uppvisat vara de största orsakerna till ledtids-

störningar. Därmed blir studiens resultat direkt påverkat av vilka produktionsgrupper som 

valdes, men då konkreta felkällor kunde lokaliseras för varje studerad produktionsgrupp 

ansågs denna avgränsning varit korrekt gjord. Dock utesluter inte studien att ledtidsstörningar 

även kan förekomma i de övriga produktionsgrupperna. Till exempel skulle stycktiderna för 

stansen och lasern kunna vara felaktiga. Ifall programmeringen då skulle gjort sitt arbete 

enligt planerat, skulle ledtidsstörningen istället uppstått i dessa produktionsgrupper.  

7.2.3 Felkällor 

Affärssystemet Jeeves används i hela företaget och det är denna information som större delen 

av verksamheten utgår ifrån. Därför var det naturligt att studien använde sig av Jeeves för att 

samla in dataunderlag, då informationen i Jeeves ska vara korrekt. Dock har det under 

datainsamlingen konstaterats att information i Jeeves har brister och inte alltid var korrekt, 

exempelvis lagersaldon. Detta hade till följd att det fanns en felmarginal i studiens datain-

samling eftersom lagersaldon undersöktes för att se om material fanns tillgängligt. Dessa kan 

då ha visat brist men att material egentligen fanns tillgängligt och vice versa. Men på grund 

av att operatörerna såg samma bild som författarna, skulle icke startklara tillverkningsorder 

inte påbörjats förrän material inlagrats och därmed ses som brist i produktionen. Under 

studiens gång påträffades även ett systemfel i Jeeves som gjorde att vissa order inte kunde 

analyseras närmare. Dessa åtgärdades dock under tiden för studiens genomförande men det 

innebär inte att det inte kan ha funnits fler systemfel i Jeeves som kan ha påverkat. 

För logistiska studier är rekommendationen att mätdata ska insamlas under längre period, 

gärna upp mot två år. På grund av hur ITABs affärssystem var uppbyggt blev denna studie 

begränsad till dagliga mätningar, vilket medförde mätdata för totalt nio veckor. Nackdelen 

med en kortare mätperiod är att variationer får ett stort utslag. Dock ansåg författarna att 

mätdata för denna studie har varit väldigt tydlig och utpekande för vilka problemområden 

som fanns. Anledningen till detta tros bero på mängden bristorder som förekom under 

mätperioden, vilket därmed genererade ett stort dataunderlag att arbeta med. 

Eftersom slutdag för en operation är startdagen för nästföljande operation gjordes tillgänglig-

hetsmätningen dagen efter startdag på en produktionsgrupp. Detta för att föregående operation 

hade hela den gemensamma dagen på sig att bli klar med tillverkningsordern. Detta innebar 

att en produktionsgrupp inte säkert alltid hade material tillgängligt vid produktionsstart, men 

på grund av beredningens uppbyggnad går det inte att förhindra. Då Excel användes i 

datainsamlingen och samtliga värden matades in manuellt, kan en annan felkälla vara att 

felinmatningar skett. För att reducera denna risk övervakade båda författarna all inmatning 

och tider sågs över ytterligare för de order som kompletterades med färdigdatum vid ett 

senare tillfälle. 

Uträkningarna av hur stor störningspåverkan de olika delarna hade på tillgängligheten gjordes 

med stora uppskattningar. Detta då uträkningarna inte tog någon hänsyn till att brister på en 

tillverkningsorder kan ha berott på flera källor. Men på grund av att detta ansågs vara alldeles 

för komplext att beräkna, gjordes beräkningarna på medelvärden. 
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7.3 Studiens bidrag och generalisering 

Denna studie har belyst ITABs problem med brist på material till färdigställningen och 

identifierade grundorsaker där störningar i ledtider uppstod. Med hjälp av denna information 

blir det enklare för ITAB i det fortsatta arbetet att förbättra verksamheten och säkerställa att 

rätt material finns tillgängligt i rätt tid. Studien påvisar även hur komplext flödet är och 

betydelsen av att affärssystemet och uppsatta rutiner används och utförs på rätt sätt. Det 

skapar även en gemensam bild för samtliga berörda personer på ITAB och förhoppningen är 

att det kan leda till bättre förståelse för varandras arbete och hur viktigt det är att arbeta med 

samma målbild. Det är först när all personal arbetar med ett helhetstänk som flödet kan 

effektiviseras, vilket på sikt kommer leda till reducering av antalet störningar och en tillgäng-

lighetsnivå som motsvarar ITABs målsättningar.  

