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Abstract 

This report is a result of a project that been conducted on System Andersson. System 
Andersson sells and develops MPS-systems for small and medium sized 
manufacturing companies. System Andersson are today located in the central parts of 
Jönköping and has about 20 employees. The goal for the project is to develop a new 
version of Andersson Qwick mps. The project has been divided into a number of 
smaller projects were the authors been part of the planning module project. The 
purpose of this part of the project is to investigate which functions that is going to be 
included in the new MPS-system. The authors part of the projects started off from 
formulations of questions that been stated in the initial phase of the project. 
 
Two perspectives is brought forward in this report were the authors present what 
functions  that is available in system today and also which functions that System 
Anderssons future customers have the need for. The methods used are mapping, 
interviews and also literature studies that been of great use to answer the questions 
stated. A mapping of five MPS-systems, including System Andersson, Jeeves, 
Pyramid, EQ-Plan and Monitor has been conducted.  
 
The results from the review of the mapping shows that System Andersson has the 
least amount of functions, 21 out of 51. Jeeves offered the greatest amount of 
functions and thereafter Monitor, Pyramid and EQ-Plan. The area where System 
Andersson performed best was in the material planning section. Beyond this mapping 
a prioritisation of the functions has been made by employees of System Andersson. 
This prioritization showed that many of the 51 functions received a high priority and a 
small amount of functions received a low priority. If the mapping and the 
prioritisation is brought together the results show that there was a great amount of 
functions that received a  high priority that were not included in the system used and 
sold by System Andersson today. The second part of the results is a number of 
interviews were the purpose is to create a reference base were parallels can be drawn 
between the mapping and the prioritisation made by System Andersson. The study 
show where System Andersson today is positioned in the volym/variant matrix and 
were the competitors is situated. The results shows that System Andersson miss a 
number of functions compared to their target group to supply other manufacturing 
methods and demands of adjacent markets. 
 
The functions that are desirable to implement in the new system to gain more market 
shares in adjacent markets is: 
 

• A Graphical planning tool 
• A net requirement rapport 
• Daily planning tool 
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Sammanfattning 

Denna rapport är ett resultat av ett samarbete som utförts som projekt hos System 
Andersson. System Andersson är ett företag som levererar MPS-system till små 
tillverkande företag. System Andersson är idag lokaliserade i Jönköping och har cirka 
20 anställda. Projektet är till för att utveckla System Anderssons efterföljare till 
produkten Andersson Qwick mps. Projektet har varit indelat i flera delprojekt där 
författarna har ingått i ett delprojekt som heter planeringsmodul. Syftet med 
delprojektet har varit att undersöka vilka nya funktioner som är tänkta att användas i 
planeringsmodulen för den nya produkten. Författarnas arbete i projektet har utgått 
ifrån frågeställningar som ställts upp i projektets inledande fas.  

Två perspektiv i rapporten tas upp där fokus varit att presentera vilka funktioner som 
idag finns på marknaden samt vad System Anderssons tänkta kunder har behov av. 
Metoderna som har använts är kartläggning, intervjuer och litterära studier som har 
varit till stor nytta för att besvara de frågeställningar som ställts upp. Kartläggning har 
skett utav fem MPS-system på den tänka marknad som System Andersson befinner 
sig på. De fem Systemen som kartlagts och jämförts är Jeeves, Pyramid, EQ-plan, 
Monitor och System Andersson.  

Resultatet från den sammanställning som gjorts av marknadsjämförelsen visar på att 
System Andersson har minst antal funktioner, 21 av 51 möjliga. Jeeves hade flest 
funktioner och därefter kommer Monitor, Pyramid och EQ-plan. Det område som 
System Andersson var starkast på var inom materialbehovsplanering. Utöver 
marknadsjämförelsen har en prioritering av funktionerna i marknadsjämförelsen gjorts 
av personal från System Andersson. Prioriteringen visade att de flesta av de 51 
funktionerna hade hög prioritet och endast ett fåtal hade en låg prioritet. Läggs 
marknadsjämförelsen och prioriteringen samman visade resultatet att det fanns ett 
flertal funktioner som viktats som viktiga men som System Andersson inte har i sitt 
nuvarande MPS-system. Den andra delen av resultatet är ett antal intervjuer i syfte att 
skapa en referensbas där paralleller kan dras mellan marknadsjämförelsen och System 
Anderssons prioritering. Studien visar på var i volym/variantmatrisen som System 
Andersson befinner sig idag och var deras konkurrenter befinner sig. Resultatet visar 
att det finns ett par funktioner som System Andersson saknar i relation till deras 
önskade målgrupp för att kunna tillgodose andra tillverkningssätt och 
behovsefterfrågan hos närliggande marknader. 

 De funktioner som är önskvärda att implementera i det nya systemet för att ta 
ytterligare marknadsandelar inom närliggande marknader är: 

• Ett grafiskt planeringsverktyg 

• En fullständig nettobehovsrapport 

• Dagplanering 
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1 Nyckelord 

- Planeringsmodul 

- MPS-system 

- Funktioner 

- Konkurrentjämförelse av MPS-system 

- Volym/variantmatris 

- Sälj och verksamhetsplanering 

- Huvudplanering 

- Kapacitetsplanering 

- Detaljplanering 

- Kundorderpunkt 

- Materialbehovsplanering 
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2 Inledning 
Rapporten beskriver det arbete som har utförts på System Andersson och är en del i en 
examination för examensarbete på c-nivå. Arbetet med rapporten är kopplad till 
författarnas utbildning inom programmet Industriell organisation och ekonomi. 
 
System Andersson utvecklar verkstadssystem för den svenska marknaden till små och 
medelstora företag. Under några år har System Andersson drivit ett projekt med att 
utveckla nästa generations verkstadssystem. Författarna har under en tid deltagit i en 
projektgrupp för projektet och denna rapport är resultatet.  
 

2.1 Företagsbeskrivning 
System Andersson grundades år 1980 av Arne Candemar. Nuvarande vd är Thomas 
Candemar och har idag cirka 20 anställda. Tidigare hade System Andersson sin 
verksamhet i Huskvarna men finns numera i en stor villa nära stadsparken i 
Jönköping. System Andersson har i 27 år utvecklat material och 
produktionsstyrningssystem, MPS, för små och medelstora tillverkande företag under 
sin produkt Andersson Qwick mps. Företaget har under åren sålt mer än 1500 system 
och omsatte 2006 17 miljoner.  System Anderssons affärsidé är att göra tillverkande 
företag effektivare samtidigt som System Andersson skall vara marknadsledande i sin 
bransch genom att alltid ligga steget före sina konkurrenter. 

Andersson Qwick mps är Systems Anderssons egenutvecklade verkstadssystem och är 
moduluppbyggt för att deras kunder skall kunna välja den del som är viktigast. 
Verkstadssystemet följer den vision som System Andersson har med att de skall 
kunna arbeta med svenska företag som är anpassade för ”platta” organisationer och 
där personalen skall vara engagerad och ha inflytande. Tillsammans med 
verkstadssystemet finns andra produkter som kan kopplas ihop med systemet. Det är 
en pekskärm för bland annat återrapportering och tidsredovisning samt en VIM- tavla 
ute i produktionen som skall vara till hjälp vid omplanering och prioritering av 
tillverkningsorder.  
 
System Andersson är med i ett nätverk som heter koppling.nu där tanken är att vara 
ett komplement till de affärssystem som har allt ”in-house”. Fördelarna med det är att 
kunden själv skall få välja det standardsystem som de är vana vid att arbeta i. Istället 
för att byta ut det mot ett komplett affärssystem ska det gå att koppla ihop de olika 
programmen i ett modulsystem. Koppling.nu är ett samarbete mellan Lundalogik, 
System Andersson och Visma SPCS.  
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2.2 Bakgrund 
Den alltmer ökade konkurrensen på den svenska marknaden gör att företag måste 
förnya sig själva för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga. I och med att samhället 
blir mer och mer globaliserat blir konsumenter mer medvetna om företags olika 
produkter, fler konkurrerar om samma kundkrets. Det är med dessa tankar som 
System Andersson bestämt sig för att det har blivit dags att utveckla efterföljaren till 
dagens system Andersson Qwick MPS. System Andersson har som motto att alltid 
ligga steget före sina konkurrenter och realiserar detta genom att utveckla ett nytt 
MPS-system. Utvecklingen av det nya MPS-systemet genomförs i projektform där 
System Andersson delat in projektet i en projektstruktur med underliggande 
projektgrupper som representerar de olika modulerna som det nya systemet skall bestå 
av. Den projektgrupp författarna deltagit i är själva planeringsdelen av ett MPS-
system, som berör allt mellan orderinläggning till utskrift av en tillverkningsorder.  
 
Ett nytt system ska bestå utav tre nivåer för att kunna användas av olika typer av 
kunder med olika behov. Konceptet kännetecknas av nivåerna light, medium och 
large. Tanken är att de tre nivåerna ska ha ett basutbud med funktioner men vill 
kunden ha mer avancerade funktioner får kunden köpa en annan version av systemet 
än den första. Den första nivån ska vara den enklaste och där bör endast det enklaste 
grundutbudet ingå. Vad gäller de andra två nivåerna ska de vara anpassade mot 
varandra och täcka upp de funktioner som målgruppens översta skikt kan behöva ha.  
 
Målet är att under 2009 års underleverantörsmässa i Jönköping presentera det nya 
systemet för kunder, konkurrenter och allmänhet. 

2.3 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att undersöka vilka funktioner som är mest lämpliga att 
använda i planeringsmodulen av System Anderssons MPS-system. 
Rapportens mål är att presentera funktioner som skall ligga till grund för beslut om 
planeringsfunktioner för System Anderssons nya MPS-system. För att nå målen skall 
en teoretisk utredning göras samt undersökningar av kundkrav och en 
konkurrentanalys presenteras.  

2.4 Avgränsningar 
För att rapporten skall svara väl mot sitt syfte och på grund av tidsbegränsningar finns 
det ett behov av att avgränsa rapporten.  
 

- Referensföretagsundersökningen kommer endast att inrikta sig på 
små/medelstora företag. 

- Rapporten kommer ej att ta upp hur planeringsmodulen interagerar med andra 
delar av MPS-systemet. 

- Konkurrentjämförelse inriktar sig endast mot MPS-system för små/medelstora 
företag som agerar på svenska marknaden 

- Vid konkurrentanalys skall fokus ligga på planeringsmodulen  
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2.5 Disposition 

Denna rapport tar upp två uppgifter som genomförts inom området för 
planeringsdelen hos System Anderssons MPS-system, Andersson Qwick mps.  

