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Förord 

Som avslutning på Ekonomiingenjörsutbildningen, vid Högskolan i Gävle, och våra tre 

års studier genomförde vi detta arbete. Arbetet har utförts vid Sandvik SMT Borrstål i 

Sandviken. 
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Borrstål för deras hjälpande hand och positiva bemötande. Ett speciellt tack till Daniel 

Lundberg vår handledare på SMT borrstål för hans intresse, handledning och som gav 

oss möjligheten att utföra detta arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till vår interna 

handledare Muhammad Abid och examinator Stefan Eriksson på Högskolan i Gävle för 

deras kunnande och synpunkter på arbete.  

 

Vi hoppas att detta examensarbete ska komma till användning och hjälpa SMT Borrstål 

i deras produktion. 
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Abstract 

Production planning is an important part for basic management in manufacturing 

industries and an effective tool to optimize production and to maintain profit despite 

increased competition. Costs for raw materials, energy consumption and maintenance of 

the production line often amounts to large sums. Production planning is a good tool to 

minimize these costs, but also to achieve the objectives of the production process. 

  

There is little conducted and published studies on the use of planning techniques in 

manufacturing industries. Therefore, the authors chose to focus on this part for the paper. 

The purpose of the study is to compare the methods of production with regard to different 

production situations and to develop an analytical model for the choice of production. 

Subsequently, the aim has been broken down into three theoretical research issues and 

one practical issue. The practical question is whether it is possible to develop a practical 

model of the production flow of Sandvik (SMT) Drill steel production to streamline 

production flow? 

  

To answer the purpose of the study and research questions, a literature review is 

conducted as well as observation and interviews at Sandvik SMT Drill steel. Based on 

the literature review, a number of methods have been developed which are considered to 

be good for production, as well as a number of important factors, and finally, a model has 

been created to SMTS production section “Appretering”.  

     

The conclusion of the study is that the choice of planning method is dependent on the 

production environment as lead time, demand, product mix and lot size. It is also 

advisable to follow a certain structure in the choice of planning method. 

 



 

 

 

Sammanfattning  

Produktionsplaneringen är en viktig del i tillverkande industrier och är ett bra hjälpmedel 

för att effektivisera produktionen och bevara lönsamhet trots ökad konkurrens. Kostnader 

för råmaterial, energiförbrukning och underhåll i produktionslinan uppgår ofta till stora 

summor. Produktionsplanering är ett bra verktyg för att minimera dessa kostnader men 

även för att uppnå målen med produktionsprocessen. 

  

I dagsläget finns det få genomförda och publicerade undersökningar om användning av 

planeringsmetoder i tillverkande industrier. Därför valde författarna att fokusera på denna 

del i studien. Syftet med studien är att jämföra metoder för produktionsplanering med 

avseende på olika produktionssituationer samt att utforma en analysmodell för 

effektivisering av produktionsplanering. Därefter har syftet brutits ner i tre teoretiska 

forskningsfrågor samt en praktisk frågeställning. Den praktiska frågeställningen är om 

det är möjligt att utveckla ett stöd för produktionsplanering hos Sandvik (SMT) 

produktionsenhet Borrstål som effektiviserar produktionsflödet? 

  

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har en litteraturstudie genomförts samt 

ostrukturerade observationer och intervjuer vid Sandvik SMT Borrstål. Utifrån 

litteraturstudien har ett antal metoder tagits fram som anses vara bra för 

produktionsplanering samt en del viktiga faktorer och slutligen har ett planeringsstöd 

skapats till SMTs produktionsavsnitt Appretering.  

 

Slutsatsen av studien är att val av planeringsmetod är beroende av produktionsmiljön som 

ledtid, efterfrågan, produktmix och partistorlek. Det är också lämpligt att följa en viss 

struktur vid val av planeringsmetod.  
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1. Introduktion  

I detta avsnitt ges inledningsvis en bakgrund till studiens område följt av dess syfte, 

forskningsfrågor samt avgränsningar för studien.  

1.1 Bakgrund  

Produktionslogistik är ett relativt nytt ämnesområde och med produktionslogistik menar 

Mattsson och Jonsson (2003) planering, utveckling, samordning, organisation, styrning 

och kontroll på materialflöden i de tillverkande företagen från råvaruleverantör till slutlig 

användare. Planering och styrning sker enligt Oskarsson et al. (2013) i tre steg, 

huvudplanering, behovsplanering och detaljplanering.  

 

Produktionsplanering är en av grunderna för ett bra ledarskap och en viktig metod för att 

kunna uppnå och förbättra uppsatta mål för produktionsprocessen (Messac et al., 2002). 

Även Maria et al. (2003) argumenterar för att produktionsplanering har en central roll i 

ett framgångsrikt ledarskap. Idag finns det få genomförda och publicerade 

undersökningar om användningen av planeringsmetoder i tillverkande industrier (Jonsson 

och Mattson, 2000). För traditionellt producerande företag anser Feng et al. (2011) att 

produktionsplanering är särskilt viktigt då kostnader för råmaterial, energiförbrukning 

och underhåll i produktionslinan ofta uppgår till stora summor. Genom optimering av 

produktionsplanering kan effektivisering i produktion, reducering av 

produktionskostnader och fortsatt lönsamhet erhållas trots ökad konkurrens (Feng et al., 

2011). Författaren Olhager (2013) lyfter även fram att målet för produktionsföretag är att 

försöka skapa lönsamhet genom en effektiv produktförädling. För att kunna skapa och 

åstadkomma långsiktig lönsamhet krävs goda kunskaper i områdena kvalité, 

leveransförmåga, kostnadseffektivitet och flexibilitet (Ibid).  

 

Maria et al. (2003) redogör för att produktionsplanering är generellt opartisk och 

innefattas ofta av motstridiga mål. Ett exempel som författarna tar upp är kostnader för 

lager och fördelarna som kommer med att ha ett lager. Vidare menar Maria et al. (2003) 

att produktionsplanerare förväntas hitta en balans mellan produktionens behov och 

produktionens mål. Målet med produktionsplanering är att avgöra antal produkter som 

ska produceras i rätt tid och till rätt kvalité (Messac et al., 2002). Eftersom de finns få 
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publicerade undersökningar om användningen av planeringsmetoder i tillverkande 

företag och på grund av att produktionsplanering är ett viktigt område i tillverkade 

industrier så har studien valt att fokusera på detta område.  

 

Fallföretaget i studien Sandvik Materials Technology (SMT) är ett stort svenskt 

tillverkande företag inom stålindustrin. En fallstudie valdes att genomföras vid SMT 

Borrstål för att få en djupare förståelse för hur produktionsplanering går till i ett 

tillverkade företag samt vilka metoder som är vanligt förekommande.  SMT Borrstål 

uttrycker dessutom att det finns utrymme för förbättringsmöjligheter till deras planering 

för produktionsflödet.  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att jämföra metoder för produktionsplanering med avseende på 

olika produktionssituationer samt att utforma en analysmodell för effektivisering av 

produktionsplanering. 

 

1.2.1 Forskningsfrågor 

 Vilka metoder är bäst lämpade för produktionsplanering i olika 

produktionssituationer? 

 Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid produktionsplanering? 

 Vilka goda följder har effektivisering av produktionsplanering?  

 

1.2.2 Praktisk frågeställning 

 Är det möjligt att utveckla ett stöd för produktionsplaneringen hos Sandvik (SMT) 

produktionsenhet Borrstål som effektiviserar produktionsflödet? 

 

1.2.2 Avgränsningar 

Avgränsningar i detta arbete är att fokus har lagts på att stödet för produktionsplanering 

är anpassat efter den valsordning som är satt i valskampanjen, den ger inte förslag på i 

vilken valsordning produkterna ska valsas utan denna betraktas som konstant. Stödet är 

anpassad och utformad för SMT Borrståls produktionsavsnitt Appretering.   
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2. Metod 

I detta kapitel kommer en presentation om det tillvägagångssett som används i denna 

studie för att sedan diskutera de valda metodstrategierna och avslutas med att ta upp 

studiens kvalité och värderingar. 

2.1 Tillvägagångssätt för studien  

Vid studiens uppstart genomfördes ett besök och en rundvandring vid fallföretaget för att 

få en bred förståelse och en första inblick i företagets verksamhet och dess komplexitet. 

Utifrån detta formulerades ett syfte, forskningsfrågor och en praktisk frågeställning för 

studien.  För att ge en djupare förståelse genomförde författarna inledningsvis en 

litteraturstudie som byggdes vidare under studiens gång. Senare utförde författarna 

observationer och ostrukturerade intervjuer med operatörer och anställda som berörs av 

produktionen för att få en helhetsbild för produktionsflöde och dess problem. Utifrån 

litteraturen, intervjuer och observationer genomfördes analyser och avvägningar för 

tillvägagångssätt och aspekter till modellen. På grund av sekretess har data i denna studie 

förvanskats.      

 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

En kvantitativ forskning behandlar enligt Biggam (2015) oftast om kvantiteter och 

mätningar medan en kvalitativ forskning är generellt en mer djupgående metod. En 

kvantitativ metod är en metod som svarar på frågan hur medan en kvalitativ metod svarar 

på frågor ställda varför (Ibid). Författarna Patel och Tebelius (1987) anser att de flesta 

forskningar vare sig det är kvalitativa eller kvantitativa många gånger har inslag av den 

motsatta metoden. En kvalitativ studie har ofta inslag av kvantitativa metoder och vice 

versa (Ibid). Kvalitativa metoder kännetecknas av närhet till informationskällan (Holme 

och Solvang, 1997). Den här studien har främst varit en kvalitativ studie och använts sig 

främst av kvalitativa metoder så som intervjuer och observationer som har kompletteras 

med litteraturstudie. Det finnas även inslag av kvantitativa metoder gällande 

datainsamling från fallföretaget.   
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2.2 Metodval för studien 

Metodvalen för studien bestämdes dels utifrån studiens syfte och frågeställningar. Men 

också efter fallstudien som enligt Thomas (2011) är den metod som setter ramen och 

riktlinjer för vad som ska studeras och vilka metoder som är bäst lämpade för studiens 

ändamål.  

 

2.2.1 Fallstudie 

En fallstudie är en forskningsmetod som fokuserar på att förstå dynamiken i specifika 

områden (Eisenhardt, 1989). Enligt författaren kan en fallstudie baseras på en eller flera 

olika fall och flera olika nivåer av analyser. Metoden är en kontinuerlig jämförelse mellan 

data och teori (Ibid). Thomas (2011) menar på att en fallstudie är en djupgående 

undersökning av ett specifikt ämne i verkligheten. Han argumenterar också för att 

fallstudie inte bör användas som en egen metod utan en ram för vad som ska studeras och 

vilka metoder som är bäst lämpad för ändamålet. En typ av fallstudie är en teoritestande 

metod som bedömer validiteten och omfattningen av en viss teori (Ibid).  I den här studien 

har en fallstudie genomförts vid Sandvik Materials Technologys avdelning Borrståls 

produktion. Avsikten med detta var att undersöka hur produktionsplanering i verkligheten 

utförs vid tillverkande industrier med relativt jämn efterfrågan samt för att få en insikt i 

vilka faktorer som påverkar planeringen. 