Eftersom samma produktionsgrupper även används för övriga produkter i ITAB är det troligt 

att samma rekommendationer även skulle medföra förbättringar för dessa. Till exempel är det 

vanligt att stycktider inte stämmer överens och att dessa bör uppdateras regelbundet är något 

som många företag bör arbeta mer med. Detta för att rätt information skapar förutsättningarna 

för en god planering. Studien använde ett systematiskt tillvägagångssätt för att ta fram 

orsakerna till ledtidsstörningar och detta tillvägagångsätt bör kunna användas av andra företag 

för att få fram ett dataunderlag för analysering av ledtidens påverkan på tillgängligt material. 

7.4 Framtida utredningar 

Eftersom datainsamlingen visade att det var stor andel av bristerna som berodde på produkt-

ionsgrupper inom färdigställning borde även denna del i flödet undersökas. Även om detta 

flöde är mindre komplext så spelar det ingen roll om allt material från förtillverkningen är 

klart om inte förmonteringen är klar med sina tillverkningsorder. Samtidigt visade ITAB 

siffror på en hög leveransprecision ut till kund, även att den interna leveransprecisionen var 

låg. Därför vore det rimligt att undersöka huruvida de fyra veckorna som ITAB har till 

förfogande för tillverkning verkligen är rätt fördelade. Det kanske vore bättre med något 

längre ledtider för anskaffning av material från leverantörer för att säkerställa att allt material 

verkligen finns tillgängligt när produktionen ska starta. 

ITAB bör även utreda huruvida leveransprecision och fokusering av slutdatum är rätt metod. 

Genom att istället skifta fokus och fokusera på startdatum och tillgänglighet skapas en större 

förståelse för de andra produktionsgrupperna i flödet. Eftersom denna skiftning i fokus 

medför ett tankesätt att en tillverkningsorder ska köras så tidigt som möjligt istället för senast 

denna tid, även att tiderna i praktiken är precis detsamma. Oavsett om en skiftning av fokus 

skulle göras, bör ITAB ändå genomföra mätningar på tillgängligt material då det ger indikat-

ioner vad det är för material som ofta brister. Denna information kan sedan användas vid till 

exempel kvalitetsförbättringar men även för att bättre prioritera bristande tillverkningsorder. 

På grund av korrekta lagersaldon är en viktig del i MRP-system borde även felkällor kopplade 

till detta undersökas vidare. Till exempel skulle olika typer av tekniska hjälpmedel, såsom 

streckkodsavläsare, kunna användas för att minska antalet mänskliga felinmatningar. Detta 

skulle även kunna medföra en ökad spårbarhet genom att personalen kan se att godset 

befinner sig på truck och är på väg till nästa operation i flödet. 
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Bilaga 1 – Ordlista 
 

Bristsaldo: Innebär att det inte finns tillräckligt med material i lager för att 

täcka upp behovet för en tillverkningsorder samtidigt som ingen in-

leverans finns inplanerad. 

FIFU principen: Förkortning på begreppet ”Först In Först Ut”, vilket är en benäm-

ning på ett kösystem där den fösta i kön tas först. 

Färdigställning: ITABs benämning på avdelningen för kassadiskmontaget. 

Fästelement: Samlingsnamn för skruvar, muttrar och brickor. 

Förtillverkning:  Involverar samtliga produktionsgrupper för egenproducerade 

komponenter och sträcker sig fram till och med lackeringen. 

Glidande medelvärde:  En enkel prognosmetod där prognosen för nästa period beräknas 

utifrån medelvärdet av till exempel de fyra senaste månaderna. 

(Olhager, 2000) 

Jeeves: Affärssystemet som används på ITAB för att planera och styra     

produktionen. 

Lacktorget: Ett område vid lackeringen där material placeras för att operatörer-

na i lackeringen ska kunna hitta materialet. 

Leveransprecision: Leveransprecision innebär för ITAB rätt material vid rätt tidpunkt. 