Författarna har använt sig av en standardiserad mall för examensarbete vid 
Jönköpings Tekniska Högskola. Den teoretiska bakgrunden ligger som grund för 
slutsatser, diskussioner och resultat och är därmed presenterad i rapportens början. 
Metodavsnittet tar upp och tydliggör vilka olika former av undersökningsmetoder som 
använts. Till metoden presenteras en beskrivning av hur genomförandet av rapportens 
resultat gått till och tankar kring det. Resultatet är indelat i två delar för att tydliggöra 
att det är två uppgifter som genomförts. Här presenteras diagram och tabeller som 
beskriver resultatet från de undersökningar författarna genomfört. Efter resultatet 
följer en sammanslagen rubrik där slutsatser och diskussion om det resultat som 
presenteras görs. Till rapporten följer även referenslista, indexord och bilagor som gör 
det enklare att följa med i rapporten.      
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3 Teoretisk bakgrund 
Material och produktionsstyrning, MPS kallas de beslut som rör planering och 
styrning av materialflöden inom en organisation på en taktisk och operationell nivå. 
Genom att använda sig av planering och styrning för ett företags materialprocesser 
kan enligt (Olhager, 2000) följande mål uppnås: 
 

- Maximering av utnyttjandegraden för företagets resurser 
- Hög leveransservice genom att uppnå korta och tillförlitliga leveranstider 
- Låga kostnader för kapitalbindning i lager, produkter i arbete och 

färdigvarulager. 
 
Dessa mål kan vara svåra att uppfylla vid samma tidpunkt då de ibland krockar med 
varandras mål. Företag är olika och har olika processer, maskiner och materialbehov. 
Därför blir planering av material mer komplex och bidrar till att företag måste styra 
sina materialflöden till att göra rätt saker i rätt tid så kostnadseffektivt som möjligt.  
De huvudsakliga planeringsbeslut som tas för material och produktion rör följande 
frågor (Olhager, 2000): 
 

- Vad skall tillverkas? 
- Hur mycket skall tillverkas? 
- När skall tillverkning ske? 
- Vilka resurser skall utnyttjas? 

 
Planering sker på olika nivåer med olika 
tidshorisonter och med skillnader i 
detaljeringsgrad nivåerna emellan. (Se figur 
1) 
Nivåerna och dess innehåll kan skilja sig åt 
men är oftast uppdelat i tre delar, nämligen 
Huvudplan, Materialbehovsplan och 
Detaljplanering. Varje planeringsnivå skall 
svara på de frågor som rör de huvudsakliga 
planeringsbesluten som nämnts ovan 
(Arnold, 2004). 
 Figur 1 – Översikt planering, (Arnold, 

2004) 
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3.1 Orderkvalificerare/Ordervinnare 
För ett konkurrenskraftigt företag är det viktigt att veta vad som kunden värderar som 
viktigt. Begreppet ordervinnare och orderkvalificerare är begrepp som används för att 
urskilja vilka konkurrensmedel företag använder sig av. Orderkvalificerare är de 
variabler som fungerar som en dörröppnare till en kund/marknad men som inte avgör 
själva köpet. Exempelvis är funktionen att kunna ringa en orderkvalificerare för 
produkten mobiltelefon. Funktionen uppfyller grundbehovet hos kunden men avgör 
inte köpet. Ordervinnare är de variabler som avgör om köpet går igenom eller ej. För 
en mobiltelefon skulle det kunna vara dess design eller batteritid. Beroende på kund 
eller marknad kan det skilja sig markant mellan vad som anses vara orderkvalificerare 
och ordervinnare. Hos en kund kan till exempel en ordervinnare vara en 
orderkvalificerare (Olhager, 2000). 
 

3.2 Volym/variantmatrisen 
Ett företags produkter kan oftast vara väldigt olika varandra och har sin egen 
produktlivscykel där produktens efterfrågan varierar över tid. Produkten genomgår 
faserna, introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. Under de olika faserna är det inte 
säkert att samma tillverkningsprocess kommer att vara den mest lämpliga. 
Volymmatrisen visar på att tillverkningsprocesserna och produkttyperna gärna 
hamnar längs en diagonal från översta vänstra hörnet ner till nedersta högra där olika 
efterfrågestrategier befinner sig 
(Olhager,2000).
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Figur 2- Volymmatris, (Olhager, 2000) 

 
Volymmatrisens övre del består av produkternas livscykel där produkterna varierar 
från unika lågvolymsprodukter till högvolymsprodukter.  Den lodräta spalten 
innehåller de olika tillverkningsprocesserna, fast position, funktionell verkstad, 
flödesgrupper lina/löpande band och kontinuerlig tillverkning (Oden, 1993). 
 
Som volymmatrisen visar beror valet av tillverkningsprocess på företagets egna 
produkter, hur de ser ut. För att få ut ett effektivt system av matrisen skall företaget 
välja den tillverkningsprocess som ligger närmast deras produktstrategi.  
Innan valet av tillverkningsprocess sker med hjälp av volymmatrisen, bör företag först 
välja rätt strategi för att hantera efterfrågan. De olika efterfrågestrategierna är 
konstruktion mot order, tillverkning mot order, montering mot order och tillverkning 
mot lager. Kundorderpunkten är den punkt som visar vilken typ av efterfrågestrategi 
som är mest lämpad att använda sig av (se figur 2), (Olhager, 2000). 
  
Tillverkning mot lager 
Företag med strategin tillverkning mot lager producerar sina produkter i batcher och 
lägger slutprodukterna på lager. MPS-systemet skall svara på hur mycket och när 
varje slutprodukt skall produceras. Företag med tillverkning mot lager har ofta 
produkter som är kundprodukter men även industriella varor läggs på lager. I dessa 
företag har ofta produkterna katalogiserats med slutartikelnummer (Vollman, 2005). 
 
Tillverkning mot order 
Vid tillverkning mot order finns sällan några större lager utav slutartiklar utan 
tillverkning sker mot de kundorder som kommer in. Denna strategi är speciellt lämpad 
när det finns flera kombinationer av slutprodukter. I denna miljö är inte ledtiden den 
viktigaste utan kunderna kan vänta lite på sin kundorderspecifika produkt (Oden, 
1993). 
 
Montering mot order 
Produkten görs från undermontage av standardiserade produkter. Detta görs när en 
kundorder inkommer. Exempelvis är tillverkas bilar enligt denna metod. Kunderna får 
göra ett antal begränsade val och sen monteras bilen ihop enligt valen som gjorts. 
Produktstruktur visar på att många huvudartiklar kan monterats ihop av få 
underartiklar. Huvudplaneringen för montering mot order bör göras vid monteringen 
där minsta antalet produkter uppstår (Oden, 1993).    
 
Konstruktion mot order  
Är ett produktionssätt mycket likt montering mot order men där det handlar om mer 
specialiserade order där bland annat design av en produkt börjar långt innan 
tillverkningen av den sker (Arnold, 2004). 
 

3.3 Kundorderpunkt 
För att förstå de efterfrågestrategier som finns är det viktigt att nämna kopplingen till 
kundorderpunkten. Kundorderpunkten är den punkt som är beroende av förhållandet 
mellan leveranstid och genomloppstid. Leveranstiden bestäms oftast utav marknaden. 
Är leveranstiden längre än genomloppstiden kan vissa aktiviteter som till exempel 
planering, inköp, tillverkning och montering ske mot kundorder, är förhållandet 
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omvänt behöver vissa av dessa aktiviteter göras i förväg och finnas till hands då 
marknaden kräver en kortare leveranstid. Aktiviteterna sker då mot prognos. 
Beroende på vilken efterfrågestrategi som används skiljer det sig var 
kundorderpunkten ligger. Exempelvis är funktionen inköp av råmaterial oftast en 
funktion som måste prognosbeställas eftersom marknaden kräver en ledtid är kortare 
än ledtiden för inköp. Materialanskaffningen måste således prognostiseras (Olhager, 
2000). 
 
              
 

  
 

                          

              

              

        Prognos   Kundorder   

              

              

Figur 3- Kundorderpunkt, (Olhager, 2000) 

 

3.4 A-V-X profiler 
Det finns olika profiler över hur ett företags materialstruktur ser ut. De tre olika 
profilerna ger en överblick över hur företags produkter förhåller sig till sina 
artikelnummer. Vanligtvis finns tre nivåer: slutprodukt, halvfabrikat och köpmaterial. 
A-profilen har som figur 4 visar ett mindre antal slutprodukter som monteras ihop av 
flertalet undermontage och råmaterial. V-profilen visar på att genom ett mindre antal 
inköpsmateral/råvaror samt undermontage kan en större mängd olika slutprodukter 
framställas. En X-profil är en sammansättning av A och V-profiler där man ur en 
större mängd råmaterial och inköpsmaterial tillverkar en begränsad mängd 
undermontage som kan monteras ihop till en större mängd slutprodukter. Detta synsätt 
att ett företags materialprofil kan användas för att se var den smalaste kvantiteten av 
artiklar finns är betydelsefull för planering. Syftet är att använda det smalaste området 
att planera för och användas vid prognostisering. De aktiviteter som ska utföras innan 
där den smalaste kvantiteten av artiklar finns skall prognosticeras och aktivitererna 
efter skall vara kundorderstyrda (Olhager, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Kundorderpunkt 

A V X 

Figur 4 – Materialprofiler, (Olhager, 2000) 
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Sälj och verksamhetsplanering, SVP 
Sälj och verksamhetsplanering ger en överblick av material och resursplanering för 
produktion på längre sikt. Indata till sälj och verksamhetsplanen är den affärsplan som 
företaget utarbetat. Planeringsprocessen i en SVP börjar med att bedöma hur 
tillgången på företagets trögrörliga resurser är mot den framtida efterfrågan. 
Bedömningen sker utifrån ett ekonomiskt perspektiv där kostnader analyseras och där 
tidshorisonten är ett år eller längre, eftersom de mer fasta resurserna skall kunna 
påverkas. Andra skäl till att ha en längre tidshorisont är för att kunna ta hänsyn till 
säsongsvariationer (Olhager, 2000).  
  
Skapandet av en övergripande produktionsplan ingår i SVP där produktionsplanen 
baseras på tillgängliga resurser som finns tillgängliga och företagets marknadsplan. 
Produktionsplanens huvudsyfte är att med tillgängliga resurser bestämma en 
produktionstakt som gör att företagets marknadsplan uppfylls. De parametrar som 
ingår är bland annat lagernivåer, orderstock, marknadens efterfrågan, kundservicenivå 
och personalkapacitet (Arnold, 2004). 
 