 

2.2.2 Litteraturstudie 

Teoretiska koncept är enligt Yin (2013) en viktig del för utformning och datainsamling 

vid framgångsrika fallstudier. Författaren Galvan (2013) anser att vetenskapliga artiklar 

publicerade i akademiska tidskrifter bör betraktas som primära källor för information. Det 

finns många anledningar till att genomföra en litteraturstudie men den ska överlag hjälpa 

att identifiera information som är relevant för studien, underlätta val av metod och 

tekniker för studien samt styrka att studien är originell (Murray och Hughes, 2008). 

Litteraturen som användes i denna studie är relaterad till produktion och 

produktionsplanering så som olika metoder, situationer och faktorer. Enligt Ejvegård 

(2009) är en litteraturstudie korrekt utförd om den använder sig av relevant litteratur för 

studien. Litteraturen som använts i studien söktes fram i artiklar, böcker, uppsatser och 

på internet. De sökord som användes var bland annat: production planning, production 

scheduling, produciton flow och production planning methods. Utifrån sökorden valdes 
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ett flertal artiklar ut som författarna ansåg mest relevant för att analysera och besvara 

studiens syfte. Litteratursökningen genomfördes främst genom Högskolan i Gävles 

bibiliotek sökmotorer, Taylor and Francis, Discovery och Science Direct. 

        

2.2.3 Intervjuer 

En vanlig metod för datainsamling är enligt Yin (2013) intervjuer. Han menar på att denna 

metod kan generera till djupare och mer bred data än datainformation från 

enkätundersökningar. Författarna Patel och Davidson (2011) påpekar att det finns olika 

aspekter som måste beaktas vid utformning av frågor till en intervjuundersökning. De 

menar på att intervjufrågorna kan utformas så att de antingen följer en hög eller låg 

standardisering och strukturering. Vid hög standardisering är frågorna tydligt formulerade 

och förutbestämda medan vid en låg standardisering utformas frågorna under intervjuns 

gång och ställs i den ordning som passar den intervjuade. Patel och Davidson (2011) 

menar att graden av strukturering syftar till vilket svarsutrymme som tillåts för 

intervjupersonen. För högt strukturerade intervjuer tillåts litet svarsutrymme för den 

intervjuade medan lågt strukturerade är motsatsen, där tillåts ett större utrymme för den 

svarande att svara fritt på frågorna (Ibid). Yin (2012) förklarar att lågt strukturerade 

intervjuer är på grund av sin flexibilitet en bra metod för att ge svar på hur den svarande 

ser på verkligheten och upplever olika situationer vilket kan leda till viktigt information 

för studien. För den här studien valde författarna tillvägagångssettet ostrukturerade 

intervjuer för att kunna ställa ostrukturerade frågor som inte krävde några begränsade 

svar. Intervjuerna genomfördes på SMT borrstål med personal i produktionen för att få 

en bild över hur tillverkningsprocessen går till idag. För att få en bild över hur planeringen 

på SMT fungerar idag ställdes också frågor till SMTs produktionsplanerare. Frågor 

ställdes även till Appreteringens flödeschef som har en övergripande koll på 

Appreteringens personal och produktionsprocess. 

 

2.2.4 Observationer  

Författarna Patel och Davidson (2011) beskriver observationer som en vetenskaplig 

teknik för att samla in information. De menar på att observationsmetoden kan användas i 

olika syften men att den används främst vid explorativa undersökningar. Det finns olika 

tillvägagångssett vid genomförande av observationer (Patel och Davidsson, 2011). De tar 

upp att det finns strukturerade och ostrukturerade observationer där de ostrukturerade 
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observationerna är ett bra tillvägagångssett för att samla in information och kunskap och 

de tillåter ett mer fritt utförande. De strukturerade observationerna kräver mer 

förberedelser då de i förväg bestäms vad som ska observeras, beteenden och skeenden, 

och i förväg arbetas fram ett observationsschema (Ibid).   

 

För denna studie har tillvägagångssettet ostrukturerade observationer genomförts. De 

ostrukturerade observationer genomföredes på SMT Borrstål där författarna fick en 

rundvandring i produktionen och hade möjlighet och ställa de frågor de behövde för att 

samla in den information som behövdes till studien. Metoden valdes för att författarna 

skulle erhålla en objektiv bild av produktionen.  De förberedelserna som genomfördes var 

främst samtal med berörda personer innan besök i produktionsverksamheten.  

 

2.3 Kvaliteten för studien  

För att göra en bedömning av studiens kvalitet används begreppen validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. 

  

2.3.1 Validitet och Reliabilitet  

Validitet avser enligt Ejvegård (2009) en försäkran om att forskare mäter eller undersöker 

de som de avser att mäta eller undersöka. Patel och Davidson (2011) beskriver 

reliabiliteten som att det som genomförs i studien genomförts på ett tillförlitligt sett. De 

förklarar att validitet och reliabilitet till viss grad fårhåller sig till varandra och att det inte 

endast går att bara koncentrera sig på den ena eller den andra. Det går att argumentera för 

att reliabiliteten för studien kunde ha ökat om författarna själva samlat in data som tider 

och kapacitet för de olika produktionsprocesserna. Dock ansåg författarna att företagets 

siffor för tider och kapacitet är tillförlitliga då de har effektiva och pålitliga 

mätinstrument. För att säkerhetsställa studiens validitet har fallföretaget varit delaktiga i 

datainsamlingen och nulägesanalysen. Validiteten har även styrkts genom att använda det 

som Patel och Davidson (2011) beskriver som triangulering. Med triangulering avser de 

en bred insamling av information från olika källor som har olika syn till problemet vilket 

kan leda till en djupare helhetssyn (Ibid). Den information som samlats in från 

fallföretaget genom ostrukturerade intervjuer har hämtats från olika positioner vilket har 

bidragit till olika synvinklar och stärkt validiteten för studien.   
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2.3.2 Generaliserbarhet 

Begreppet generaliserbarhet avser enligt Patel och Davidson (2011) att resultatet i studien 

inte endast gäller för en enskild individ eller population. Om en studies rön och slutsatser 

har implikationer att även gälla för andra studier och situationer än endast för den 

insamlade data, det vill säga kan generaliseras, så ökar de i de flesta fall studiens värde 

(Yin, 2013). För denna studie ansåg författarna att den insamlade litteraturen för metoder 

och faktorer är generell då den kommer från olika forskningsansatser som har olika 

vinklar för studiens område. Där av indikerar det till att studien är generell för studiens 

forskningsansatts.   
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3. Litteraturstudie 

Följande kapitel är en sammanställning av läst litteratur och forskning inom 

produktionsplaneringsområdet.  

 

3.1 Definitioner produktionsplanering 

Produktionsplanering innebär långsiktig planering och består enligt Hernández et al. 

(2008) av produktion, lager och kapacitetsnivåer i ett företag. Syftet med 

produktionsplanering är att minimera de totala kostnaderna som produktionsprocessen 

ger upphov till (Ibid). Enligt Olhager och Wikner (2000) har det blivit allt mer viktigt att 

koppla produktionsplanering och kontrollsystem till besluten för konkurrenskraftiga 

prioriteringar så som kvalité, leveransförmåga, tillförlitlighet och flexibiliteten för 

produkter på olika marknader. Om ett företag ska vara konkurrenskraftigt är det 

grundläggande att de har en förstående koppling mellan marknaden, produkten och 

produktionen (Ibid). 

 

Detaljplanering är det som Olhager (2013) beskriver som planering för 

produktionsprocessen. Syftet med detaljplanering är att fastställa när produktionsorder 

ska produceras (Olhager, 2013). Författaren menar på att detaljplaneringen måste ta 

hänsyn till den tillgängliga kapaciteten och uppfylla de riktlinjer som angetts i material– 

och huvudplanering för produktion och leverans. Detaljplaneringens uppgift är att 

optimera produktionsresurser gentemot service, den tar hänsyn till vilka maskiner som 

ska användas, när produktionen bör starta och vad behovet för personal är (Oskarsson et 

al., 2013). 

 

3.2 Planeringsnivåer 

Produktionsplanering kan delas in i tre delar, huvudpanering, behovsplanering och 

detaljplanering (Oskarsson et al., 2013): 

 Huvudplanering - Huvudplaneringen finns till för att säkerställa så att det finns 

tillräckligt med resurser i form av maskiner, personal och produkter. I 

huvudplaneringen tas beslut som påverkar de övriga delarna i 

produktionsplanering så som behovsplanering och detaljplanering.  
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 Behovsplanering - I behovsplaneringen läggs beställning för de olika detaljerna 

som behövs för att bygga ihop den slutgiltiga produkten.  

 Detaljplanering – Detaljplaneringens uppgift är att fastställa vilken ordning 

produkter ska tillverkas, i vilken process och när. Detaljplaneringen planerar även 

varje order i detalj. 

 

3.3 Planeringsmiljö 

Mattsson (1994) beskriver att planeringsmiljön bestämmer villkor och begränsningar för 

planeringen utifrån tillverkningsförhållanden och planeringssituation. Planeringsmiljön 

har en stark påverkan på olika planeringsmetoders användbarhet (Ibid). Mattsson och 

Jonsson (2003) beskriver planeringsmiljö som “de förhållanden som karakteriserar 

produkter, produktion och materialflöden och som utgör de grundläggande 

förutsettningarna för planering”. De förklarar att ett viktigt moment för att införa nya 

produktionsstyrningsmetoder är att först förenkla planeringsmiljön så utförligt som 

möjligt (Ibid). Utsträckningen för hur bra och effektiv en planeringsmetod är har stor 

betydelse i vilken miljö den används i (Mattson, 1994).   

 

3.4 Planeringsmetoder 

I följande avsnitt presenteras olika metoder som valts ut för produktionsplanering.   

3.4.1 Materialbehovsplanering   

Materialbehovsplanering (MRP) är en metod företag använder när slutprodukten är i 

behov av olika komponenter och råmaterial (Olhager, 2013). Jonsson och Mattson (2006) 

menar på att MRP är en metod som passar speciellt bra vid tillverkande miljöer. MRP-

system är konstruerat för att kunna hantera ett ojämnt efterfrågemönster som skiljer sig 

från den konstanta efterfrågan i den klassiska lagermodellen (Ho et al., 2001). MRP 

menar Olhager (2013) är en vanlig metod som används när produktionen arbetar mot 

kundanpassade produkter och kundorder. Under dessa förhållanden får kunden acceptera 

den leveranstid som företaget behöver för att tillverka den kundspecifika ordern (Ibid). 

MRP har sin styrka i situationer med komplexa standardiserade produkter eller 

produktval, lång ledtid i produktion och vid komponenter med tidsvariation och ojämn 

efterfrågan (Jonsson och Mattson, 2006). MRP är en planeringsmetod som ofta används 

vid push-system där tillverkning ofta sker i stora partistorlekar (Lumsden, 2012).  
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Raupp et al. (2015) tar upp MRP som en viktig aspekt för optimering av modeller för 

produktionsplanering. De anser att MRP inkluderat ett stort antal kontrollfunktioner i 

produktionssystem som ordersettning, lagerstyrning, materialplacering och koordinering, 

orderspårning och datastyrning (Ibid). 