Lot for lot: Engelsk term för partiformningsregeln som avser att orderkvantite-

ten som beställs ska täcka periodens behov. (Olhager, 2000) 

Minussaldo: Innebär att Jeeves visar ett negativt lagersaldo för en artikel. 

ShopFloor: Ett delprogram i Jeeves, vilken bland annat genererar en körplan 

för alla tillverkningsorder kopplade till en produktionsgrupp. 

Störning: Innebär att ordinarie planering inte har kunnat följas. 
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Bilaga 2 – Litteratursökning 
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sammanfatt-

ningar 

Mattsson, S.-A. (2010) 

Konsekvenser av leveranstider och variationer i leveranstider 

för säkerhetslager 

Google 

Schoolar 

låg lagertillgäng-

lighet 

när som helst 81 Kollade 

igenom titlar 

Olhager, J. & Östlund, B. (1990) 

An integrated push-pull manufacturing strategy 

Google 

Schoolar 

"Critical path" 

"product 

structure" 

när som helst 454 Kollade 

igenom titlar 

Rönnholm, H. & Takala, J. (1998) 

Improving the efficieny and effectiveness of production by 

materials management 

Scopus MRP, material 

shortages 

title-abs-key 3 Läste igenom 

sammanfatt-

ningar 

Sandkuhl, K. (2007) 

Information Logistics in networked organizations: selected 

Scopus Information 

Logistics, 

Title, All 

fields 

6 Läste igenom 

sammanfatt-
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concepts and applications Production ningar 

Tang, O. & Grubbström, R.W. (2002) 

Planning and replanning the master production schedule 

under demand uncertainty 

Scopus MRP, production, 

inventory 

title-abs-key 698 Citations 

Zhao, X &, Lam, K. (1997) 

Lot-sizing rules and freezing the master production schedule 

in material requirements planning systems 

Scopus MRP, production, 

inventory 

title-abs-key 14 Läste igenom 

sammanfatt-

ningar 

Böcker 

Titel Författare År-

tal 

Kommentarer 

Seminiarieboken – att skriva, presentera och opponera Björklund, M. & Paulsson, U. 2003 Använt i kurs TETS29 - 

Logistikprojekt 

Logistik för konkurrenskraft: ett ledaransvar Bjørnland, D., Persson, G. & Virum, 

H. 

2003 Använt i kurs TETS29 - 

Logistikprojekt 

Supply chain management: strategy, planning, and 

operation 

Chopra, S. & Meindl, P. 2004 Hittat i bokhyllan 

Logistics and Supply Chain Management: Creating 

value-adding networks 

Christopher, M. 2005 Hittat i bokhyllan 

Synkroniserad materialförsörjning: åtgärder och hinder 

för effektivare logistik 

Hellberg, R. 1992 Sökning materialförsörjning LiU 

Bibliotek 

Logistik: Läran om effektiva materialflöden Jonsson, P. & Mattsson, S.-A. 2005 Hittat i bokhyllan 

Fundamentals of logistics management Lambert, D., Stock, J. & Ellram, L. 1998 Hittat i bokhyllan 

Information för marknadsföringsbeslut Lekwall, P. & Wahlbin, C. 2001 Använt i kurs TETS29 - 

Logistikprojekt 

Processbaserad verksamhetsutveckling Ljungberg, A. & Larsson, E. 2001 Använt i kurs TETS29 - 

Logistikprojekt 

Logistikens grunder Lumsden, K. 2006 Hittat i bokhyllan 

Logistik i försörjningskedjor Mattsson, S.-A. 2002 Hittat i bokhyllan 
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Logistikens Termer och Begrepp Mattsson, S.-A. 2004 Hittat i bokhyllan 

Produktionsekonomi Olhager, J. 2000 Kurslitteratur TPPE13 - 

Produktionsekonomi 

Kaizen assembly: design, constructing and managing a 

lean assembly line 

Ortiz C. A. 2006 Hittat i bokhyllan 

Modern Logistik Oskarsson, B., Aronsson, H. & 

Ekdahl, B 

2006 Kurslitteratur TETS28 

Logistics and supply chain integration Sadler, I. 2007 Använt i kurs TETS29 

Materialhantering: systemuppbyggnad, lastbärare, 

utrustning, metodik 

TFK - Institutet för transportforskning 2002 Sökning materialhantering LiU 

Bibliotek 

Manufacturing planning and control systems for supply 

chain management 

Vollmann, T.E., Berry, W.L., 

Whybark, D.C. & Jacobs, F.R. 