För att mäta antalet produkter som skall produceras utav kan produkterna ha behov av 
att delas in. För företag med endast en produkt är det betydligt enklare att mäta 
mängden som totalt skall produceras, exempelvis en svart cykel. För ett företag som 
har många typer av produkter och produktsorter blir det svårare att gemensamt mäta 
totala mängden produkter som behöver produceras eftersom det finns flera val. 
Återkopplat till exemplet med cyklar så finns det cyklar med olika färger och styren, 
dam och herrcyklar. När produktgrupperna skapas skall indelning av produkter ske 
utefter hur pass liknande tillverkningsprocess de har snarare än utifrån ett 
kundperspektiv. Kapaciteten hos produktionen, alltså förmågan att producera 
produkter behöver bli översatt från efterfrågan av produkterna för att se vilken 
tillgänglig tid som finns (Arnold, 2004). 
 
Det finns flera strategier att använda vid sälj och verksamhetsplanering för att svara 
mot marknadens behov, det finns många blandstrategier men de två mest skilda är 
strategier för lagerlös produktion och utjämnad produktion. Den ena utav de extrema 
strategierna är utjämnad produktion. Att använda sig av utjämnad produktion gör att 
variationer i försäljning minskas genom att använda sig av lager. Att producera mot 
en genomsnittlig efterfrågan medför att under högsäsong tas varor ur lagret medans 
under lågsäsong då byggs lagret upp som då inte utnyttjas. Metoden är stabil men ger 
mer kostnader under lågsäsong eftersom det blir en högre kapitalkostnad med längre 
liggtid i lagret. Den andra strategin kallas lagerlös produktion. Principen är att låta 
försäljningen motsvara produktionen där inget lager behövs. Andra namn på detta är 
att följa efterfrågan. Dock måste det alltid finnas en konstant uppföljning av 
efterfrågan vilket ställer höga anpassningskrav för att möta efterfrågan exempelvis vid 
säsongsvariationer. Fördelen med strategin är att lagernivåerna hålls så låga som de 
kan göra och därigenom minskas lagerhållningskostnaderna (Olhager, 2000).  
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3.5 Huvudplanering 
Huvudplanen är ett viktigt verktyg eftersom den tar hjälp av Sälj och 
verksamhetsplanen som översätter information från försäljningsavdelningen till 
tillverkningsavdelningen. Tidshorisonten vid huvudplanering varierar från dagar till 
månader beroende på situation och företag.   
 
Huvudplanen fungerar som indata till materialbehovsplanen som i sin tur bestämmer 
kapacitets och resursbehoven för när och hur mycket som skall tillverkas eller köpas 
in. Syftet att använda sig av och skapa en huvudplan är att hålla kvar önskad nivå av 
kundservice genom att upprätthålla stabila nivåer av färdigvarulager eller att 
schemalägga för att möta krav på kundleveranser. Dessutom ser huvudplanen till att 
arbeta för en maximal utnyttjandegrad av material, arbetstid och utrustning samtidigt 
som lagernivåerna hålls på valda gränser. För att skapa en huvudplan behövs följande 
funktioner som fungerar som indata till planen (Arnold, 2004): 
 
- SVP, Produktionsplan  
- Prognoser för huvudartiklar 
- Kundorder eller prognosorder  
- Lagernivåer för huvudartiklar 
- Kapacitetsbegränsningar 
 
Den metod som används vid arbete med en huvudplan där det är viktigt att fokusera 
på planens syfte. Huvudplanens syfte är att inte överskrida kapaciteten hos 
tillverkningen men samtidigt nå produktionsplanen. Arbetet sker i tre steg och 
beskrivs nedan (Arnold, 2004):  
1. Ta fram en preliminär huvudplan 
2. Granska huvudplanen mot tillgängligt kapacitet 
3. Lös skillnaderna mellan den preliminära huvudplanen och tillgänglig kapacitet  
 
För att huvudplanen skall vara effektiv och inte bli för komplicerad behöver den 
övergripande planeringen koncentreras till där den smalaste kvantiteten av produkter 
finns. Beroende på i vilken produktionsmiljö produkterna tillverkas i arbetar man lite 
olika med hur huvudplanen kommer att se ut, det blir svårare att genomföra prognoser 
och huvudplanering om det finns för många produkter (Vollman, 2005). 

3.5.1 Beroende och oberoende behov 

Huvudplanen planerar endasr för slutartiklar med ett oberoende behov eftersom de 
ligger överst i produktstrukturen. Det finns två typer av behov, oberoende och 
beroende behov. Oberoende behov av en produkt innebär att behovet av denna inte är 
kopplad till andra produkter. Eftersom att artiklar med ett oberoende behov inte är 
kopplad till andra artiklar behövs prognostisering användas. Men beroende behov är 
direkt relaterade till efterfrågan på högre strukturnivåer vilket möjliggör att med hjälp 
av prognostiseringar av huvudartiklar kan efterfrågan kalkyleras på artiklar vid lägre 
nivåer.  
Det som kan vara nödvändigt att tydliggöra är att en artikel kan både vara beroende 
och oberoende. En artikel kan både ingå i huvudplanen samtidigt som den är 
oberoende genom att exempelvis vara en reservdel. Efterfrågan på en reservdel är 
oberoende på grund av att efterfrågan på dessa inte är direkt kopplade till efterfrågan 
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på moderartikeln. Beroendet kan vara antingen horisontellt eller vertikalt. En artikels 
beroende av dess överordnade artikel är vertikalt, samtidigt kan även artiklar på 
samma strukturnivå vara beroende av varandra. Detta på grund av att en artikel kan 
vara en bristartikel vilket i sin tur kan medföra att montering av huvudartikeln blir 
försenad (Arnold, 2004).  

3.5.2 Grov kapacitetsplanering 

Efter att en preliminär huvudplan har planerats är det viktigt att göra en granskning av 
kapacitetsbehovet för att se huruvida resurserna i företaget klarar av det planerade 
behovet. Kapacitetsbehovet jämförs sedan mot den tillgängliga kapacitet som finns 
inom produktionen. Är den tillgängliga kapaciteten mindre än det totala 
kapacitetsbehovet bör möjligheter för övertid, extrapersonal eller utlego undersökas. 
Det som om möjligt eftersträvs är att planera om huvudplanen. Omplanering av 
huvudplan kan dock ge mycket extra operativt arbete och då inte vara lika aktuellt 
som att lägga ut övertid. För att utvärdera hur välplanerad en huvudplan är bedöms 
den utifrån tre kriterier nämligen resursanvändning, kundservice och kostnad (Arnold, 
2004). 

3.5.3 Planeringshorisont 

Planeringshorisonten är den tidslängd i huvudplanen som planering sker i och skall 
som minst vara den tid det tar att klara av planen. Den längsta ackumulerade ledtiden 
brukar vara den vanligaste metoden för att bestämma planeringshorisonten. Att ha en 
lång planeringshorisont gör planen mer översiktlig och ger större möjlighet att leda 
om resurser för att få planering med så lite kostnader som möjligt (Arnold, 2004). 

3.5.4 Tidsgränser 

De problem som kan uppstå vid planering och som behövs tas hänsyn till för att 
säkerställa att underartiklarna finns i rätt kvantitet och i rätt tid vid montering är till 
exempel att kunder ändrar eller avsäger sig order, maskiner går sönder, leverantörerna 
levererar inte i tid och att tillverkningen har problem med kassaktioner. För att 
strukturera och avgränsa själva arbetet med att planera tillverkningen används olika 
zoner och tidsgränser. Se figur 5. Detta görs för att minimera kostnader som kan 
uppstå vid omplanering och minskad kundservicenivå. Ju närmare 
efterfrågetidsgränsen planering sker desto mer ökade kostnader genererar det om 
omplanering behöver göras (Arnold, 2004). 
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Figur 5, Tidsgränser, (Arnold, 2004) 

 
Fast period 
I denna period är kapacitet och material bundet till befintliga order. Att ändra i denna 
period skulle få ökade kostnader som följd. Ändringar i denna period bör göras av 
högre chefer. Tidsgränsen för perioden kallas efterfrågetidsgräns och behandlar 
släppta kundorder istället för prognos (Arnold, 2004).  
 
Halvfast period 
Material och kapacitet är inte i samma utsträckning fastställt. Prognos eller kundorder 
planeras och en ändring skulle kunna göras genom omplanering. Prioritetsändringar är 
enklare att göra, där vägs tillverkning och marknadskrav sinsemellan om ändringar 
skall ske. I denna period har material beställts och kapaciteten är fastställd. 
Planeringstidsgräns är definierad av den halvfasta perioden (Arnold, 2004).  
 
Planeringsperiod 
Planeringsperiod är den period där orderförslag fastställs med hänsyn till 
lagerutvecklingen. Ändringar här är ingen stor sak och leder inte till mycket 
extrajobb, mer eller mindre rutinarbete (Arnold, 2004).  
 

3.5.5 Prognos 

Syftet med prognostisering är att få en bättre kunskap om efterfrågan och försäljning. 
Denna kunskap används till att öka företagets lönsamhet genom att planera i god tid. 
Effekter som kan dras nytta är bland annat kortare leveranstider. Prognosticering 
används av aktiviteter som ligger innan kundorderpunkten i den tillverkningsstrategi 
som valts. Prognos sker ofta där lager används som buffert. Prognosarbete finns väl 
dokumenterat och några generella ståndpunkter om prognoser är:  

• Prognoser är vanligtvis fel 
• En bra prognos är mer än en enskild siffra 
• Aggregerade prognoser är säkrare 
• Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten 
• Prognoser skall inte ersätta känd information 

 
De två olika prognosmetoderna som finns grupperas in i två olika grupper, 
kvantitativa och kvalitativa prognosmetoder.  Kvalitativa prognoser är ett synsätt där 
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man subjektivt försöker ta fram användbara prognoser. De metoder inom denna grupp 
som används är Delphi-metoden, expertutlåtanden och olika former av 
marknadsundersökningar. Kvantitativa prognoser baseras på historiskt data för att få 
ut framtida utfall. Den vanligaste gruppen inom kvantitativa prognoser är 
tidsseriemetoder. Olika tidsseriemetoder som är vanliga är att använda sig av 
(Olhager, 2000): 

• Glidande medelvärde 
• Exponentiell utjämning  
• Trendprojektion 
• Säsongindex 

3.5.6 Möjlighet att lova, ATP 

Används för att vid en kundförfrågan kunna svara när en leverans kan ske om det 
finns ledig tid och kapacitet kvar i planeringen (Olhager, 2000).  
Funktionen ATP skiljer sig beroende i vilken produktionsmiljö företaget befinner sig i 
och var dess kundorder punkten ligger. Beslut om vilken nivå ATP skall ligga på 
definieras av dels tillförlitligheten i prognosen samt önskad kundservicenivå.  Flyttas 
kundorderpunkten mer till vänster (se figur 3) påverkas prognosverksamheten som får 
det enklare att ge en mer tillförlitlig prognos eftersom tidshorisonten för prognosen 
blir kortare. För kundservicenivån gäller det motsatta, desto närmare 
kundorderpunkten är klar för leverans desto högre sannolikhet att få en kort ledtid ut 
till kund (Stadtler, Kilger, 2005). 