 

3.4.2 Just-in-time 

Att arbeta med just-in-time (JIT) produktion menar Olhager (2013) leder till färre 

produkter i arbete (PIA) och det bygger på att endast tillverka rätt artikel i rätt mängd vid 

rätt tidpunkt, aldrig för tidigt eller för sent. Vid JIT produktion hämtar efterföljande 

arbetsstation data från den tidigare arbetsstationen och denna metod ställer krav på korta 

ställtider, små partistorlekar, korta ledtider och flexibel personal (Ibid). Yang och Pan 

(2004) tar upp att företag använder sig av JIT produktion för att vinna och bevara 

konkurrensfördelar. Författarna menar att JIT system kännetecknas av konstant hög 

kvalité, små partistorlekar, konstant leverans, korta ledtider och ett nära samarbete med 

leverantörer. JIT produktion är en metod som inte är beroende av jämn eller ojämn 

efterfrågan då konceptet går ut på att tillverka rätt mängd vid behov (Lumsden, 2012). 

 

3.4.3 Kanban 

Kanban är enligt Olhager (2013) ett informationssystem som används inom produktion 

och innebär att kort eller brickor används vid behov av material och produktion. Kanban 

är en användbar metod vid korta ledtider, liten produktmix, stabil och jämn efterfrågan 

och små orderkvantiteter (Jonsson och Mattsson, 2006). Detta är något som författarna 

Khojasteh och Sato (2015) också tar upp och beskriver kanban som en vanlig metod för 

ett dragande kontrollsystem som Lumsden (2012) kallar pullsystem. Författarna förklarar 

att kanban används för att kontrollera och begränsa antalet komponenter och material i 

varje produktionssteg. Olhager (2013) nämner två olika typer av kanban, 

produktionskanban och transportkanban. Produktionskanban cirkulerar inom 

produktionen och informerar den tillverkande arbetsstationen om partistorlek och 

operationsdata. Medan transportkanban används mellan tillverkare och användare för att 

den förbrukande arbetsstationen ska kunna hämta nytt insatsmaterial. Fördelarna med 

kanban som författarna Khojasteh och Sato (2015) tar upp är att antalet komponenter i 

varje steg begränsas efter antalet kanban-kort som finns i det produktionssteget.  
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3.4.4 Beställningspunkt (BP) 

Beställningspunktssystem är en metod som enligt Olhager (2013) används vid 

materialplanering för artiklar som har en oberoende efterfrågan. Systemet fungerar på så 

vis att när lagernivån når beställningspunkten (BP) skickas en order antingen för inköp 

eller för produktion (Ibid). Mattsson och Jonsson (2003) är inne på samma spår att en 

beställning sker när lagernivån underskrider beställningspunkten (se figur 1). Olhager 

(2013) förklarar att en beställningspunkt bestäms genom summan av säkerhetslager och 

den förväntade efterfrågan under ledtid, där ledtiden är den tid som det tar från att ordern 

har skickats tills att materialet kommer in. Beställningspunktssystem är bäst lämpad då 

efterfrågemönstret är relativt jämnt (Mattson och Jonsson, 2003). Författarna förklarar att 

en vanlig grundprincip för dimensionering av beställningspunkten är: 𝐵𝑃 = 𝑆𝐿 + 𝐷 × 𝐿. 

BP står för beställningspunkt, SL för säkerhetslager, D är efterfrågan per period och 

slutligen L står för ledtid. Mattson och Jonsson (2003) anser att metoden kräver 

information om förbrukning, kvantiteter i lager och beställningspunkten (se figur 2).  

 

Figur 1: Figuren visar Olhager (2013) förklaring över hur planeringsprocessen för 

beställningspunktssystem går till. En beställning läggs när lagernivån når beställningspunkten 

och denna punkt anpassas efter summan av säkerhetslager och den förväntade efterfrågan under 

ledtiden.  
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Figur 2: Figuren visar Mattson och Jonsson (2003) beskrivning av informationsflöde vid 

tillämpning av beställningspunktssystem. Där systemet tar hänsyn till lagersaldo kontra antigen 

prognoser, förbrukningsstatistik eller bruttobehovet för material.   

 

3.4.5 Cyklisk planering  

Cyklisk produktion innebär att artiklar som ska tillverkas placeras i ett 

produktionsmönster som upprepas med tiden och varje artikel har bestämda tillfällen då 

de ska tillverkas ett visst antal gånger per år (Mattsson och Jonsson, 2003). 

Produktionsmönstret liknar en tidtabell och denna tabell visar tillfällena när tillverkning 

ska ske (Ibid). Olhager (2013) kallar även cyklisk produktion för cyklisk planering och 

cyklisk produktföljd och detta beskriver han är en kombinerad metod mellan material- 

och kapacitetsplanering. Cyklisk planering används när efterfrågan är stabil, kapaciteten 

för produktionen är begränsad och när det är en bestämd produktmix under en längre 

period (Ibid). Cyklisk produktion benämns på engelska som Economic Lot Scheduling 

Problem (ELSP) (Holmbom och Segerstedt, 2014). De beskriver att konceptet handlar 

om att beräkna optimal orderkvantitet och upprätta ett produktionsschema för produkter 

som produceras i samma produktionsanläggning. Även författaren Brander (2005) 

beskriver syftet med en cyklisk produktion som att fastställa orderkvantiteter och 

produktionsschema för varje artikel för att på så vis reducera den totala kostnaden för 

lagerhållningskostad, kostnad för ställtider och tillgänglig kapacitet. Ett problematiskt 

område med cyklisk planering är att partistorleken varierar men att frekvensen för 

produktionen är jämn (Lumsden, 2012).    
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3.5 Begrepp och faktorer relaterat för produktionsplanering 

I denna del presenteras olika begrepp och faktorer som kan relateras till 

produktionsplanering. Begreppen och faktorerna delas in i osäkerhet i efterfrågan, 

kundorderpunkt och kundorderstyrning, utjämnad produktion, ledtid i produktionen, 

push- och pullsystem, tidsplanering och sekvensering samt kapacitet och beläggning. 

 

3.5.1 Prognoser och osäkerhet i efterfrågan 

Företag idag använder sig mer eller mindre av prognoser för att uppskatta framtida 

efterfrågan för att effektivt kunna balansera tillgångarna och efterfrågan för företagets 

produkter (Jonsson och Mattsson, 2005). Det krävs information om behovet som kan 

förväntas föreligga så långt i förväg som det tar att genomföra anpassningar av de resurser 

som finns till förfogande (Ibid). Det huvudsakliga målet med prognoser är enligt 

Oskarsson et al. (2013) att förutsäga framtiden så rätt produkter finns på rätt plats vid rätt 

tid. Olhager (2013) förklarar att prognoser ska bedöma och ange kommande sannolika 

förlopp. Prognostisering används för att bedöma och förutse kommande händelser, 

prognoser används som ett beslutsunderlag för utformning av produktionssystem på lång 

sikt och för material- och produktstyrning på kortare sikt (Olhager 2013). Författaren 

menar att prognoser oftast är felaktiga och det är viktigt att inte betrakta prognoser som 

den faktiska efterfrågan utan att planeringssystemet kan hantera prognosfel. Syftet med 

prognoser vid industriell verksamhet är att öka förståelsen om efterfrågan och försäljning 

(Olhager, 2013). Genom att använda denna kunskap skapas en möjlighet att öka 

lönsamheten genom att planera i förväg för kommande händelser. Detta kan i sin tur leda 

till kortare leveranstider, jämnare utnyttjande av produktionsprocesser samt säkerställa 

tillgängligheten av resurser (Ibid). 

 

Kommunikation och information  

För att kunna driva en effektiv verksamhet och kunna utnyttja resurserna optimalt är det 

nödvändigt att informationsdelningen fungerar (Mattsson, 2012). Enligt författaren 

innebär informationsbyte att information delas med hjälp av ett antal metoder i 

försörjningskedjan samt mellan system och individer i ett företag. Många av dessa 

metoder används parallellt med varandra och att de är mer eller mindre effektiva beroende 

på hur situationen ser ut (Mattsson, 2012). Han menar på att när kommunikation ska 
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genomföras mellan företag och aktörer i försörjningskedjan är det alltid individer och 

datoriserade informationssystem inblandade som avsändare eller mottagare. Mattsson 

(2012) nämner att det finns fyra grundtyper av informationsutbyte, man till man, man till 

system, system till man och system till system. Vid informationsutbyte är det viktigt att 

leverantörerna får ta del av information tidigt så det har bättre framförhållning på sin 

planering medan för kunden är det viktigt att få information för att veta vilken 

leveransservice leverantören har (Oskarsson et al., 2013).  

 

Säkerhetslager  

Syftet med att inneha ett säkerhetslager är att kunna kompensera för osäkerhet i prognoser 

(Olhager, 2013). Van Kampen et al. (2010) anser att ett säkerhetslager finns till för skydda 

mot osäkerhet i efterfrågan och resulterar till en högre leveranssäkerhet. Olhager (2013) 

menar på att vid planeringstillfällen antas ofta efterfrågan vara förutbestämd även då 

företag är medveten om att den grundläggande efterfrågan är slumpmässig i sin natur. Ett 

säkerhetslager ska enligt Olhager (2013) täcka de slumpmässiga variationerna i 

efterfrågan. Säkerhetslagrets utformning baseras antingen på önskad servicenivå, vilket 

är den vanligaste modellen, eller så fastställs den med hjälp av en bristkostandsmodell 

(Olhager, 2013). Enligt Van Kampen et al. (2010) är fördelen med säkerhetslager dess 

mottaglighet för variation i efterfrågan.  

 

3.5.2 Kundorderpunkt och kundorderstyrning  

Kundorderpunkt anser Olhager (2013) är den punkt i försörjningskedjan där ordern från 

kund kopplas till en specifik produkt. Det är förhållandet mellan genomloppstiden och 

leveranstiden som avgör om företag kan vänta på en kundorder eller om företaget måste 

arbeta efter prognos. Om genomloppstiden är kortare än leveranstiden kan företagets 

produktionsaktiviteter ske mot kundorder och utforma produkten efter kundens önskemål. 

Om genomloppstiden är längre än utlovad leveranstid bör hela eller delar av 

produktionsprocessen ske i förväg mot ett lager. Produktionsprocessen och 

kapacitetsutnyttjandet skiljer sig åt för vart kundorderpunken är placerad (Ibid).  
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Produktion mot kundorder 

Caridi och Cigolini (2002) förklarar att när kundernas krav på leveranstid är längre än 

tillverkningstiden kan företagen vänta tills kundorder tagits emot innan de starta 

produktion. Produktion mot kundorder innebär att grundkonstruktionen är klar och annat 

råmaterial och komponenter finns på plats på företaget så produktionen kan startar när 

kundorden erhållits (Olhager, 2013). Mattsson och Jonsson (2003) menar att när företaget 

har en tillverkning mot kundorder är produkterna i allmänhet helt tillverkningsförberedda 

innan kundorden kommit in. Vid produktion mot kundorder måste kunderna acceptera en 

viss leveranstid för att kunna få sina egna önskemål (Olhager, 2013). Om produktion sker 

mot kundorder anser författaren att produktionen behöver en viss överkapacitet för att 

kunna säkerställa korta och säkra leveranstider även då efterfrågan varierar. Detta kan 

leda till högre produktpris men som kunden ofta är villig att betala då det uppfyller 

kundens specifika krav (Ibid).  

 

Tillverkning mot prognoser och lager  

Produktion mot lager baseras på prognoser och har kundorderpunken i slutet av 

produktionskedjan i antingen ett färdigvarulager eller distributionslager nära marknaden. 