2005 Sökning MRP i LiU Bibliotek 

Purchasing & supply chain management: analysis, 

strategy, planning and practice. 5th edition 

Weele, Arjan J. van 2010 Kurslitteratur TETS23 
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Bilaga 3 – Intervjuade personer 

Här presenteras de personer som intervjuats inom ramarna för denna studie. 

Axelsson, Magnus. Operatör MIG-svets. 2011-04-20 

Bato Amer, Gorgees. Operatör Rusk. 2011-04-04 

Canell, Bengt. Logistik- och inköpschef ITAB. Kontinuerligt under perioden 2011-01-10 – 

2011-05-20 

Ceder, Josef. Operatör stans/laser ITAB Jönköping. 2011-04-04 

Gustavsson, Marcus. Produktionstekniker ITAB Jönköping. Kontinuerligt under period 2011-

04-01 – 2011-05-20 

Götesson, Tommy. Produktionsledare kassamontage ITAB Jönköping. Kontinuerligt under 

perioden 2011-04-01 – 2011-05-20 

Halavac-Andersson, Catarina. Monteringspersonal ITAB Jönköping. Kontinuerligt under 

perioden 2011-04-01 – 2011-05-20 

Hemberg, Peter. Produktionsledare ITAB Jönköping. Kontinuerligt under period 2011-04-01 

– 2011-05-20 

Holmberg, Markus. Operatör lackering ITAB Jönköping. 2011-04-04 

Karlsson, Stefan. Programmeringsansvarig ITAB Jönköping. 2011-03-17 

Kyhlberg, Magnus. Inköpschef ITAB Jönköping. Kontinuerligt under perioden 2011-02-21 – 

2011-05-20 

Ibrahim, Josef. Truckförare ITAB Jönköping. 2011-04-04 

Meurling, Magnus. Produktionstekniker ITAB Jönköping. Kontinuerligt under period 2011-

02-21 – 2011-05-20 

Normanian, Antranik. Truckförare ITAB Jönköping. 2011-04-04 

Nygren, Anders. Produktionsplanerare ITAB Jönköping. Kontinuerligt under perioden 2011-

02-21 – 2011-05-20 

Pavic, Stefan. Operatör Rusk. 2011-04-04 

Petersson, Yvonne. Produktionsplanerare ITAB Jönköping. Kontinuerligt under perioden 

2011-02-21 – 2011-05-20 

Rademacher, Robert. Produktionsledare lackering ITAB Jönköping. Kontinuerligt under 

perioden 2011-04-01 – 2011-05-20 

Rydén, Elisabeth. Monteringspersonal ITAB Jönköping. 2011-04-01 

Svensson, Jörgen. Operatör stans/laser ITAB Jönköping. 2011-04-06 

Wahlström, Johan. Produktionschef ITAB Jönköping. Kontinuerligt under perioden 2011-01-

10 – 2011-05-20 
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Bilaga 4 – Skärmdump tillverkningsorder 
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Bilaga 5 – Skärmdump planeringslista 
 

  



 

 

 



  Bilagor 

   1 

Bilaga 6 – Skärmdump ShopFloor 
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Bilaga 7 – Stycktidsvariationer 

Mätningar gjordes för samtliga tillverkningsorder mellan veckorna 13 och 17. För MIG-svets 

undersöktes 606 tillverkningsorder och för kantpressen undersöktes 1219 tillverkningsorder. I 

tabellerna har värdena summerats för respektive varugrupp. 