3.5.7 Lagersaldoberäkning 

En funktion som används vid planering utav en huvudplan är att beräkna lagersaldot. 
Syftet vid tillverkning mot lager är att planera för att se när lagersaldo går under en 
önskad nivå och därigenom åtgärda den negativa lagerutvecklingen genom att lägga in 
en order för att få upp lagersaldot. Lagersaldoberäkningar utförs i ett första skede mot 
prognos om det är möjigt annars utförs beräkningen mot kundorder. Både prognos och 
kundorder kan förekomma samtidigt men då skall den största ordern tas med. 
Lagersaldokalkyleringen tar hänsyn till två olika scenarion. Ett innan 
efterfrågetidsgränsen och en kalkyl efter tidsgränsen för efterfrågan (Olhager, 2000). 
 

3.6 Materialbehovsplanering, MRP 
Materialbehovsplanering, MRP är ett enkelt verktyg för att utföra detaljerad 
materialplanering vid tillverkning av komponenter och vid montering till färdiga 
produkter. Målet med MRP är att tillhandahålla rätt del vid rätt tidpunkt till montering 
av en färdig huvudartikel (Vollman, 2005). Målet med användning av 
materialbehovsplanering är att bestämma materialbehov och att hålla prioriteringar 
aktuella (Arnold, 2004). 
 
MRP systemets uppgift är att bestämma vilka artiklar som är nödvändiga för att möta 
kraven från huvudplanen och baserat på ledtid kalkylera vid vilka tidpunkter 
artiklarna måste finnas tillgängliga. Det finns fyra stycken punkter som MRP systemet 
har i huvuduppgift att lösa (Arnold, 2004): 
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• Vad som ska beställas 
• Hur mycket som ska beställas 
• När det ska beställas 
• När planerad leverans är 

3.6.1 MRP-system 

För att Materialbehovsplanering skall fungera optimalt behövs det en mängd 
information från olika källor.  
  

1. Huvudplanering – som informerar om hur många huvudartiklar som 
efterfrågas och när. 

2. Lagersaldo – ger information om aktuellt lagersaldo, partiformningsmetoder, 
och orderinformation om varje artikel.  

3. Order – ger information om hur många artiklar som finns tillgängliga. 
4. Behov – ger information om hur många av varje artikel som krävs. 
5. Produktstruktur – talar om vilka delar som behövs för att göra varje montage 

och huvudartikel. 
 
Lagersaldo en viktig del i MRP då det visar hur många artiklar som finns i lager. Det 
finns två olika typer av information som behövs från lagersaldot Den första typ av 
information innehåller information om orderkvantitet, ledtid, säkerhetslager och 
kassationer. Denna information ändras inte kontinuerligt utan behövs för att kunna 
planera vilka kvantiteter som behövs beställas och när för att kunna erhålla dessa i tid. 
Den andra typen av information som behövs är statusen på varje artikel. MRP 
systemet behöver veta hur mycket som finns tillgängligt, hur mycket som är allokerat 
och hur mycket som finns tillgängligt för framtida behov. Denna typ av information 
förändras kontinuerligt och vid varje transaktion som sker. Dessa data förvaras/hålls i 
en inventarielista (Arnold, 2004).  

3.6.2 Produktstrukturlista 

American Production and Inventory Control Society (APICS, 2004) definierar 
produktstrukturlistan som en förteckning av alla undermontage, mellanliggande delar 
och råmaterial som ingår i montering av huvudartikeln och visar även den kvantitet 
som krävs för montering (APICS, 2004). Produktstrukturslistan är ett av de mest 
använda dokumenten inom ett tillverkande företag. Det finns en stor mängd 
användningsområden däribland produktdefiniering, planering, tillverkning och 
kostnadsanalys. Produktstrukturen kan användas i många olika avdelningar inom 
företaget. Det som är viktigt är att systemet endast är strukturerat på ett sätt. Dock 
finns det många olika sätt att utforma den på, bland annat en-nivås, flernivås och 
varianter av flernivå produktstrukturer (Arnold, 2001). 
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Produktstrukturlistan är ett tekniskt dokument som specificerar vilka underordnade 
artiklar som krävs för att göra en montering av den överordnade artikeln, även kallad 
huvudartikel (Se Figur 6). En nivås produktstruktur omfattar endast de underordnade 
artiklar som är direkt nödvändiga och inkluderar inte de artiklar som är underartiklar 
till underartiklarna. En annan typ av bill of material är flernivås produktstruktur. Med 
produktstruktur på flera nivåer menas det med att underartiklarna delas in i grupper 
med syftet att visa hur montering av en huvudartikel sker (Vollman, 2005).  
 
Utifrån den information som finns tillgänglig i produktstrukturlistan kan en mängd 
information hämtas däribland rapporter som ”ingår i” och peggingrapporter. 
 
Ingår i-rapport  
Är egentligen en omvänd produktstrukturlista. ”Ingår i-rapporten” går från en 
underartikel upp till huvudartikel och visar i vilken kvantitet som krävs av 
underartikeln för att producera en huvudartikel (Oden, 1993). 
 
Pegging-rapport  
En peggingrapport är liknande ”Ingår i rapport”, dock visar en pegging rapport endast 
de huvudartiklar där det finns ett behov av artikeln, i vilken kvantitet och när de 
behövs. Syftet med en peggingrapport är att ha kontroll på var behovet av en artikel 
eller komponent finns (Vollman, 2005). 
 
MRP-tablå 
PLAN definierar MRP-tablå på detta sätt ”En MRP-tablå är en tabelluppställning som 
visar beräkningsgången vid materialbehovsplanering”(PLAN, 2008). 
MRP-tablån är en viktig del för att visualisera ett MPS-system och kan därför ses som 
en nödvändighet att beskriva närmare de olika rader som inkluderas i tabellen. 
 

Figur 6 – Produktstruktur, (Arnold, 2004) 
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Figur 7 – MRP-tablå, (Arnold, 2004) 

Ett exempel på en MRP-tablå visas i figur 7. Nedanstående komponenter kan ingå i en 
MRP-tablå. 
Bruttobehov förväntade förbrukningen av en komponent under tidsperioden. 
Lagerutveckling är det förväntade lagersaldot vid periodens slut efter att 
påfyllnadsorder levererats.  
Nettobehov är den förväntade bristen för perioden om inte någon åtgärd vidtas. 
Planerade order: inleverans, är påfyllnadsorders som placerats. 
Planerad färdigorder är den totala kvantiteten av artiklar i en påfyllnadsorder. 
Planerad order: frisläpp visar den totala kvantiteten av en artikel som är planerade 
order som skall släppas i den aktuella tidsperioden samt ledtidsförskjutas (Oden, 
1993). 

3.6.3 MRP planeringsprocess 

Varje artikel som tas upp i produktstrukturen är planerad ned genom MRP-systemet. 
Det är viktigt att veta att planering och kontroll utförs på alla artiklar i 
produktstrukturen. Råmaterial kan gå igenom flera förädlingsprocesser innan det är 
färdigt för användning i produktion eller som ingående komponent i montering eller 
kan det vara flera undermontage innan montering av huvudartikeln sker. Dessa 
aktiviteter sköts genom planering och kontroll av detaljplanering och inte av MRP 
(Arnold, 2004). 
 
Syftet med MRP är som tidigare nämnts att bestämma vilka artiklar som behövs, 
kvantitet och färdigdatum så att artiklar i huvudplanen är färdiga i tid. Nedan nämns 
några olika tekniker som används i MRP system för att nå dessa mål (Arnold, 2004).  
 
ledtidsförskjutning 
Balansering innebär att planeringen använder de ”splittade” behoven för att kunna 
planera in undermontage i rätt tid med hänsyn tagen till vilken ledtid de olika 
undermontagen och underartiklarna har (Arnold, 2004). 
  
När MRP systemet skapar en ny tillverkningsorder, är kvantitet och färdigdatum 
kända. Vad som ännu inte är bestämt är starten på den planerade ordern. 
Samordningen för frisläppningen av ordern för att kunna täcka nuvarande och 
framtida behov kallas avsättning för ledtid. Oftast används bakåtplanering hos MRP 
system för att fastställa det sista möjliga startdatumet för att en order skall kunna 
levereras på utsatt tid (Oden, 1993).  
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Om den planerade ordern är för en inköpt komponent behövs ingen ytterliggare 
bearbetning. Däremot om komponenten som planeras måste tillverkas eller monteras 
kan MRP-systemet räkna ut vilka underartiklar som behövs för att fylla denna order. 
Denna funktion kallas oftast nedbrytning och beskrivs mer ingående nedan (Oden, 
1993).  
 
Nedbrytning 
Är när produktstrukturen av en huvudartikel bryts ner för att bestämma vilken 
kvantitet och samordning som krävs för tillverkning och inköp av undermontage, 
delar och råmaterial för att kunna producera huvudartikeln i tid (Arnold, 2004). 
 
Inköps funktionen använder denna funktion i produktstrukturen för att bestämma 
vilka artiklar eller råmaterial som måste köpas in och vid vilka datum dessa behöver 
vara tillgängliga (Oden, 1993).  
 
Bruttobehov 
Är den totala förväntade förbrukningen eller antalet uttag ur lagret under en 
tidsperiod. En given komponent kan ha ett behov som både inkluderar beroende och 
oberoende behov. Som tidigare nämnts kan en komponent både vara en reservdel samt 
ingå i montering av en huvudartikel (Oden, 1993). 
 
Nettobehov  
Är den förväntade bristen som kommer uppstå av en komponent om inte det beställs 
in nya komponenter. Nettobehov tar till skillnad från bruttobehov hänsyn till 
lagersaldon, uteliggande order, ledtider, och partiformningsregler (Oden, 1993). 
Frisläppt order 
Behovet av komponenter skiftar dagligen och MRP-systemet gör ständiga 
omkalkyleringar av vilket behov det finns av komponenter och artiklar och ändrar på 
planerade ordersläpp för att möta behovet. Dessa planerade ordersläpp ligger 
fortfarande i planeringsperioden och är ännu inte släppta för tillverkning eller inköp. 
Det är upp till den materialplanerar som ansvarar för planeringen att slutgiltigt se till 
att order släpps när det ses lämpligt. (Arnold, 2004).  
 