Olhager (2013) berättar att när företag har produktion mot lager har alla 

produktionsaktiviteter skett innan kundorden mottagits.  Vid tillverkning mot lager är 

produkterna ofta helt standardiserade och lagerhålls i väntan på order (Mattsson och 

Jonsson, 2003). När tillverkningstiden är mycket längre än leveranstiden menar Caridi 

och Cigolini (2002) att produktion mot lager är lämpligt. 

 

3.5.3 Utjämnad produktion 

Utjämnad produktion innebär enligt Olhager (2013) att produktionstakten hålls konstant 

över hela planeringshorisonten och den variation som blir i försäljningen tar lager eller 

förändringar i orderstocken upp. En jämn produktionstakt är ett attraktivt alternativ vid 

kapacitetsdimensioneringen. När företaget har produktion mot kundorder tar 

orderstocken upp glappet mellan produktion och försäljning och om företaget har en 

högre produktionstakt leder det till en lägre orderstock och till en kortare leveranstid till 

kunden. Vid produktion mot lager eftersträvar produktionen en låg produktionstakt som 

leder till mindre lager över planeringshorisonten (Ibid). 



 

16 

 

3.5.4 Ledtid i produktion 

Olhagers (2013, p. 28) definition för ledtid är ”den tid som förlöper från det att behovet 

av en aktivitet eller grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten 

eller aktiviteterna har utförts”. Oskarsson et al. (2013) förklarar ledtid som tiden från 

orderläggning till orderuppfyllelse. De menar för att kunna avgöra en process ledtid så 

registreras tidpunkten från orderläggning fram till att orden levereras. Enligt författarna 

Matsuura och Tsubone (1993) har ledtid två innebörder. Den ena är att avgöra tiden för 

leverans till kund och den andra är den planerade ledtiden, när produktionen bör starta för 

att leverera inom en viss tid. Författarna Yang och Pan (2004) redogör för vilken viktig 

roll ledtiden har för ledningssystem i produktion och att det finns många fördelar med att 

reducera ledtiden. Exempel som författarna tar upp är att företag kan dra ner på 

säkerhetslager, reducera förluster orsakade av lagerbrist, förbättra kundservice och 

förbättra konkurrensfördelar. Den främsta fördelen men en kortare ledtid är enligt Ben-

daya och Hariga (2003) de konkurrensfördelar det medför genom snabbare anpassning 

till ställda krav från kunder. Enligt Olhager (2013) så utgörs ledtiden normalt sett av fem 

olika grundkomponenter. Dessa fem komponenter innefattas av kötid, ställtid, 

bearbetningstid, väntetid och slutligen transporttid. Författarna Ben-daya och Hariga 

(2003) anser att ledtiden kan reduceras genom att ha kontroll över vissa eller alla dessa 

komponenter. 

 

Figur 4: Figuren illustrerar Oskarsson et al. (2013) syn på ledtid för olika nivåer.  

 

Genomloppstid 

Att fastställa en passande ledtid är ett kritiskt område för utformningen av 

produktionsplanering och kontrollsystem (Matsuura och Tsubone, 1993). Författarna 

argumenterar för att planerad ledtid bör fastställas baserat på företagets policy om 
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avvägningen mellan antalet produkter i arbete och variationskapaciteten. Matsuura och 

Tsubone (1993) anser att ledtiden till leverans bör beräknas utefter antalet order i 

orderlistan och nuvarande processkapacitet. 

 

Författarna Oskarsson et al. (2013) lyfter fram genomloppstiden som ett viktigt och 

användbart tidsmått. De beskriver genomloppstiden som den tid det tar för en produkt 

eller ärende att gå igenom ett visst flödesavsnitt. Oskarsson et al. (2013) menar på att en 

ledtid kan byggas upp av flera olika genomloppstider. 

 

Figur 5: Figuren visar Oskarsson et al. (2013) förklaring till genomloppstiden (GLT) för olika 

nivåer.   

 

Ställtider 

Ställtid är enligt Olhager (2013) den tid som resurserna inte kan utnyttjas då förberedelser 

för nästa tillverkning av en ny produkt måste göras, det kan vara att en maskin ställs om 

från att den har tillverkat en produkt till en annan. Olhager (2013, p. 135) definierar 

ställtid som ”tiden från den sista korrekta enheten i ett parti till den första korrekta enheten 

i nästa parti”. Ställtid är kapacitetskrävande då maskiner inte kan användas under tiden 

och denna tid kan variera beroende på typ av produkt och process (Olhager, 2013). Med 

en minskad ställtid erhålls en ökad kapacitet och flexibilitet i produktionen (Ibid). 

 

Leveranstid 

Jonsson och Mattsson (2005) förklarar att leveranstid är den tid som går från att kundorder 

erhållits tills att en leverans kan ske. Oskarsson et al. (2013)  styrker det Jonsson och 

Mattsson (2005) tar upp att leveranstid är tiden från orderläggning till mottagen leverans. 
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Leveranstid är oftast en tid i veckor och dagar och en lång leveranstid kan leda till 

minskad flexibilitet, högre kapitalbindning och kapitalbindningskostnad (Jonsson och 

Mattsson, 2005). Mattsson (2012) säger att kraven från kunderna på leveranstiden har 

ökat och att en kortare leveranstid möjliggör konkurrensfördelar och förutsettningar att ta 

ut ett högre pris för produkten eller tjänsten. Li et al. (2014) är inne på samma spår och 

säger att en av de viktigaste sakerna för att fastställa konkurrensfördel är att ha en speciell 

leveranstid.  

 

Leveranstiden för olika produkter kan variera och Olhager (2013) nämner att vissa 

produkter får förväntningarna att alltid ha direkta leveranser men att produkter med 

specifika kundönskemål inte har sådana krav. På produkterna med kundönskemål bedöms 

tiden från beställning till leverans och då eftersträvas en så kort och säker tid som möjligt 

(Olhager, 2013).  Li et al. (2014) menar att en köpare överväger både pris och leveranstid. 

 

3.5.5 Push- och Pullsystem 
I denna del förklaras de olika begreppen och systemet för push- och pullsystem.  

Pushsystem  

Det traditionella settet att styra en tillverkning är enligt Lumsden (2012) att trycka 

artiklarna genom produktionen, detta sker genom att olika aktiviteter planeras in efter 

varandra i ledet och skapar ett tryck på materialet genom produktionsflödet.  

 

Pullsystem 

Motsatsen till push berättar Lumsden (2012) är en pull-effekt och betyder att materialet 

dras fram i kedjan, med det menar han att behovet hos det senare ledet styr 

materialbehovet och beställer från den föregående operationen när behovet behövs. Detta 

kan leda till att vissa operationer inte används under vissa stunder då ingen efterfråga från 

senare operation finns (Ibid). 

http://www.tandfonline.com/author/Li%2C+Yina
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Figur 3: Figuren visar Lumsden (2012) tolkning av pullsystem där effekten blir att materialet 

dras fram i kedjan. De övre pilarna visar efterfrågan från den senare operationen och pilarna 

längst ner visar produktionsflödet.  

 

3.5.6 Tidsplanering och Sekvensering 

I denna del beskrivs två begrepp som påverkar produktionsplaneringens tidsdisponering 

och val av produktionsflöde. 

 

Tidsplanering 

Tidsplaneringen bestämmer när och var operationer ska utföras (Olhager, 2013). Han 

förklarar att ofta så genomförs tidsplaneringen i två steg. I det första steget planeras 

operationer för produktionsorder in utan hänsyn till kapacitetsrestriktioner. I det andra 

steget utförs en analys av beläggningsbilden och eventuella förflyttningar av operationer 

eller justeringar i beläggningen genomförs. Det skapas ett så kallat sug genom 

produktionen om beläggningsgraden är lägre mot slutet av produktionskedjan och med 

detta försöker företag undvika köbildning av produkter som har lång bearbetningstid. Den 

första inplaneringen kan ske på olika sett och det finns bakåt- och framåtplanering. 

Bakåtplanering går till att utifrån produktens färdigtidpunkt läggs operationer in bakåt i 

tiden så visualiseras produktionsstaren, medan med framåtplanering utgår från en 

planerad starttid och planerar därefter framåt i tiden (Ibid). 

 

Sekvensering 

Problemet vid upprättande av tidsplan benämner Olhager (2013) som sekvensering. 

Sekvenseringsproblem är enligt Olhager (2013) mycket komplicerade och till enkla 

problem används optimerade metoder medan till de större problemen används heuristiska 

algoritmer som genererar enligt något kriterium en ”bra” produktionsplan. Kriterier vid 
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en enskild resurs kan vara att minimera genomloppstiden, maximal försening, maximal 

genomsnittlig försening och den totala produktionstiden. Vid två-resurs-fallet finns 

Johnsons algoritm som hjälper till att minimera den totala produktionstiden genom att 

visa vilken ordning produkterna bör köra (Ibid).  

 

3.5.7 Kapacitet och beläggning 

Caridi och Cigolini (2002) säger att alla produktionssystem kan producera ett visst antal 

produkter inom en given planeringsperiod men att detta begränsas av flaskhalsar och 

maskiners kapacitetstillgänglighet. Kapacitet är enligt Olhager (2013) den arbetsmängd 

som en produktionsresurs kan utföra under en given period. Därför anser han att 

kapacitetsutnyttjande bör mäta hur stor del av den befintliga kapaciteten som har nyttjas. 

Caridi och Cigolini (2002) menar att systemets kapacitet är begränsad om efterfrågan är 

högre än systemets kapacitet. Olhager (2013) beskriver beläggning som 

kapacitetsbehovet i närtid. Han beskriver att beläggning är kapacitetsbehovet för den 

period då produktionen ska genomföras och att kapacitetsutnyttjande är kvoten mellan 

beläggning, kapacitetsbehov och kapacitet:  

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣, 𝑏𝑒𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
 

 

Olhager (2013) förklarar att det finns ett antal medel som kan användas för att justera den 

tillgängliga kapaciteten. Det han tar upp som exempel är investeringar i maskiner och 

produktionsanläggning, justering i personalstyrkan, ändringar i antalet skift, införande av 

säsongsanpassade arbetstider och utnyttjande av övertid. 

 

 Flaskhalsar 

Olhager (2013) beskriver flaskhalsar som begräsningar av flödet i hela värdekedjan. Han 

säger att det oftast är att maskiner inte kan använda sin fulla kapacitet men att det även 

kan vara att tillgången av råmaterial är begränsad för produktionen och marknadens 

efterfråga på produkten är mindre än vad produktionen klarar av att tillverka (Olhager, 

2013). Bergman och Klefsjö (2012) berättar att flaskhalsen försämrar flödet och påverkar 

den totala genomloppstiden i systemet.  Flaskhalsar påverkar också antalet produkter i 

arbete och genererar ofta till att lager byggs upp framför resursen som är en flaskhals 

(Lumsden, 2012). En flaskhals är en resurs i en produktionskedja som har en beläggning 
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större eller lika med 100 procent vilket innebär att resursen inte kan producera enligt de 

materialbehov som finns (Olhager, 2013).  