MIG-Svets 

Varugrupp  
Planerad 
Stycktid 

[h] 

 
 

Övertid 
[h] 

Undertid 
[h] 

Verklig 
stycktid 

[h] 

Differens 
[h] 

Helfabr. Kassadisk 2,7 1,7 0,0 4,4 1,7 

Halvfabr. Kassadisk 256,9 175,9 -49,4 383,4 126,5 

Helfabr. Inredning 435,9 90,8 -117,8 408,8 -27,0 

Halvfabr. Inredning 46,9 72,1 -6,1 112,9 66,0 

Köp Inredning 2,1 0,3 0,0 2,3 0,3 

Helfabr. Entresystem 4,2 1,0 0,0 5,2 1,0 

Halvfabr. Entresystem 35,7 12,9 -1,6 47,1 11,4 

Halvfabr. SCO 0,7 1,1 0,0 1,8 1,1 

Halvfabr. Övrigt 1,1 0,9 0,0 2,0 0,9 

Helfabr. Övrig 0,3 0,4 0,0 0,6 0,4 

TOTAL 786,5 357,1 -175 968,5 182,1 

 

Kantpress 

Varugrupp 
Planerad 
Stycktid 

[h] 

Övertid 
[h] 

Undertid 
[h] 

Verklig 
stycktid 

[h] 
Differens 

Helfabr. Kassadisk 0,9 0,9 0,0 1,8 0,9 

Halvfabr. Kassadisk 197,4 188,9 -26,3 360,0 162,6 

Helfabr. Inredning 13,5 11,7 -1,2 24,0 10,5 

Halvfabr. Inredning 108,9 62,4 -10,7 160,6 51,7 

Köp Inredning 0,8 0,0 -0,3 0,5 -0,3 

Helfabr. Entresystem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Halvfabr. Entresystem 43,7 12,6 -1,7 54,6 10,8 

Halvfabr. SCO 3,9 10,8 -0,3 14,4 10,5 

Helfabr. Övrig 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Halvfabr. Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 369,1 287,3 -40,5 615,8 246,7 
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Bilaga 8 – Uträkning tillgänglighetsförändring 
 

 

 

A B C D E F

1

2 Antal TO 1985

3 Antal Brist TO 1095 STEG1: Medel antal komponenter/brist

4 2,40 (=B25/B3)

5 Egenproducerade Bristandel

6 Plock lack kassadisk 20% STEG2: Medel antal TO/kategori

7 Programmering 19% Producerade 381,77 (=B21/D4)

8 MIG-svets 13% Inköpta 144,31 (=B22/D4)

9 Lackering 10% Fästelement 169,26 (=B23/D4)

10 Rusk 9% Montering 399,66 (=B24/D4)

11 Kantpress 8%

12 Felsaldo 12% STEG3: Uträknad fördelning

13 Fästelement 169,26 (=E9)

14 Inköpta Bristandel Plock lack kassadisk 74,60 (=E6*B6)

15 Försenad leverans 23% Programmering 71,34 (=E7*B7)

16 Försenad inlagring 30% MIG-svets 51,14 (=E7*B8)

17 Felsaldo 33% Lackering 38,76 (=E7*B9)

18 Manualer 14% Rusk 35,83 (=E7*B10)

19 Kantpress 31,92 (=E7*B11)

20 Kategori Antal brister Felsaldo Producerade 43,98 (=E7*B12)

21 Producerade 918 Försenad leverans 33,19 (=E8*B15)

22 Inköpta 347 Försenad inlagring 43,29 (=E8*B16)

23 Fästelement 407 Felsaldo Inköpta 47,62 (=E8*B17)

24 Montering 961 Manualer 20,20 (=E8*B18)

25 TOTALT 2633 Montering 399,66 (=E10)

26 TOTALT 1060,80

27

28 STEG4: Förändring av tillgänglighetsnivå

29 Nuläget 45%

30 Fästelement 53,5% (=E29+E13/B2)

31 Plock Lack Kassadisk 57,3% (=E30+E14/B2)

32 Lackering 59,2% (=E31+E17/B2)

33 Programmering 62,8% (=E32+E15/B2)

34 MIG-svets 65,4% (=E33+E16/B2)

35 Kantpress 67,0% (=E34+E19/B2)

36 Rusk 68,8% (=E35+E18/B2)

37 Felsaldo producerade 71,0% (=E36+E20/B2)

38 Försenad leverans 72,7% (=E37+E21/B2)

39 Försenad inlagring 74,9% (=E38+E22/B2)

40 Felsaldo inköpta 77,3% (=E39+E23/B2)

41 Manual 78,3% (=E40+E24/B2)

42 Montering 98,4% (=E41+E25/B2)
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