Att släppa en order innebär att godkännande ges till inköpare att köpa in det material 
som behövs för att uppfylla ordern eller till produktionen att börja tillverka ordern. 
Innan en tillverkningsorder släpps skall en avstämning mot lagersaldo göras för att 
lokalisera eventuella brister och att material skall kunna reserveras för den aktuella 
ordern. När ordern är släppt tas planerad färdigorder bort och en planerad inleverans 
skapas i systemet. När sedan tillverkningsordern släpps allokerar systemet det behov 
som finns av huvudartiklar i den aktuella ordern och dras ifrån på planerad lager 
utveckling. De allokerade komponenterna finns fortfarande i lager men är reserverade 
för den aktuella ordern (Arnold, 2004).  
 
Planerad inleverans är orders som är utlagda på tillverkning eller för inköp. Vid en 
tillverkningsorder reserveras nödvändigt material och kapacitet för ordern. När det 
gäller en komponent eller artikel som skall köpas in görs liknande reservationer 
gemtemot försäljaren. Planerad inleverans rutan i MRP-tablån visar vilken kvantitet 
som är beställd och när den väntas vara tillgänglig (Vollman, 2005).  
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Planerade inleveranser som ligger i MRP-tablån är öppna orders på tillverkningen och 
säljaren och ansvaret för dessa order ligger nu på detaljplaneringen. När 
tillverkningsordern eller inköpet är slutfört och artiklarna finns i lager stängs ordern 
(Arnold, 2004).  
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3.7 Kapacitetsplanering 
Uttrycket kapacitet är enligt APICS ”the capability of a worker, machine, work center, 
plan, or organization to produce output per period of time” Kapacitetsplanering är att 
kalkylera kapacitet för att uppnå den prioritetsplan som fastställts hos 
materialbehovsplanen. En annan uppgift som kapacitetsplanering har är omplanering 
utav prioritetsplanen för att passa den tillgängliga kapaciteten (APICS, 2008).  
 
Processen för kapacitetsplanering ser ut som följande:  

1. Besluta om tillgänglig kapacitet i varje produktionscell i varje tidsperiod  
2. Bestämma ”arbetsmängd” för varje produktionscell i varje tidsperiod  

• Översätta prioritetsplanen för timbaserad tid i produktioncellerna  
• Sammanfatta kapaciteten som behövs för varje artikel i 

produktioncellerna för varje tidsperiod.  
3. Analysera skillnaderna mellan tillgänglig kapacitet och behövd kapacitet. Om 

den tillgängliga kapaciteten ej räcker till måste prioritetsplanen ändras för att 
anpassas till den tillgängliga kapaciteten.  

 (Arnold, 2004).  
 

3.7.1 Kapacitetsbehovsplanering (CRP) 

CRP har mer ingående planering än den grova kapacitetsplanering som görs i och med 
att huvudplanen skapas. CRP bestämmer hur mycket arbete och maskinresurser som 
behövs för att kunna uppnå önskad produktion. Planerade och öppna order 
konverteras till efterfrågan i varje produktionscell för varje tidsperiod. I denna 
planering tas ledtider som fås i produktionen, ställtid, körtid (Arnold, 2004).  
 
Indata till CRP är:  
Uteliggande orderfil, en släppt order innehållande: kvantitet av komponenter som 
skall tillverkas  
MRP, släppta order som planerats i MRP-tablån  
Operationsregister, sekvens av order, produktionsgrupper som skall användas, 
möjliga alternativa produktionsgrupper, verktyg som behövs, standardtider som stall 
och körtider.  
Produktionsgruppregister – En informationsfil om produktionsgrupper innehållande 
kapacitetsinformation om flytt, vänte- och kötider som är kopplat till 
produktionsgruppen.  
 

3.7.2 Kapacitet och materialschemaläggning 

Planering mot kapacitetstak  
Ett synsätt som schemaläggning grundas på är att om det finns vetskap av 
kapacitetsbehov i tid kan justeringar göras. Ett talesätt är att schemaläggning skall 
göras ”smart” för att motverka långa ledtider i produktionen. Planeringen verkar för 
att minska lager utav varor och hålla kapacitetsnivån nära max nivån(Vollman, 2005).  
 
Planering mot kapacitetstak är en metod för att schemalägga kapacitet. Syftet med 
denna metod är att planera resurserna till max, alltså den gräns där maskinerna kan gå 
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för fullt under en viss tidsperiod exempelvis 8 timmar/dag. Vid inplanering av 
schemat anges en start och sluttidpunkt för varje tillverkningsorder under 
planeringshorisonten. Planering mot kapacitetstak används mer för schemaläggning 
av order under en kort tidsplan. Fördelen med detta är att det finns tillgång till 
detaljerade uppgifter för varje order. Det som ges som utdata är en simulering av hur 
varje produktionsgrupp skall köras minut för minut under planeringshorisonten 
(Vollman, 2005).  
 

 

Figur 8 – Planering mot kapacitetstak, (Arnold, 2004)  

 
 
Planering utan kapacitetstak  
Är till för att se att operationerna i en produktionsgrupp har tillgänglig kapacitet när 
det behövs. En granskning sker så att tillverkningsorder inte tävlar om samma 
kapacitet i operationerna. Planeringen antar att obegränsad kapacitet finns tillgänglig.  

 

 

Figur 9 – Planeringen utan kapacitetstak, (Arnold, 2004)  
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Detaljplanering 
I detaljplanering handlar det oftast om dagplanering eller ibland till och med 
timplanering och brukar täcka den kommande 1-3 månaders perioden. Detaljplanering 
täcker in funktioner som planering, frisläppning av order och kontroll av 
tillverkningsorder. Inom detaljplaneringen finns det även möjlighet att schemalägga, 
kontrollera, mäta och utvärdera effektiviteten hos produktionen (Oden, 1993). 
 
En viktig uppgift som detaljplaneringen har är att se till att planeringsgruppernas 
arbete flyter på så friktionsfritt som möjligt. Detta genom att planera för att 
nödvändigt material, verktyg, personal samt rätt information finns tillgänglig vid 
utsatt tidpunkt för tillverkning. Uppfylls inte dessa kriterier bör inte ordern släppas 
eftersom den ökar produkter i arbete och order som har möjlighet att bli klara i tid kan 
bli försenade. Även planerade start och stopptider ska tas fram för operationerna så att 
det planerade färdigdatumet kan hållas. När planeringen är gjord skall den verkställas 
och detaljplaneringen meddelar verkstaden vad som skall tillverkas via en 
tillverkningsorder (Arnold, 2004). I tillverkningsordern finns information tillgänglig 
om vad som skall tillverkas, i vilken kvantitet samt ytterliggare information som kan 
vara nödvändig för produktionen. Även ritningar kan bifogas i dokumenten som stöd 
för operationerna (Vollman, 2005).  
 

3.7.3 Kontroll 

När planeringen är gjord och tillverkningsordern är släppt till produktion finns det 
möjlighet att under processen övervaka statusen på ordern och stämma av mot 
planeringen. Eventuella omplaneringar och prioriteringar kan göras för att kunna 
uppfylla leveransvillkoren. Det finns även möjlighet att se status för varje order, 
antalet producerade enheter, kassationer och material åtgång. Även uppföljningar kan 
göras av effektivitet, körtider och ledtider (Arnold, 2004). 
 

3.7.4 Sekvensifiering 

Sekvensering i operationer är en teknik som används för kortsiktig planering för jobb 
som skall köras i varje produktionsgrupp grundat på kapacitet och prioritet. 
Materialbehovsplaneringen lägger en grund för vid vilket datum och vilken kvantitet 
som behövs. Dessa datum och kvantiteter kan ändras över tiden på grund av ändrade 
behov hos kunden, försenad leverans av komponenter och kassationer (Olhager, 
2000). 
 
Beordring kallas det verktyg som används för att prioritera och sekvensifiera 
tillverkningsorder vid varje produktionsgrupp En ”beordringslista” efter 
prioritetsordning skapas som visar i vilken ordning tillverkningsorder skall behandlas 
i varje operation (Olhager, 2000). 
 
Dessa prioriteringar kan göras med hjälp av olika regler som appliceras i 
beordringslistan. De olika reglerna prioriterar olika bland annat finns det regler som 
fokuserar på minimering av PIA och sena order eller för att maximera outputen från 
produktionsgruppen. Några vanligt förekommande regler är (Arnold, 2004):  
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• Först in först ut – Tillverkningsorders behandlas i den ordning som de kommer 

in.  
• Tidigaste färdigdatum för order – Tillverkningsorders behandlas med prioritet 

på när deras färdigdatum är.  
• Tidigaste färdigdatum för operation– Tillverkningsorders prioriteras efter när 

de ska vara färdiga hos den aktuella produktionsgruppen  
• Kortaste operationstid först– Tillverkningsorders behandlas efter hur lång tid 

tillverkningsprocessen tar.  
• Kritisk kvot – är ett prioritetstal som fås ut genom division av återstående 

kalenderarbetstid till leveranstidpunkt med den arbetstid som beräknas återstå 
för att slutföra tillverkning.  

3.7.5 Schemaläggningstekniker 

Det finns många olika tekniker för att schemalägga tillverkningsorder i produktion. 
Det finns dock fyra tekniker att schemalägga på och de utgör grunden. Här nedan 
följer några tekniker att använda vid schemaläggning.  
 
Vertikal beläggningsplanering (process loading)  
Varje enskild tillverkningsorder schemaläggs var för sig i en produktionsgrupp. En 
prioritering mellan tillverkningsorder per produktionsgrupp görs av i vilken följd de 
skall tillverkas. Detta sätt är ofta förekommande i en verkstadsmiljö (Vollman, 2005).  
 
Horisontell beläggningsplanering (order loading)  
Till skillnad mot vertikal beläggningsplanering schemaläggs varje tillverkningsorder i 
alla produktionsgrupper på samma gång och endast en prioritering mellan order görs. 
Detta sätt är inte lika effektivt då det kan bli tidsluckor i schemat. Detta sätt ger större 
output av hela order som kan levereras till kund (Vollman, 2005).  
 
Framåtplanering  
Utgår från att materialanskaffning och schemaläggning av operationer startar när en 
order inkommer och registreras. Framåtplanering sätter nuvarande datum då order 
inkommer och planerar framåt i tiden hur lång tid det tar för operationen att bli färdig. 
Den information som kan avläsas är vilket tidigaste färdigdatum ordern kan 
färdigställas (Arnold, 2004).  
 