 

OPT/TOC 

OPT står för “Optimized Production Technology” och lanserades redan i början på 1980-

talet som ett programvarupaket med möjlighet att detaljerat styra flaskhalsar (Olhager, 

2013). TOC begreppet som står för “Theory Of Constraints” är ett begrepp som är 

vidareutvecklat från OPT och är det begrepp som benämns oftast idag (Ibid). Författaren 

förklarar att OPT/TOC-systemet bygger på två komponenter. Dels de nio OPT-reglerna 

som är principer för hur flaskhalsar bör hanteras i en produktionskedja, och dels 

programvaran som är ett operativt verktyg för detaljplanering och sekvensering av 

aktiviteter i produktion. Vid ett produktionssystem som innehar flaskhalsar kan kortare 

genomloppstider och högre omsettningshastighet endast uppnås genom ett högre 

kapacitetsutnyttjande av flaskhalsarna (Olhager, 2013). Han menar på att flaskhalsarna 

helst bör utnyttjas till 100 procent då tanken är att en förlorad timme i en flaskhals är en 

förlorad timme för hela produktionen. Vid resurser med full beläggning, 

kapacitetsutnyttjande på 100 procent, är ställtider kostsamt därför att den extra 

omställningen måste ske på bekostad av den produktiva tiden för bearbetning (Olhager, 

2013). Få omställningar och stora partier är att eftersträva i flaskhalsar medan motsatsen 

är att eftersträva i maskiner med låg beläggning (Ibid).      

 

Trumma-buffert-rep 

Lumsden (2012) argumenterar för att en taktad flaskhals så kallad trumma-buffert-rep är 

en lämplig styrningsstrategi för att lösa problematiken med flaskhalsar. Trumman, den 

begränsade resursen, är den som bestämmer takten för produktionen och repet signalerar 

till systemet vilken takt trumman håller. Bufferten är till för att skydda flaskhalsen från 

störningar och därför placeras ett buffertlager framför den begränsade resursen så att den 

alltid har material och kan på så vis alltid ha en maximal beläggning. Repet signalerar 

trummans takt och drar på så vis fram material till bufferten och trycker sedan materialet 

från flaskhalsen (Ibid).   
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Flexibilitet inom produktion 

Olhager (2013) anser att flexibilitet handlar om att vara anpassningsbar till förändrade 

situationer och på lång sikt kunna utveckla nya produkter och produktionssystem från den 

befintliga. Baykasoğlu (2009) bekräftar detta med att flexibilitet innebär att kunna vara 

anpassningsbar och att ha förmågan att förändras. Flexibilitet är en faktor som möjliggör 

en smidig och lyhörd tillverkning (Baykasoğlu, 2009). En långsiktig flexibilitet syftar till 

bestående produktivitet och lönsamhet, medan den korta flexibiliteten finns till för att 

upprätthålla god leveransförmåga (Olhager, 2013). Företag kan möta flexibilitetsbehoven 

med hjälp av olika medel och säger att de främsta är korta omställningstider och 

mångkunnig personal (Ibid). 

 

Produktmix  

Om en produktions eller maskins kapacitet är begränsad eller om ny kapacitet behövs 

anskaffas menar Olhager (2013) att det är viktigt att undersöka vilken eller vilka 

produkter produktionen ska prioritera att tillverka och vilka resurser som behövs för att 

göra det på bästa sett. Produktmix är en del av produktvalsplaneringen och normaltsett 

utgörs valet av produktmix utifrån ett statiskt perspektiv (Olhager, 2013). Med det menar 

författaren att det inte genomförs några produktvalsändringar under den beaktade 

planeringsperioden. Detta tillvägagångssett behandlar produktvalsproblematiken på en 

längre sikt, ofta på en årsbasis, med målet att ta fram den bästa produktmixen för den 

givna produktionsanläggningen (Ibid). 

 

3.5.8 Kvalité i produktionen 

Donald och George (1997) hänvisar begreppet produktkvalitet till säkerhet, tillgänglighet, 

underhåll, tillförlitlighet, användbarhet och pris. Kvalité är tänkt som en egenskap hos en 

produkt som konsumenter föredrar mer eller mindre, kvalité är också hållbarhet och 

definieras som sannolikheten att produkten inte kommer bli förstörd under en viss period 

som ofta benämns garantitid (Donald och George, 1997). Enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) kan en bättre kvalité påverka framgången och lönsamheten inom ett företag på 

flera olika vis. Om Organisationer arbetar med kvalité och kvalitéutveckling kan det 

resultera i nöjdare kunder, mindre kostnader på resurser och en ökad kundtillfredsställelse 

(Bergman och Klefsjö, 2012). Donald och George (1997) anser att kvaliteten på 
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produktionen har stor betydelse för företag och konsumenterna men att kvalitet får mindre 

uppmärksamhet jämfört med kvantitet och prissettningens beslut i företaget. 

 

 Colledani et al. (2014) menar på att tillverkade företag hanterar ständigt utmaningen i att 

driva sina tillverkningssystem och processer till att leverera produkter till rätt kvalité 

samtidigt minimera resursanvändningen. Produktionskvalité har nyligen lyfts fram som 

ett växande synsett för att uppnå önskade servicenivåer för produkter i avancerade 

tillverkningssystem (Colledani et al., 2015). Enligt Bergman och Klefsjö (2012) har 

företag som arbetat med kvalitet och kvalitetsutveckling nått stora framgångar i 

marknadsandelar, lägre interna kostnader och snabbare produktutveckling. 

 

3.6 Litteratursammanställning metoder och faktorer 

I detta avsnitt upprättas en sammanställning av litteraturstudien som genomförts för 

arbetet.  

3.6.1 Metoder för produktionsplanering för olika situationer 

 

Tabell 1: Tabellen visar vilken författare som tar upp vilka metoder som är bäst lämpade för olika 

situationer.  

 

I tabell 1 visas en sammanställning av de olika metoderna som anses vara bra vid 

produktionsplanering, samt under vilka situationer metoderna är mest passande. Denna 

tabell visar vilken författare som beskriver situationerna till tillhörande metod. Utifrån 

symbolerna bredvid situationerna går det att utläsa vilken metod är mest lämpad vid en 

viss situation. Som ett exempel ses i Olhager (2013) kolumn att han tar upp att 

situationerna, kort ledtid och liten partistorlek är situationer anpassade för JIT medan 
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jämn efterfrågan och bestämd produktmix är situationer som passar bra vid cyklisk 

planering. På samma sett beskriver tabellen metoder och situationer för samtliga 

författare.  

 

3.6.2 Faktorer som påverkar produktionsplaneringen  

Det finns många faktorer som påverkar produktionsplaneringen. De är allt från hur säker 

efterfrågan är från kund till hur flexibelt företaget är. Andra faktorer som spelar in är 

företagets leveransservice krav och ledtid men även hur företagets produktion fungerar 

med maskiners kapacitet och flaskhalsar i produktionen. Faktorer vi anser påverkar 

planeringen kommer beskrivas i en sammanfattning i punktform nedan. 

 

Säkerhetslager och osäkerhet i efterfrågan 

Olhager (2013) säger att syftet med att inneha ett säkerhetslager är för att kunna 

kompensera en osäkerhet i prognoser och täcka den slumpmässiga variationen i 

efterfrågan. Van Kampen et al. (2010) är inne på att ett säkerhetslager finns till för att 

används vid osäkerhet i efterfrågan och resulterar till en högre leveranssäkerhet. Fördelen 

med säkerhetslager är dess mottaglighet för variation i efterfrågan (Van Kampen et al., 

2010). 

 

Ledtid 

Olhager (2013, p. 28) definierar ledtid som ”den tid som förlöper från det att behovet av 

en aktivitet eller grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten 

eller aktiviteterna har utförts”. Oskarsson et al. (2013) förklarar ledtid som tiden från 

orderläggning till orderuppfyllelse. Enligt författarna Matsuura och Tsubone (1993) har 

ledtid två innebörder. Den ena är att avgöra tiden för leverans till kund och den andra är 

den planerade ledtiden, när produktionen bör starta för att leverera inom en viss tid. Yang 

och Pan (2004) anser att det finns många fördelar med att reducera ledtiden och några 

exempel är att företag kan dra ner på säkerhetslager, reducera förluster som är orsakade 

av lagerbrist, förbättra kundservice och förbättra konkurrensfördelar.  

 

 



 

25 

 

Leveransservice 

Jonsson och Mattsson (2005) definierar leveranstid som den tid som går från att 

kundorder erhållits tills att en leverans kan ske. Oskarsson et al. (2013) anser att 

leveranstid är tiden från orderläggning till mottagen leverans.  Mattsson (2012) säger att 

kraven från kunderna på leveranstiden har ökat och att en kortare leveranstid möjliggör 

konkurrensfördelar och förutsettningar att ta ut ett högre pris för produkten eller tjänsten. 

Li et al. (2014) styrker detta och menar att en av de viktigaste sakerna för att fastställa 

konkurrensfördel är att ha en speciell leveranstid. 

 

Kapacitet och beläggning 

Kapacitet är enligt Olhager (2013) den arbetsmängd som en produktionsresurs kan utföra 

under en given period. Därför menar författaren att kapacitetsutnyttjande bör mäta hur 

stor del av den befintliga kapaciteten som har använts. Caridi och Cigolini (2002) menar 

att systemets kapacitet är begränsad om efterfrågan är högre än systemets kapacitet. 

Olhager (2013) beskriver beläggning som kapacitetsbehovet i närtid. Han menar att 

beläggning är kapacitetsbehovet för den period då produktionen ska genomföras och att 

kapacitetsutnyttjande är kvoten mellan beläggning, kapacitetsbehov och kapacitet. 

 

Flexibilitet 

Olhager (2013) anser att flexibilitet handlar om att vara anpassningsbar till förändrade 

situationer och på lång sikt kunna utveckla nya produkter och produktionssystem från den 

befintliga. Baykasoğlu (2009) styrker detta med att flexibilitet innebär att kunna vara 

anpassningsbar och att ha förmågan att förändras. Enligt Baykasoğlu (2009) är flexibilitet 

en faktor som möjliggör en smidig och lyhörd tillverkning. 

 

Flaskhalsar 

Olhager (2013) beskriver flaskhalsar som begräsningar av flödet i hela värdekedjan. 

Bergman och Klefsjö (2012) berättar att flaskhalsen försämrar flödet och påverkar den 

totala genomloppstiden i systemet.  Flaskhalsar påverkar också antalet produkter i arbete 

och genererar ofta till att lager byggs upp framför resursen som är en flaskhals (Lumsden, 

2012).   

http://www.tandfonline.com/author/Li%2C+Yina
http://www.tandfonline.com/author/Li%2C+Yina
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Produktmix 

Om en produktions eller maskins kapacitet är begränsad eller om ny kapacitet behövs 

anskaffas menar Olhager (2013) att det är viktigt att undersöka vilken eller vilka 

produkter produktionen ska prioritera att tillverka och vilka resurser som behövs för att 

göra det på bästa sett. Produktmix är en del av produktvalsplaneringen och normaltsett 

utgörs valet av produktmix utifrån ett statiskt perspektiv (Olhager, 2013). Med det menar 

författaren att det inte genomförs några produktvalsändringar under den beaktade 

planeringsperioden. Detta tillvägagångssett behandlar produktvalsproblematiken på en 

längre sikt, ofta på en årsbasis, med målet att ta fram den bästa produktmixen för den 

givna produktionsanläggningen (Ibid). 