Bakåtplanering  
Utgår från en orders färdigdatum och planerar produktionsgrupperna därefter i 
sekvens med den sista operationen som schemaläggs först mot färdigdatumet. 
Produkter i arbete reduceras men eftersom det är ett schema utan tidsluckor kan 
kundservicenivån sjunka. Bakåtplanering används för att bestämma när en order 
måste startas för att hinna med att produceras till färdigdatumet (Arnold, 2004).  
 
Överlappande operationer  
Med överlappning av operationer menas med att en operation får börja före hela 
batchen är klar i den tidigare operationen. Detta sätt att schemalägga reducerar den 
totala ledtiden för tillverkning samt att kötid kan elimineras (Arnold, 2004). 
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Splittade operationer  
En andra metod som finns för att reducera total ledtid för tillverkning är att splitta 
operationer. Metoden går ut på att dela upp ordern i flera delar och köra de olika 
delarna på flera maskiner. Delas ordern upp i två maskiner delas tillverkningsledtiden 
på hälften (Arnold, 2004). 
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4 Metod 

4.1 Undersökningsmetodik 
Mycket tid har lagts ner på de utredningar som presenteras i resultatdelen. Resultatet 
bygger på intervjuer och granskning av material som presenterats via hemsidor eller 
via utdelat material. För att kunna göra en konkurrentjämförelse har författarna först 
genomfört med intervjuer hos System Andersson där diskussion kring funktioner i 
planeringsmodulen skett. Därefter har litteraturstudier gjorts i syfte att få ett underlag 
av frågor och funktioner som ligger till grund för resultatet och för att utforma ett 
frågeformulär för konkurrentjämförelsen. Det i arbetet även förekommit tester utav 
andra MPS-system för att få en överblick av hur dessa system har valt att presentera 
sina lösningar. Dessa tester är dock inte med i rapporten utan gjordes i syfte för att få 
förståelse för problematiken.   
 

4.2 Litteraturstudier 
De litteraturstudier som genomförts inom projektet har varit avgränsade till 
planeringsdelen i ett MPS-system. Detta för att projektet inte skall bli för omfattande 
och dels för att författarna bedömt att det ger en tillräckligt god bild över rapporten. 
Litteratur som granskats har till en början varit tidigare kurslitteratur samt att 
ytterligare litteratursökningar gjorts inom området för att kunna verifiera med andra 
källor. Den litteratur som använts i studierna har sökts fram med nyckelord, till 
exempel MPS, MRP och produktionsplanering, vilka har haft en koppling inriktad 
mot ämnesområdet materialstyrning inom tillverkande företag. Litteraturstudierna har 
varit en viktig del i rapporten för att validera den teori som presenterats. Teorin är till 
för att ge en beskrivande grund inför ämnesvalet och för att kunna bekräfta innehållet 
från intervjuer.  
 

4.3 Intervjuer 
Intervjuer har skett med personal från System Andersson vid ett flertal tillfällen, då 
det varit viktigt att följa upp tidigare diskussion. Intervjuerna har varit 
halvstrukturerade men där det funnits plats för egen reflektion. De som intervjuats har 
varit nyckelpersoner som haft mångårig erfarenhet inom den befattning de verkat i.  
 
Intervjuer har genomförts med referensföretag eftersom rapportens uppgift har krävt 
kontakt med andra företag än System Andersson. Intervjuerna har till en början varit 
strukturerade där en färdig dagordning på frågorna använts. Intervjupersonerna har 
fått tillgång till frågorna i förväg så de kunnat förberedda sig med relevant 
information. I några fall har det bedömts som nödvändigt att följa upp intervjun med 
ytterligare frågor och redogöranden eftersom intervjuerna har skett muntligt vilket kan 
ha påverkat sammanställningen.  
 
Vid analysen har författarna tagit hjälp av planerare som använder planeringsmoduler 
dagligen, demo versioner som funnits tillgängliga och den information som funnits på 
företagens hemsidor. När det har behövts har författarna även ställt kompletterande 
frågor till säljare på aktuella företag. Meningen med att göra den närmare 
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undersökningen har varit att få en överblick över hur andra system arbetar, grafiskt 
gränssnitt samt vilken information som går att få ut från systemen.  
 
Vid intervjuer har författarna även ställt frågor om användarvänlighet och hur mycket 
av systemet som användaren själv tycker att denne använder.  
 

4.4 Frågeställningar 
Utifrån rapportens syfte och mål behövdes det för arbetets fortsatta gång ställas en rad 
frågor som författarna avser att svara på i rapporten.  
 

• Vilka parametrar finns för att planera material? 
 

• Vilka parametrar bör ingå i en planeringsmodul för små till medelstora 
svenska företag? 

 
• Vilka olika arbetssätt finns det för att planera materialbehov samt 

produktionskapacitet? 
 

• Vad finns det för skillnader mellan System Anderssons konkurrenter gällande 
en planeringsmodul? 

 
• Vilka parametrar efterfrågar marknaden? 

 

4.5 Genomförande 
Rapporten avser att lösa två uppgifter som författarna kommit fram till. De två 
uppgifterna är att genomföra en jämförelse mellan System Andersson och deras 
konkurrenter samt en kartläggning av vilka funktioner som System Andersson kan 
tänkas behöva i ett nytt system.  

4.5.1 Konkurrentjämförelse 

Syftet med att göra en konkurrentjämförelse kommer från System Andersson som 
ville ha en jämförelse av konkurrerande system. Syftet med att ha med den i denna 
rapport är att den används för att ge en bild av var de konkurrerande systemen ligger 
idag och vilka funktioner som finns i dessa system. De konkurrenter som valts att 
granskas i denna rapport är framtagna i samarbete med System Andersson som 
antingen såg dessa som direkta konkurrenter eller system som använde sig av 
funktioner som kan vara av intresse. De funktioner som valts att tas upp har tagits 
fram genom en grundläggande studie av teori och i samråd med System Andersson 
angående vilka funktioner som är relevanta för deras MPS-system.  

Själva jämförelsen är indelad efter hur planering bör ske i ett MPS-system. System 
Andersson har dessutom fått rangordna funktioner efter relevans för att få fram vilka 
som anses vara viktiga respektive mindre viktiga. Dessa kriterier/frågeställningar togs 
fram genom litteraturstudier, speciellt med hjälp ”Att jämföra och utvärdera MPS-
system” (Ström, 1998), samt intervjuer med anställda på System Andersson.  
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4.5.2 Referensföretag 

Syftet med att genomföra intervjuer med olika tillverkande företag var att få en 
referensgrupp för att se hur deras behov av funktioner ser ut hos ett MPS-system. 
Valet av företag skedde baserat på System Anderssons önskade målgrupp ifråga om 
storlek och antalet anställda. Författarna vill kunna påvisa vilka skillnader som finns 
mellan företagen och de behov som de har på ett MPS-system. För att kunna 
presentera resultatet av de intervjuer som genomförts har författarna valt att presentera 
det genom volymmatrisen. Matrisen har fungerat som en modell där viss information 
från referensföretagen placerats in från resultatet. Modellen har sedan varit till hjälp 
vid analys och grund till slutsatser. 
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5 Resultat 

5.1 Konkurrentjämförelse 
En jämförelse mellan företag i MPS-branschen är till för att se hur konkurrerande 
system på marknaden jobbar med material och produktionsstyrning. Framförallt med 
planering i sina system. Vilka alternativ som finns vid planering med bland annat 
kapacitetstak, framåt och bakåt planering samt prognostisering. 
 
Efter samråd med System Andersson beslutades det att en jämförelse mellan fyra 
konkurrerande MPS-system skulle göras tillsammans med en analys. De 
konkurrerande system som bestämdes att titta närmare på var de följande, Monitor, 
Jeeves, EQ-plan och Pyramid. En av dessa, Pyramid, använder EQ-plans lösning som 
ett hjälpmedel i deras planerings modul, även en tilläggsmodul för Jeeves är under 
utveckling.  
 

 

Figur 10 – Volymmatris System Andersson, (Olhager, 2000) 

Som tidigare nämnts är System Anderssons målgrupp små och medelstora företag 
som jobbar i funktionell verkstad. Oftast kundorderstyrd tillverkning med små till 
medelstora batchstorlekar och varierad produktflora. Det typiska företaget har mindre 
än 50 anställda och oftast en liten administration. Enligt volymmatrisen (se figur 8) 
skulle ett typiskt System Andersson företag ligga inom funktionell verkstad med 
tillverkning mot kundorder. Syftet med det nya Andersson Qwick MPS är att snarare 
stärka sin position inom funktionell verkstad och följa med företag som växer inom 
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detta segment, målet är att kunna följa med upp till 100 anställda. Syftet är inte att 
konkurrera inom nya marknader utan snarare att förstärka sin position bland befintliga 
kunder när de flyttar sig till nya segment.  
 
Monitor 
Monitor är ett affärssystem som bildades 1974 under namnet Verkstadsteknik Persson 
och Co, företaget har idag 80 stycken anställda och är inriktade mot både små och 
stora företag. Företaget har expanderat i omgångar och fick 1993 sitt nuvarande namn 
Monitor Industriutveckling AB. Affärssystemet är uppbyggt som moduler, modulerna 
skall både kunna fungera som fristående samt kopplade till varandra. Modulerna är: 
 

• Tillverkning 
• Inköp 
• Försäljning 
• Lager 
• Verkstadsinformation  
• Redovisning 

 
Förutom den mjukvara som affärssystemet består av har Monitor även servar, 
arbetsstationer, switchar, hubbar och skrivare knutna till sitt varumärke. En funktion 
som Monitor erbjuder är konsulthjälp för tillverkande företag med bland annat 
expertis inom: 
 

• Produktionsteknik 
• Produktionsplanering 
• Administration 
• Logistik 
• Ekonomi 

 
Tillverkningsmodul 
Tillverkningsmodulen innehåller rutiner för planering, rapportering och uppföljning 
av en tillverkningsorder. Monitor har en grafisk funktion för omplanering av 
tillverkningsorder. Vid omplanering av befintliga order ges förslag på 
tidigareläggning eller senareläggning av order. 
 
Lagermodul 
Behovsberäkningar finns för både netto och bruttobehov och för nettobehov tas 
hänsyn till inneliggande order, orderförslag och simuleringar. Simulering kan göras 
innan beslut tas för frisläppande av inköp eller tillverkning.  
Nettobehovsberäkningarna kan göras med utgångspunkt utifrån prognoser, valfritt 
artikelsortiment eller utifrån ett valfritt orderurval.   
 
Verkstadsmodul 
Modulen är tänkt för att användas av operatörerna ute på verkstadsgolvet. Modulen är 
till för att planera, administrera och återrapportera det arbete som görs.  
 
De delar som verkstadsinformationen delger är:  

• Detaljplanering med körplanering av arbeten. 
• Närvarostämpling 
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• Återrapportering av arbetsorder med godkännande av arbete, material, 
kassaktioner.  

• Omprioritering av operationer inom produktionsgrupperna.  
Till hjälp har Monitor bland annat en planeringstavla som visar alla 
produktionsgrupper.  
 
EQ-plan 
EQ-plan tillhandahåller ett grafiskt planeringsverktyg som kan användas som en extra 
modul i en mängd MPS-system. Bland annat Pyramid och SYSteam använder sig av 
detta. Systemet utvecklas av Timemetrics AB. Hänsyn skall tas till att detta endast är 
en insticksmodul som grafiskt presenterar informationen på ett mer överblickbart sätt, 
vilket ger en bättre kontroll över produktionen och även underlättar planeringen. Just 
att det är en insticksmodul gör att det fattas många funktioner som annars hade varit 
möjliga och bedömningen av detta system baseras endast på de funktioner som finns 
tillgängliga. 
 
Systemet har ett grafiskt gränssnitt med Gannt-schema och använder sig av en ”drag 
and drop” funktion som gör det möjligt att flytta både enskilda operationer samt hela 
order visuellt. 
 
I planeringsverktyget är det möjligt att på ett överskådligt sätt se beläggningen per 
resurs och planeringsgrupp. Det är även möjligt att se vilken färdig dag och tid 
operationen är planerad att vara färdig. Det finns möjlighet att i huvudfönstret 
konfigurera stapeldiagram att beläggning totalt per dag, per resurs och per 
produktionsgrupp. 
 
Tidshorisonten kan ändras och visa allt från en dag upp till trettio dagar. När det 
kommer till konfigurering av resurser kan varje resurs konfigureras om den kör 1 
skift, 2 skift, utefter dessa inställningar anpassas kapaciteten på resursen i 
diagrammen. 
 
En bra detalj som är implementerad i EQ-plan är kopplingen som kan göra mellan 
operationer i samma order eller operationer som kräver samma verktyg. Det finns 
även möjlighet för planeraren att låsa order, det finns som alternativ att låsa hela 
ordern, låsa framtill en viss operation eller från en viss operation och framåt. Detta 
kan vara en positiv funktion som kan förhindra omplaneringar efter en viss tidsgräns. 
 
Jeeves  
Affärssystemet Jeeves vänder sig till växande företag från 5 personer och uppåt. 
Jeeves startades i Sverige under 1990–talet, idag utvecklar inte Jeeves allt själva utan 
samarbetar med en rad partners som utvecklar lösningar att knyta till Jeeves. I Jeeves 
används inte moduler som de kallar det utan applikationer och ett mer rollbaserat 
tänk. De applikationer och roller som bygger upp innehållet i Jeeves heter Samarbete, 
Kundrelationer, Finanser, Produktion, Services, Försörjningskedja.  
 
Inom applikationen Tillverkning heter Jevees system, Jeeves Produktion. I denna 
applikation finns all administration kring planering, styrning och uppföljning av ett 
företags produktion. MPS-systemet i Jeeves produktion är helt integrerat i hela 
affärssystemet för redovisning.  
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MPS-applikationen är avancerad med en rad olika funktioner. De använder sig av ett 
grafiskt planeringsverktyg för planering av order. Samtidigt erbjuder Jeeves att dela 
upp artiklar och produkter i en produktapplikation. Många utav tjänsterna Jeeves 
tillhandahåller finns som applikationer och går att välja till.  
Förutom själva affärssystemet erbjuder Jeeves och deras partners installationer och 
kurser inom systemet för att kunderna skall få ut så mycket som möjligt av produkten.  
 
Pyramid  
Pyramid Business studio har utvecklats av Unikum AB i Lund och har idag ca 70 
anställda och omkring 5000 företag använder sig idag av Pyramid. Detta är ett 
komplett affärssystem som innehåller funktioner bland annat inom ekonomi, logistik, 
tillverkning och Customer Relationship Management. Pyramid MPS levereras i två 
olika versioner, MPS och MPL, där den sistnämnda är en mindre version. 
 
Rent funktionsmässigt är Pyramid jämförbara med Monitor och Jeeves och erbjuder 
en mängd olika moduler som kan anpassas efter företagets behov.  
 
I Pyramid finns det möjlighet att använda EQ-Plan som tilläggs modul för 
materialplaneringen vilket gör det enklare att få en överblick över operationerna och 
lättare kunna planera om operationer. Det finns även möjlighet att få avbrottsrapporter 
för att kunna göra omplaneringar och även få en generering av tillverkningsorders 
från kundorder och en gruppering av dessa.  
 
System Andersson  
Basen för System Anderssons MPS-system Andersson Qwick MPS ligger hos deras 
register. I registret finns den information som ligger till grund för systemet och dess 
beräkningar. De olika typer av register som systemet är uppbyggt på är artikel, 
operation och maskin, person, produktion och avvikelseregister. För maskinregistret 
läggs dagskapacitet och kostnad per timme. Detta kopplas till operationsregistret som 
handlägger den tid det tar i en operation.  
 
Planeringsarbetet i Andersson Qwick MPS sker i olika faser och omfattar följande 
funktioner:  
 
Förkalkyl  
I denna funktion kalkyleras olika prisförlag som kan ges till kund. Förkalkylen 
innehåller funktioner där det finns möjlighet att lägga in operationsföljder, 
operationstider, vinstpåslag, leveranstid och antal. Förkalkylen kopieras sedan in i 
Tillverkningsordern.  
 
Tillverkningsorder  
I tillverkningsordern byggs artikeln upp med hjälp av olika operationer. Val finns att 
göra om inköp eller egentillverkning skall ske. Saldo visar det material som finns 
hemma.  
Ytterligare information kan skrivas in som följer med tillverkningsordern till den 
terminal som står ute i produktionen. Den information som kan skrivas in är 
exempelvis tillverkningsinstruktioner. Ritningsdokument kan bifogas. Det finns även 
möjlighet att lägga på externa omkostnader till ordern samt ledtid och färdigdatum.  
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Efterkalkyl  
Det finns olika typer av efterkalkyler för olika typer av informationsbehov. De olika 
kalkyler som kan fås fram är beläggningskalkyler totalt och per resurs. Kalkylerna kan 
visas grafiskt samt i tabellform. Integrerat i Andersson Qwick MPS följer ett 
tidredovisningssystem som möjliggör efterkalkyler av vad varje person gjort under 
den tid de har varit registrerade. Det kan handla om vilken typ av arbete de utfört 
exempelvis hur stor del improduktivt arbete som utförts.  
 
Nettobehovsberäkning  
I Andersson Qwick MPS finns det information om nettobehov men företaget anser att 
det handlar mer om en bristkontroll på en artikel.  

5.2 Konkurrentsvar 
Konkurrentsvaren (se bilaga 2) är uppdelade i ett antal fält med olika delar av 
information. De grå fälten visar de frågor som System Andersson svarat ja på, men 
som också delas av andra konkurrenter. De ljusblåa fälten visar de ja-svar som 
konkurrenterna har men som System Andersson inte svarat ja på. Frågeformuläret är 
indelat inom de olika områdena som ett MPS-system teoretiskt är indelat i. De olika 
områdena är: huvudplanering, material och behovsplanering, kapacitetsplanering och 
detaljplanering.  
 

• System Andersson är det företag som enligt frågeformuläret fått minst antal ja-
svar, 21 av totalt 51 st. Jeeves är den konkurrent som har flest ja-svar med 
totalt 49 av 51 ja-svar. 

 

     Figur 11 - Sammanställning konkurrentjämförelse 
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Figur 12 - Frågornas fördelning inom de olika planeringsområdena  

 Uppdelat på de olika planeringsområdena är System Anderssons starkaste del 
materialbehovsplanering.   

 

Som ett komplement till den konkurrentjämförelse som gjorts har även en prioritering 
av de olika planeringsområdena och dess frågor gjorts. Prioriteringen gjordes av 
personal som ingår i projektet för framtagning av det nya MPS-systemet. Denna 
prioritering utfördes för att tydliggöra vad System Andersson anser det som önskvärt i 
en ny version av Andersson Qwick MPS. Graderingen var 1-5 där 1 är mycket viktigt 
och 5 mindre viktigt. Författarna ville utifrån detta se om det går att dra några 
slutsatser mellan de olika resultat som presenteras i detta avsnitt. 

• Nedan i tabellen presenteras de frågor som ej ansågs vara utav största vikt för 
ett planeringssystem. Alla frågor förutom nedanstående (Några frågor har 
lämnats obesvarade) ansågs vara utav yttersta vikt (Se Bilaga 2)  

Huvudplanering      

2. Används följande partiformningsmetoder?       

c. Period           4 

3. Används…        

a. säkerhetsledtid           3 

Detaljplanering       
15. Vilka prioriteringsregler finns för 

detaljplanering        

b. Kortast ledtid           3 

c. Tidigast färdigdatum           3 

Tabell 1 – Sammanställning konkurrentjämförelse 
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5.3 Resultatet från företagsintervjuer 

Vid intervjuerna fokuserade författarna delvis på frågor som kunde identifiera och 
skilja en användare av de olika systemen. Syftet med tabellen är att ge en snabb 
överblick av företaget och dess verksamhet. Längre ned finns ytterligare information 
om företagen. 

  Mattssons Mek Ragnars Inredningar Wibe stegar Anders Krahner 
          
Ant. Anställda 33 30-35 48 104 
Produkt Formgods Möbelserie Stegar Bockade rör 

Tillverkning 
mot Prognos/kundorder Kundorder Prognos Prognos 

Batchstorlek Små/medelstor Små/medelstora små/medelstora Små till Stora 

Processtyp Funktionell verkstad Funktionell verkstad 
Funktionell 
Verkstad Flödesgrupper 

MPS-system Monitor System Andersson Jeeves Jeeves 

Tabell 2 - Resultat 

Syftet med matrisen är att vissa var de olika referensföretagen placerar sig i en volym-
variant matris samt vilka områden som MPS-system täcker in. Deras omfång skapar 
en uppfattning över vilka tänkta områden i volym-variant matrisen som systemen är 
tänkta att verka i. Pyramid tas inte upp i denna figur eftersom att inget av de 
intervjuade företagen använde sig av detta MPS-system. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figur 13 - Sammanställning referensintervjuer, (Olhager, 2000) 
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Blå – System Andersson  M – Mattsons mekaniska AB 
Röd – Monitor  R – Ragnars inredningar 
Gul – Jeeves   A – Anders Krahner 
   W – Wibe Stegar 
 

5.4 Anders Krahner 
Anders Krahner, Proton engineering är 104 stycken fast anställda som tillverkar 
bockade rör bland annat mot fordonsindustrin med Scania som stor kund.  
Företaget har många produkter med många komponenter, det skiljer sig mellan 1-100 
olika komponenter mellan de olika produkterna. Det kan skifta mellan enkla bockade 
rör till mer avancerade konstruktioner med upptill 20 understrukturer. Exempelvis 
brickor som skall svetsas fast samt olika former av ytbehandling. 
 