 

Kundorderpunkt och kundorderstyrning 

Kundorderpunkt anser Olhager (2013) är den punkt i försörjningskedjan där ordern från 

kund kopplas till en specifik produkt. Det är förhållandet mellan genomloppstiden och 

leveranstiden som avgör om företag kan vänta på en kundorder eller om företaget måste 

arbeta efter prognos (Ibid). 

 

3.7 Analysmodell för effektivisering av produktionsplanering  

I litteraturstudien behandlas ett antal planeringsmetoder som har vissa egenskaper och 

passar in i olika planeringssituationer. Det framkommer även i litteraturstudien att det 

inte finns en modell som är generellt bäst för produktionsplanering utan att det är 

beroende av planeringsmiljön och de mål som finns för produktionen. För att kunna 

avgöra vilken metod eller metoder som är bäst lämpad i en viss situation är det lämpligt 

att följa en viss struktur (se figur 9). Det första som måste genomföras är en nulägesanalys 

för hur planeringsprocessen går till idag vilket Rother (2010) menar är en viktig del i 

förbättringsarbetet. Nulägesanalysen genomförs dels för att försöka identifiera eventuella 

brister med produktionsplaneringen i dagsläget. Därefter genomföra en analys utefter 

nuläget, den rådande planeringsmiljön, metoder, faktorer som påverkar samt vad målet är 

med att effektivisera planeringsprocessen. Efter att analysen är färdigställd fastställs 

förbättringsområden som senare resulterar i förslag till val av metod.   
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Figur 9: Figuren illustrerar en analysmodell för effektivisering av produktionsplanering. Först 

bör en fastställning om nuläget genomföras för att senare kunna göra en analys som tar hänsyn 

till nuläget, planeringsmiljön, olika metoder, faktorer att ta hänsyn till i planeringsprocessen 

samt vad målet är med att effektivisera planeringsprocessen. Analysen resulterar senare i olika 

förbättringsområden som vidare lägger fram förslag till lämplig metodval. 

 

3.8 Goda följder av effektivisering 

I tabell 2 visas en sammanställning av olika metoderna och begreppen samt goda effekter 

som dessa kan medföra vid användning. Utifrån denna tabell visas vilken författare som 

beskriver vilka goda effekter vissa metoder och begrepp kan medföra vid användning och 

Tabell 2: Tabellen visar en sammanställning mellan de goda effekter som författarna lyfter fram 

om olika metoder och begrepp inom produktionsplanering. 
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genomförande. I tabellen kan det utläsas att Olhager (2013) beskriver många olika 

metoder och begrepp och en del effekter medan de andra författarna bara beskriver en 

metod eller begrepp och några få effekter till dessa.  
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4. Företagsbeskrivning – Sandvik Materials Technology  
 I detta avsnitt genomförs en beskrivning av fallföretaget, nulägesbeskrivning samt vilka 

faktorer som främst är avgörande för planeringen vid SMT borrstål.  

4.1 Fallföretaget - Sandvik      

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 46 000 anställda. 

Sandvik beskriver själv att deras verksamhet är baserad på en unik kompetens inom 

material, kunskap om industriella processer och att de har nära samarbete med sina 

kunder. Företaget har en världsledande position i ett flertal huvudområden (Sandvik AB, 

2016):  

 verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning och komponenter i 

hårdmetall och andra hårda material 

 Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt olika typer av 

processanläggningar    

 Produkter i avancerade rostfria stål, speciallegeringar och titan samt metalliska 

och keramiska motståndsmaterial                 

Sandvik koncernen är uppdelade i fem olika affärsområden, Sandvik Machining 

Solutions, Sandvik Mining, Sandvik Construction, Sandvik Venture och Sandvik 

Materials Technology (SMT). SMT är en utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria 

stål, speciallegeringar, titan och andra material med hög prestanda, de har ca 6500 

anställda och omsetter omkring 13900 miljoner kronor per år (Sandvik AB, 2016). SMT 

är i sin tur uppdelade i ett antal olika produktionsenheter bland annat Borrstål vilken den 

här studien inriktar sig emot. Produktionsenheten Borrstål är också uppdelade i olika 

produktionsavsnitt (se figur 6) vilket består av Kutstillverkning, Valsning, Appretering 

och sist ett Färdigvarulager (FAB). Den här studien kommer främst att genomföras vid 

Appreteringen där målet är att ta fram ett planeringsstöd för produktionen och flödet.       

 

Figur 6: Figuren visar en bild för de olika produktionsavsnitten vid SMT Borrstål. Det första 

avsnittet för produktionen är Kutstillverkning vidare till Valsning och sedan till Appretering och 

sist Färdigvarulager (FAB).    
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4.2 Nuläge 

I enlighet med analysmodellen är det första steget att ta reda på nuläget för SMT Borrstål. 

Nuläge är enligt Alexandersson et al.(1998) ett viktigt område att kartlägga för att förstå 

hur saker genomförs idag för att på så vis kunna genomföra förbättringar. Rother (2010) 

är inne på samma spår och säger att det är viktigt att fastställa nuläget innan 

förbättringar kan införas. 

 

4.2.1 Planeringsprocessen  

Processen för produktionsplaneringen vid Borrstål genomförs idag i ett antal olika steg 

(se figur 7). Produktionsplaneraren får in prognoser från företagets största kunder cirka 

en gång i månaden och dessutom genomförs regelbundna avstämningar en gång i veckan 

med dessa kunder. Kunderna köper generellt mindre än vad de prognostiserat för. Från 

Borrståls utlandskunder erhålls det inte några prognoser från utan planering för dessa 

kunders behov sker främst genom tidigare erfarenhet. Samtliga kunders beställningspunkt 

ligger som regel i FAB-lagret. Utifrån prognoser, lagernivå och kundorder läggs 

materialbeställning till Sandviks Stålverk. Ledtiden för hela processen från 

materialbeställning till FAB är cirka åtta veckor. Från Stålverket till Kutstillverkningen 

är det cirka fyra veckors ledtid. Sedan har de olika produktionsavsnitten, Kutstillverkning, 

Valsning och Appretering en veckas genomloppstid var tills att materialet når FAB-lagret 

under den åttonde veckan. Produktionsenheten Borrstål använder sig främst av olika 

planeringsstödet i Excel för att visualisera lager, orderstatus, prognoser m.m.  

Sammanställning av planeringsprocessen: 

 Prognoser från kunder en gång i månaden 

 Åtta veckors ledtid från beställning till leverans till kund 

 Regelbundna avstämningar en gång per vecka med dem störta svenska kunderna 

 Beställning av material genomförs efter en avvägning mellan lager, prognoser och 

kundorder 

 Borrstål använder sig av IT-verktyget Excel för att planera för produktionen.  
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Figur 7: Figuren illustrerar planeringsprocessen vid SMT-Borrstål. Det kommer in information 

genom prognoser från kunder, lagerstatus och kundorder. Utifrån den informationen och en 

avvägning mellan dessa tre parametrar genomförs sedan en materialbeställning till Sandviks 

Stålverk. Ledtiden från stålverket är cirka fyra veckor och därefter har varje produktionsavsnitt 

en veckas genomloppstid var för att slutligen i vecka åtta hamna i FAB där produkterna kapas 

till rätt längd och paketeras.  

 

4.2.2 Avvägningar för produktionsplaneringen 

Borrstål innehar ett säkerhetslager vid FAB-lagret för att kunna säkra upp mot osäkerhet 

från prognoser och efterfrågan. Borrstål producerar också efter två veckors 

valskampanjer. Planeringen måste även ta hänsyn till ett antal begränsningar så som 

tillgänglig produktionstid där varje produktionsavsnitt har olika ”tak” som är procentuellt 

fördelade efter den tillgängliga produktionskapaciteten. Valsverket är också den 

produktionsenhet som är mest riskabel, när valsverket går för fullt rullar produktionen på 

snabbt men om någon del i valsverket inte fungerar som det ska leder det till att hela 

valsverket blir stående. Av den anledningen är ett lager placerat mellan kutstillverkningen 

och valsverket så att valsverket alltid har material att arbeta med då det inte är några 

störningar i produktionen.   

      



 

32 

 

4.2.3 Appreteringen  

De problem som idag uppstår vid SMT Borrståls produktionsavsnitt Appreteringen är att 

det inte riktigt har koll på för hur länge det kommer att ta innan de kan verkställa sina 

kundorder och i vilka maskiner de bör använda. Det som Appreteringen saknar som de 

andra produktionsavsnitten har är en planeringsmodell för produktionsflödet. 

Planeringsmodellerna för de andra produktionsavsnitten illustrerar hur beläggningen i 

maskinerna ser ut, hur flödet av material kommer att beläggas i maskinerna samt hur lång 

genomloppstid det är för varje enskild arbetsorder. De hjälpmedel som Appreteringen 

använder sig av är att de tar del av valsverkets produktionsprogram och på så vis ser vilka 

produkter som kommer in nästkommande vecka.  

 

Lagret som ligger mellan valsverket och Appreteringen betraktas som ett FIFO-lager och 

styr därför ordningen för produktionsflödet. Materialet i lagret mellan valsverket och 

Appreteringen måste ligga och svalna i cirka ett dygn innan det går att bearbetas. 

Appreteringen har i sin tur tre olika produktionsprocesser (se figur 8) som materialet 

måste gå igenom och alltid i samma ordning. Materialet går först igenom en knäckbänk, 

idag finns de två olika knäckbänkar med olika förutsettningar. Knäckbänk ett kräver två 

operatörer och tar generellt längre tid än knäckbänk två, idag försöker så mycket material 

som möjligt placeras vid knäckbänk två och knäckbänk ett stödkörs endast vid ett fåtal 

tillfällen per år. Därefter ska materialet gå igenom en av de tre dragbänkar som finns. 

Dragbänk tre är den dragbänk som Appreteringen vill belägga mest och är den dragbänk 

som i princip klarar av att bearbeta alla produkter. Dragbänk ett är anpassad för runt 

material och dragbänk två för sexkantigt material. Dragbänk ett och två kräver fler 

operatörer än dragbänk tre och har dessutom fler manuella moment. Den sista 

produktionsprocessen för Appreteringen är genom ”riktarna” där materialet rätas ut så att 

det blir helt rakt. Den första rikten ”Reelen” som är anpassade för rundstänger och den 

andra är rikt ”Rikten” för sexkantstänger. Det är också riktarna som styr hela 

produktionstakten, och är de maskiner som produktionen eftersträvar att ha en så hög 

beläggning som möjligt på. När arbetsorden når Appreteringens slutlager scannas ett kort 

av som signalerar för en självgående truck att produkten är färdig för leverans till FAB-

lagret.  
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Figur 8: Figuren illustrerar flödet för produktionsenheten Borrståls produktionsavsnitt 

Appretering. Den första triangeln i flödet illustrerar inkommande lager från valsverket. Därefter 

går materialet in i knäckbänkar vilket det finns två stycken av och sedan vidare in i ett 

mellanlager. Efter lagret går materialet genom en av de tre dragbänkarna för att senare 

mellanlanda i ett lager och till sist bearbetas i en av riktarna. Rikt nummer ett är rikt ”Rikten” 

anpassat för det runda materialet och nummer två är rikt ”Reelen” vilket det sexkantiga 

materialet går igenom.  

 

4.2.4 Identifierade hinder vid Appreteringen  

I dagsläget är Appreteringen i stort behov av ett planeringsstöd som illustrerar 

materialflödet för arbetsorderna och beläggningen i maskinerna för att lättare kunna 

anpassa sina tillgängliga resurser. Under det senaste halvåret har det skett en oförutsedd 

ökning i efterfrågan från kunder vilket har resulterat i materialbrist i FAB-lagret. För att 

kunna möta den ökade efterfrågan och kunna bygga upp ett planerat sommarlager, då 

produktionsstopp sker under fyra veckor, har Appreteringen dels gått upp i fler skift och 

infört en del övertidspass. Det finns även en del begräsningar i produktionens maskiner 

som måste tas hänsyn till. Ett av problemen som finns idag är att det inte finns tid över 

för reflektion och arbetsplatsträffar vilket är något som Appreteringen hoppas att ett 

planeringsstöd ska hjälpa dem att kunna planera för.  
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5. Analys 
I det här kapitlet analyseras forskningsfrågorna och frågeställningen utifrån 

litteraturstudien och insamlad information från fallföretaget samt en beskrivning av 

planeringsstödet som utformats åt fallföretaget SMT Borrstål. Denna del är också det 

andra steget i analysmodellen för effektivisering av produktionsplanering.  

5.1 Analys av produktionsplaneringsmetoder  

I denna del av kapitlet analyseras de olika planeringsmetoderna med avseende på olika 

situationer utifrån litteraturstudien samt nulägesanalysen vid fallföretaget. 

 

5.1.1 Metoder för produktionsplanering för olika situationer 

Tabell 3: Tabellen visar en sammanställning mellan de olika metoderna och dess situationer. 

Kryssen visar i vilken situation som respektive metod är mest lämplig att använda. Exempelvis 

MRP passar bra vid lång ledtid, ojämn efterfrågan och stora partistorlekar.  

 

I tabell 3 visas en sammanställning av de olika metoderna som författarna anser 

användbara vid produktionsplanering. Varje metod karakteriseras av olika situationer och 

faktorer. Tabellen illustrerar vilken metod som är mest lämpad vid en viss situation. MRP 

är en metod som passar bäst enligt Jonsson och Mattson (2006) vid lång ledtid och ojämn 

efterfrågan och Lumsden (2012) nämner att det är bäst vid stora partistorlekar. Detta kan 

ses i tabellen i kolumnen för MRP. Från tabellen kan det utläsas att denna metod skiljer 

sig från kanban då kanban fungerar bäst vid korta ledtider, när efterfrågan är jämn och 
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tillverkning sker i liten partistorlek (Jonsson och Mattsson, 2006). Olhager (2013) nämner 

att även JIT är en metod som passar bra vid korta ledtider och liten partistorlek medan 

Lumsden (2012) menar att den passar bra vid jämn och ojämn efterfrågan.  

 

5.1.2 Planeringsmetoder vid SMT Borrstål  

Planeringsprocessen och produktionen vid SMT Borrstål har inslag av ett flertal olika 

planeringsmetoder men har främst inslag av cyklisk planering. Produktionen sker på så 

vis som Mattson och Jonsson (2003) beskriver cyklisk planering där produkter tillverkas 

efter bestämda tillfällen som upprepas med tiden. Vid Sandvik så produceras produkter 

efter något som de kallar valskampanjer som är återkommande och har en varaktighet på 

två veckor. Produktionen följer också de karaktäristiska dragen för just cyklisk planering 

som Olhager (2013) beskriver som stabil efterfrågan, begränsad kapacitet och en jämn 

produktmix över en längre tid. Dessa faktorer finns vid SMT Borrstål då de har en 

begränsad kapacitet i både maskiner och personal, de har en relativt jämn efterfrågan och 

en bestämt produktmix. En annan metod de också har inslag av är 

beställningspunktssystem som Mattson och Jonsson (2003) beskriver anpassas efter 

lagersaldo och den förväntade efterfrågan. Vid Borrstål läggs materialbeställningar till 

stålverket efter avvägning mellan lagersaldo, säkerhetslager, prognoser och faktiska 

kundorder.  

 

Kanban är också en metod som används som ett redskap i produktionen för fallföretaget. 

De använder sig av den typ som Olhager (2013) beskriver som transportkanban vilket är 

kanban kort som cirkulerar i produktionen mellan förbrukare och användare. Vid 

Borrståls Appretering används det transportkanban för att flytta material mellan 

Appreteringens färdigvarulager och FAB-lagret. När produkten når det sista lagret i 

Appreteringen scannas ett kort av på produkten för att signalera till en självgående truck 

som kommer och hämtar den.    

 

5.2 Faktorer som påverkar produktionsplanering vid SMT Borrstål 

Det finns ett antal faktorer som påverkar produktionsplaneringen vid Borrstål. En stor 

faktor som planeringen måste ta hänsyn till är den långa ledtiden för produktionen. På 

grund av den långa ledtiden och en viss osäkerhet i efterfrågan innehar SMT Borrstål ett 
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säkerhetslager vilket är enligt Van Kampen (2010) en stor anledningen för företag att 

inneha säkerhetslager. Om ledtiden skulle reduceras kan det som författarna Yang och 

Pan (2004) tar upp kunna möjliggöra till en reduktion av säkerhetslagret.  

 

Företaget måste också ta hänsyn till olika ställtider då det är en stor variation för olika 

produkters ställtider. Vid reducering och optimering av ställtider kan det som Olhager 

(2013) bland annat tar upp leda till bättre kapacitetsutnyttjande och ökad flexibilitet i 

produktion. Vilket leder oss till kapacitet och beläggning vilket är en faktor som också 

måste beaktas för produktionsplaneringen. Kapaciteten för produktionen har sina 

begränsningar i både maskiner, material och personal. För att öka kapaciteten har Borrstål 

använt sig av några tillfälliga lösningar som bland annat Olhager (2013) beskriver som 

användbara metoder för justering av kapaciteten. De har i produktion utnyttjat 

övertidspass och även gått upp i antalet skift. Något som däremot går att argumentera som 

en brist inom produktionen är dess avsaknad av flexibilitet. 

 

Flexibiliteten som Baykasoğlu (2009) beskriver som att vara anpassningsbar och att 

produktionen har en förmåga att förändra sig är något som kan vara ett hinder vid Borrstål 

kanske främst på grund av sin långa ledtid. Olhager (2013) menar på att 

flexibilitetsbehovet går att mötas genom främst korta omställningstider och mångkunnig 

personal. Just punkten korta omställningstider är något som är en begränsning vid SMT 

Borrstål då det har varierande ställtid för produkter allt ifrån ett par minuter till ett par 

timmar. Andra saker som påverkar företagets tider i produktionen är flaskhalsar som 

Olhager (2013) beskriver som begräsningar av flödet i hela värdekedjan. Bergman och 

Klefsjö (2012) berättar att flaskhalsen försämrar flödet och påverkar den totala 

genomloppstiden i systemet. I Appreteringens fall är det att maskinerna har olika 

begränsningar och att vissa maskiner bara kan köra specifika produkter. Det vill säga 

Appreteringens slutmaskiner ”Reel” och ”Rikt” är produktionens flaskhalsar eftersom 

den ena bara kör runt och den andra 6-kantigt. Då dessa maskiner tar olika produkter och 

påverkar produktionens kapacitet och begränsningar är det enligt Olhager (2013) viktigt 

att undersöka vilken eller vilka produkter produktionen ska prioritera att tillverka och 

vilka resurser som behövs för att göra det på bästa sett. 
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En stor del som bestämmer kapacitetutnyttjandet och produktionsprocessen menar 

Olhager (2013) är vart kundorderpunkten är placerad i produktionen och beskriver den 

som punkten i försörjningskedjan där ordern från kund kopplas till en specifik produkt. I 

företagtes fall ligger kundorderpunkten i ett FAB-lager efter Appreteringen, där 

beställningen från kund kopplas in, Olhager (2013) anser då att företag har tillverkning 

mot lager. SMT borrstål arbetar idag utifrån prognoser från sina största kunder och mer 

utifrån känsla och erfarenhet av sina utlänska kunder. Oskarsson et al. (2013) menar att 

prognoser ska förutsäga framtiden så rätt produkter finns på rätt plats vid rätt tid. Borrståls 

produktionsplanerare får prognoser från sina största kunder en gång i månaden och har 

regelbunden kontakt med dessa en gång i veckan. SMTs kunder tar oftast mindre än vad 

de prognostiserat för, Olhager (2013) förklarar att prognoser oftast är felaktiga och att det 

är viktigt att inte betrakta prognoser som den faktiska efterfrågan. Men på grund av den 

är långa ledtider måste produktionen producera mot lager vilket Caridi och Cigolini 

(2002) nämner är lämpligt när tillverkningstiden är mycket längre än leveranstiden.   

 

5.3 Goda följder av effektivisering av produktionsplanering 

De olika metoderna som behandlas i litteraturstudien genererar också till olika effekter. 

Generellt sett så finns ett antal effekter som är återkommande för i princip alla metoder 

och aspekter inom produktionsplanering (se tabell 4). Från tabellen blir det tydligt att den 

effekt som är mest markant är lägre kapitalbindning som gäller för i princip alla metoder 

och begrepp. Raupp et al. (2015) tar upp att MRP behandlar ett antal kontrollfunktioner 

och en av dessa är lagerstyrning. Genom att kontrollera lager så leder det generellt sett 

också till en lägre kapitalbindning. Detta gör även en reducering av antalet produkter i 

arbete (PIA) vilket är något som Olhager (2013) lyfter fram som en av de effekter som 

JIT system leder till. Detta skulle var en sak som produktionsplanering skulle medföra till 

SMT, att ha färre produkter i arbete (PIA) och minska kostnader. Prognoser går också att 

diskutera att det även leder till lägre kapitalbindning i och med att det är en metod som 

Oskarsson et al. (2013) beskriver används för att förutse kommande händelser. Genom 

att försöka förutse kommande händelser går det även att anpassa lagernivån efter denna 

och på så vis hålla ner kapitalbildningen i lager. Det andra två effekter som också är 

övergående för de flesta metoder och begrepp är kortare ledtider och högre 

leveransservice.  Det går även att utläsa från tabellen att den metod som genererar till flest 

goda följder är JIT.  
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För SMT Borrstål skulle effektivisering av produktionsplanering leda till exempelvis 

mindre kostnader för lagerhållning, ställtider och tillgänglig kapacitet. Vilket är fördelar 

som Brander (2005) bland annat tar upp med cyklisk planering. Andra kostnader som 

skulle minska för SMT är att de inte behöver ha nå övertidspass då de kan planera sin 

produktion. En viktig sak som SMT vill förbättra är att kunna utnyttja ”riktarna” maximalt 

för att på så vis få ut så mycket material som möjligt. De vill även kunna se när 

produktionsmålet för arbetsveckan är uppnått för att på så vis kunna få in tid för 

arbetsplatsträffar (APT). Yang och Pan (2004) anser att med JIT produktion kan företag 

vinna och bevara konkurrensfördelar och samtidigt leda till färre produkter i arbete (PIA).  

Tabell 4: Tabellen visar en sammanställning av goda följder som de olika metoderna och 

aspekterna leder till. Den effekt som är mest markant för samtliga är lägre kapitalbindning, 

därefter går det även att se att många metoder och begrepp genererar till högre leveransservice. 

 

 

5.4 Reflektioner om analysmodellen för effektivisering av 

produktionsplanering  

Att använda analysmodellen under denna studie och på fallföretaget SMT Borrstål har 

varit ett bra hjälpmedel att följa. Stegen har hjälpt författarna att få en bra struktur och 

flyt i arbetet. När författarna började fallstudien på företaget startade de med det första 

steget i analysmodellen som är att ta reda på nuläget och som Rother (2010) menar är en 

viktig del för att kunna införa förändringar och förbättra sig. 
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Efter att första steget var genomfört analyserades nuläge utifrån metoder, faktorer och 

mål samt planeringsmiljö och situationer. Detta utfördes för att sedan komma in i det 

tredje steget som är förbättringsområden som senare genererar till förslag för förbättring. 

Denna modell skulle kunna vidareutvecklas genom att få in till exempel kostnader och 

för att få en tydligare bild hur bra den fungerar att använda i verkligheten är det viktigt 

att testa den på fler företag. 

 

5.5 Praktiskt stöd till SMT Borrstål  

Analysmodellens tredje steg, förbättringsområden, identifieras efter kartläggning av 

nuläget samt efter genomförande av en analys tas eventuella förbättringsförslag fram. I 

enlighet med denna modell har därför ett praktiskt stöd för produktionsplaneringen 

utformats åt SMT Borrståls produktionsavsnitt Appretering. Stödet är uppbyggt i IT 

verktyget Excel (se figur 10). Planeringsstödet visar hur beläggningen ser ut i de olika 

maskinerna och hur lång tid det kommer att ta för varje arbetsorder. De data som används 

i planeringsstödet är Sandviks egna siffror som de tagit fram från deras eget datasystem, 

på grund av sekretess så är siffrorna i exemplet fiktiva. Stödet visar när en arbetsorder 

kommer att starta och vara klar i maskinen samt om det kommer att ske någon väntetid 

för de olika arbetsorderna. Med väntetid beträffas tiden som arbetsorden kommer att ligga 

i ett lager framför maskinen i väntan på att föregående arbetsorder ska bli klar i maskinen. 

Tanken är att stödet ska visa främst när en av riktarna kommer att bli stående, inte 

användas, och på så vis kunna flytta arbetsorder i de andra maskinerna så att de båda 

riktarna kommer att kunna operera parallellt. Riktarna är de resurser som produktionen 

eftersträvar att effektivisera då de är produktionens flaskhalsar, Bergman och Klefsjö 

(2012) beskriver flaskhalsar som den resurs som främst påverkar den totala 

genomloppstiden och försämrar flödet i produktionen. Stödet är också konstruerade efter 

den maximala kapacitet som de olika maskinerna har och därifrån beräknat tiden som 

respektive produkt kräver i de olika produktionsmomenten. Vilket är i enlighet med vad 

Caridi och Cigolini (2002) förklarar att alla produktionssystem kan producera ett visst 

antal produkter inom en viss planeringsperiod men att denna begränsas av 

kapacitetstillgängligheten och produktionens flaskhalsar.  Tanken är att stödet ska kunna 

optimera ledtiden för produktionsprocessen vilket är något som bland annat Yang och 

Pan (2004) tar upp som ett viktigt område för att kunna dra ner på säkerhetslager, förbättra 

både kundservice och konkurrensfördelar.  
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Figur 10: Figuren visar stödet som konstruerats till SMT Borrståls Appretering. Stödet illustrerar 

hur beläggningen kommer att ligga i de olika maskinerna, om några väntetider uppstår för de 

olika orderna och om någon maskin kommer att stå outnyttjad under en viss tid. Samma matris 

som visas ovan har konstruerats åt Appreteringens samtliga sju maskiner. 

     

I stödet är ett makro uppbyggt som hämtar data (se figur 11) från ett arbetsblad med 

grunddata för alla produkter. I grunddatat visas alla produkter, vilken maskin som 

respektive produkt ska gå igenom. Det är även i grunddatabladet som möjligheten att 

flytta produkter till andra maskiner görs. Makrot fungerar som så att de tittar i grunddatat 

på vilken produkt som ska gå i vilken maskin samt vilken produktionstid det är för den 

specifika produkten i en viss maskin. Sedan fördelar makrot ut produkterna i de olika 

maskinerna samt beräknar när start och slut kommer ske i varje maskin. Makrot är det 

som beräknar ut alla tider och beläggningsstatus som visas i figur 10.  

 

 

Figur 11: Figuren illustrerar hur makrot i stödet hämtar data från ett grunddatablad för 

att sedan resultera i hur beläggningen kommer att ligga i det olika maskinerna.  
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För att stödet ska verka helt optimalt behöver den vidareutvecklas och ta hänsyn till 

ställtider för de olika maskinerna samt vilken resurs varje maskin kräver, alltså hur många 

operatörer och vilket material. Reducering av ställtider kan som Olhager (2013) tar upp 

leda till bättre kapacitetsutnyttjande och en högre flexibilitet i produktionen. Stödet bör 

också vidareutvecklas så att den själv kan ge förslag till den mest effektiva flödesvägen, 

i det nuvarande stödet så måste arbetsorder flyttas manuellt mellan maskinerna.    
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6. Rekommendationer till Sandvik      
I denna del presenteras rekommendationer och vidare arbete till SMT Borrstål att arbeta 

med i framtiden. Dessa punkter är sammanfattade från studiens analys och för mer 

detaljer se Analyskapitlet (Kap.5)  

 För att förbättra prognostiseringen och förhindra risken för materialbrist bör 

Sandvik införa bättre prognoser från utlandskunderna samt föra tätare kontakter 

och avstämningar om nuläget med dessa. 

 Sandvik bör vidareutveckla planeringsstödet så att den tar hänsyn till maskinernas 

ställtider vilket kan leda till bättre kapacitetsutnyttjande och ökad flexibilitet inom 

produktionen.  

 Det praktiska stödet (se kap. 5.5) som konstruerats bör vidareutvecklas så att den 

även tar hänsyn till tillgänglig kapacitet i form av tillgänglig arbetstid och antalet 

operatörer som krävs.  

 Det praktiska stödet bör även vidareutvecklas så att den ger förslag till bästa 

flödesväg för produkter och arbetsorder så att maximal kapacitet kan utnyttjas 

främst av de två riktarna som är produktionens flaskhalsar. Samt att modellen tar 

hänsyn till de mellanlager som ligger ute i produktion mellan maskinerna.    
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7. Slutsats 
I slutsatsen besvaras rapportens syfte och uppställda forskningsfrågor samt den praktiska 

frågeställningen utefter den litteraturstudie och fallstudie som genomförts under studiens 

gång. Kapitlet avslutas med att diskutera studiens genomförande och presentera 

eventuella framtida studier.   

 

Studien har haft som syfte att jämföra olika metoder för produktionsplanering med 

avseende på olika produktionssituationer som påverkar planeringsprocessen samt att 

utforma en analysmodell för effektivisering av produktionsplanering. I figur 11 

presenteras den framtagna analysmodellen. I modellen framgår att det är viktigt att börja 

med att kartlägga nuläget för att i ett andra steg analysera nuläget utefter 

planeringsmiljön, planeringsmetoder, faktorer och målet med effektivisering för 

planeringsprocessen. Efter att analysdelen är färdigställd tas förbättringsområden fram 

som senare genererar till förslag för förbättring.  

 

 

Figur 11: Figuren visar en analysmodell för effektivisering av produktionsplanering.  
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För att besvara syftet med att jämföra metoder för produktionsplanering ställdes 

forskningsfråga ett upp. Vilket presenteras nedan och kan kortfattat beskrivas att olika 

metoder passar bra vid olika situationer. 

 

Forskningsfråga 1: Vilka metoder är bäst lämpade för produktionsplanering i olika 

produktionssituationer 

Tabell 5: Tabellen visar de olika metoderna som har undersökts i studien och vid vilka 

produktionssituationer de passar. 

Metod Passar bra vid produktionssituationerna: 

MRP Lång ledtid, ojämn efterfråga, stor partistorlek 

JIT Kort ledtid, jämn och ojämn efterfrågan, liten 

partistorlek 

Kanban Kort ledtid, jämn efterfrågan, liten partistorlek 

BP Kort ledtid, jämn efterfrågan, bestämd 

produktmix 

Cyk. P Jämn efterfrågan, bestämd produktmix 

 

De olika produktionssituationer som framkommer i studien att ta hänsyn till vid införande 

av planeringsmetod är: 

- Kort ledtid 

- Lång ledtid 

- Jämn efterfrågan 

- Ojämn efterfrågan 

- Bestämd produktmix 

- Liten partistorlek 

- Stor partistorlek 

 

Forskningsfråga 2: Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid produktionsplanering?  

Under studiens gång har det framgått att planeringsmiljön har en stor påverkan på vilken 

metod som är bäst lämpad för planeringsprocessen. I kapitel 3.7 Analysmodell för 

effektivisering av produktionsplanering, presenteras en analysmodell som är baserad på 
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ett antal steg som är viktiga att ta hänsyn till vid val av planeringsmetod. De olika 

metoderna karaktäriseras dessutom av ett antal faktorer som är bäst lämpad för en viss 

planeringsmetod. De faktorer som är viktiga att identifiera och ta hänsyn till vid val av 

planeringsmetod är:  

- Ledtid 

- Efterfrågan 

- Produktmix 

- Volym  

Vidare är det även viktigt att ta hänsyn till ett antal fler faktorer vid planeringsprocessen. 

Dessa faktorer är eventuella flaskhalsar, tillgänglig kapacitet och kundorderpunkt. Men 

även målet med produktionsprocessen är viktig att fastställa vid val av planeringsmetod.  

 

Forskningsfråga 3: Vilka goda följder har effektivisering av produktionsplanering?  

De goda följder som framkommer i studien genom en effektivisering av 

produktionsplanering är: 

- Reducering av säkerhetslager 

- Bättre leveransservice 

- Högre kapacitetsutnyttjande 

- Minskade lagerhållningskostnader  

 

Praktisk frågeställning: Är det möjligt att utveckla ett stöd för produktionsplaneringen 

hos Sandvik (SMT) produktionsenhet Borrstål som effektiviserar produktionsflödet? 

 

Slutsatsen till denna forskningsfråga är att det möjligt att utveckla ett stöd som 

effektiviserar produktionsflödet med hjälp av IT-verktyget Excel. Modellen som 

konstruerats i denna studie kräver vidareutveckling för att fungera helt optimalt.    

 

7.1 Generella implikationer 

I det stora hela anses studien uppfylla det uppställda syftet att jämföra olika metoder för 

produktionsplanering med avseende på olika produktionssituationer samt att utforma en 

analysmodell för effektivisering av produktionsplanering. 
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Det som framkommer utifrån studien är att produktionsmetoderna är beroende av 

planeringsmiljön, faktorer som påverkar och målet för effektivisering av 

produktionsprocessen.  

 

7.2 Förslag till framtida studier inom området     

Det finns möjligheter till fortsatta studier och fördjupningar inom detta område. För 

vidareutveckling och forskning rekommenderar författarna att göra fler studier på andra 

företag för att få en bredare kunskap om hur tillverkande företag använder sig av 

produktionsplanerin. Framtida studier skulle även kunna vara att testa olika 

planeringsmetoder hos företag och se hur bra de fungerar med tanke på olika effekter och 

situationer samt att testa analysmodellen vid fler företag.  
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