Tillverkningen sker i taktade flödesgrupper, batchvis i volymer 5-1000 beroende på 
vilken produkt det är. I stora volymer som i fallet med Scania är det batchstorlekar 
upp mot 1000 st.  
Tillverkning sker mot prognos som görs i olika stadier beroende på kund. Från Scania 
erhåller de sex-månadersprognoser, tre-månadersprognos ner till veckoprognoser. 
Planeringsavdelningen använder sig av veckoprognosen för att planera för en fastlagd 
tillverkningsplan tre dagar innan tillverkning sker.  
 
Det behov som finns för att förutsäga efterfrågan på deras produkter är att kunna 
planera för den bemanning som behövs samt det materialinköp som skall göras för 
produktion. Efterfrågan möts genom kontinuerliga leveransplaner baserade på 
prognoser. Ett litet säkerhetslager finns för att jämna ut flödet om en maskin till 
exempel skulle gå sönder. Beroende på komplexiteten på produkterna varierar 
säkerhetslagret. Ett resonemang är att ha en högre volym av produkter i 
färdigvarulagret om tillverkningen har en lång ledtid. Det som avgör hur mycket 
personal som behövs är vad produktionsplanen bestämmer och tittar på vilken ledtid 
det innebär det är återigen efterfrågan (takttiden) som styr. Andra buffertar som 
företaget har är att använda sig av bemanningspersonal och övertid. Företaget anser 
att de har väldigt stabila processer då det sällan blir akut om maskiner går sönder eller 
personal fattas. Oftast beordrar Ander Krahner tidigareläggning av de order som finns 
för att lösa problem som uppstått.  
 
Anders Krahner använder Jeeves idag och har moduler som är anpassade för deras 
verksamhet. De modulerna kallas SYSteam Applikation. och SYSteam Produktion. 
De moment som används i Jeeves inom produktionsplanering är in och utstämpling av 
personal,  
-Lägga en produktionsorder 
- Kolla lagersaldo 
- Få inköpsförslag via EDI. 
Planeringsprocessen ser övergripande ut enligt nedanstående:  
Arbetsritningar och anteckningar sammanställs 
En planerad order görs av planeraren som i sin tur senare genererar en order där sedan 
en maskinplan och körplan fastställs innan en slutgiltig produktionsorder fastställs. 
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Nettobehovsrapport är en rapport som har en central betydelse för Anders Krahner. 
Det används ofta och är det som styr deras verksamhet enligt produktionschefen. Den 
talar om vad de har gjort i slutändan. 
Anders Krahners lagersaldo uppdateras var 15:e minut för att kunna fungera väl i hela 
verksamheten. 

5.5 Wibe Stegar 
Wibe Stegar är ett företag i Nässjö som ingår i Hultaforskoncernen. De är 48 anställda 
varav 36 arbetare och 12 tjänstemän. Wibe tillverkar stegar, bockar och pallar i 
aluminium. Produkterna är relativt enkla där produktstrukturen inte går speciellt djupt. 
Deras stegar består generellt av mellan 15 till 30 artiklar. Wibe stegar tillverkar sina 
produkter i batcher, för lågvolymsartiklar är storlekarna mellan tio – 50 st. och för 
mer frekventa högvolymsartiklar 400 styck/batch. 
Tillverkningen sker mot prognos och mot lager. Företagets marknadsavdelning tar 
fram prognosen som ligger till underlag för budgetarbetet. Vid prognosarbete jämför 
de historisk data tillsammans med signaler som marknadssidan tar fram. De använder 
sig även av säkerhetslager för att minska osäkerheten i efterfrågan.  
 
För att veta hur mycket personal som behövs tittar Wibe på den senaste prognosen 
och får då ett visst antal timmar som ger den bemanning som behövs. Skulle det 
däremot fattas personal eller material har de ett visst antal inhyrda som ökar deras 
flexibilitet. Wibe satsar resurser på utbildning så att många kan göra olika 
arbetsuppgifter och därigenom minska osäkerhet och kunna sänka ledtider. Skulle 
material fattas vid tillverkning arbetar de med den leverantören, för en dialog om 
orsaken. Det kan handla om restningar men också se över vilka alternativa 
leverantörer som skulle kunna förse Wibe med material om en annan leverantör inte 
kan.  
 
Skulle en maskin plötsligt gå sönder finns det kunnig reparationspersonal inom 
företaget. På de flesta maskiner finns även alternativa sätt att tillverka på så 
flexibiliteten är god. När Wibe behöver mer kapacitet i sin produktion beror det på att 
de har sålt över prognos.  
 
Det system som Wibe använder sig av är Jeeves med tilläggsmodulerna SYSteam 
produktion, SYSteam administration och SYSteam beläggning. I systemet använder 
sig Wibe oftast av artikelhantering, produktstrukturer, produktkalkylering, 
lagerhantering, order, tillverkningsorder, inköpsorder produktionsåterrapportering, 
tidsrapportering.  
Den information i det dagliga arbetet som systemet informerar Jeeves om är oftast 
orderstatus, lagersaldo, lageromsättningshastighet, beläggning och kapacitet, 
tillverkningskostnader, effektivitet, utlevererat.   
Det som startar en materialbeställning hos Wibe är en kundorder/tillverkningsorder 
eller att nivån på säkerhetslagret sjunker. Eftersom Wibe producerar mot prognos med 
enkla produktstrukturer finns inget speciellt behov av att få ut en 
nettobehovsrapportDe överför dock rapporten till SYSteam beläggning och tittar på 
det i ett senare skede.  Wibe anser sig inte sakna några speciella funktioner som de 
upplevt som saknade.  
De rapporter som Wibe använder sig av idag är lagervärdesrapport på färdigvarulagret 
och råvarulagret, säkerhetslageruppfyllnad, utfall att jämföra med prognos, 
tidsåterrapportering och kassaktionsrapport.  



Resultat 

40 

De viktigaste funktionerna för Wibes verksamhet är produktkalkyler och produktions 
och lagerstyrningsfunktioner. Idag har de uppdatering av sitt system i realtid och det 
anser de sig ha behov av. Överlag anses Jeeves vara lättillgängligt och ger en bra 
överblick.  
 
 

5.6 Mattssons mekaniska 
Mattssons Mekaniska, MM är ett företag lokaliserat i Vaggeryd med 33 anställda. 
Företaget arbetar med formgods/gjutna komponenter. 
 
Företaget tillverkar främst med två olika lines, kuggstänger och pelarlines och 
produktionen sker i små till medelstora batcher. Tillverkningen sker både mot kund 
order och tolv-månaders prognoser. MM använder sig av information om tillgänglig 
kapacitet, status på order samt lagersaldo. Vid materialbeställningar lägger företaget 
orders manuellt samt automatiskt vid nettobehovskörningar, detta är endast vid större 
volymer. MM anser att de funktioner som är viktigast för företaget är de funktioner 
som finns för uppföljning av produktion, ekonomi och leveranstider, av de rapporter 
som finns tillgängliga i systemet använder MM sig av efterkalkyler/produktionsutfall 
och uppföljning av ledtider/leveranstider, 
 
MM valde sitt nuvarande MPS system, Monitor, med motiveringen att det var ett 
välrenommerat system med en kontinuerlig utveckling. Med en geografisk support 
och expertis som finns i regionen. Monitor uppfyller det behov som MM idag har av 
ett MPS system. 
 

5.7 Ragnars Inredningar 

Ett företag lokaliserat i Tenhult med tillverkning av kontorsinredningar. Företaget är 
familjeägt och har idag cirka 35 medarbetare. Produkterna som tillverkas är kompletta 
arbetsplatser. Tillverkning sker som en funktionell verkstad där träbearbetning är den  
centrala delen av produktionen. Allt övrigt material såsom metall köps in av 
underleverantörer. Produktionen sker helt mot kundorder där volymerna varierar 
kraftigt. Företaget använder sig av System Andersson som MPS-leverantör. De 
planeringsfunktioner som Ragnars inredningar använder sig av och anser som viktiga 
är av utfall av produktion för att se skillnader mellan budgeterat och verkligt utfall. En 
sak som de anser saknas i systemet är hjälp med planeringsprocessen. För att 
kontrollera lagernivåerna gör Ragnars inredningar en okulärbesiktning  av lagret och 
använder sig inte av MPS-systemets funktion för detta. Annars anser Ragnars 
Inredningar att Andersson Qwick MPS täcker de behov de har idag av ett MPS-
system.  
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6 Slutsats och diskussion 
• För att fortsätta vara en leverantör till små tillverkande företag det vill säga 

nuvarande målgrupp har System Andersson bra förutsättningar. De låg bra till 
jämfört med sina konkurrenter med materialbehovsplanering vilket är kärnan 
för små tillverkande företag. Ett växande företag kan över tid ändra sin 
placering i volym/variant-matrisen. När företaget utvecklas och växer uppstår 
nya behov och krav på MPS-systemet. Behov och krav på mer avancerade 
funktioner som till exempel dagplanering, möjlighet till uppföljning av utlego 
och nettobehovsrapport av beroende behov. Vill System Andersson följa med 
och fortsätta vara en leverantör för dessa företag behöver de ha fler funktioner 
än de har idag. Det finns en koppling mellan volym/variant-matrisen och de 
funktioner som presenterats i konkurrentjämförelsen.  

• Jeeves, Monitor och Pyramid täcker behovet hos fler typer av tillverkande 
företag och har därigenom fler funktioner än System Andersson.Vilket 
förklaras av att de har en större målgrupp. Sett till System Anderssons 
målgrupp idag, kanske inte behovet finns av alla dessa funktioner och i ett 
framtida läge.  

• De funktioner som System Andersson rankat som viktiga kan ses generellt för 
ett MPS-system. Alla funktioner fyller inte behovet hos den tänkta målgrupp 
som System Andersson riktar sig till. Många av funktionerna exempelvis 
nettobehovsrapport och prognostiseringsfunktioner efterfrågas av företag som 
ligger utanför System Anderssons målgrupp i volymmatrisen. Då funktionerna 
riktar sig till andra produktionssätt och behovsstrategier blir andra MPS-
system mer lämpliga. Detta bekräftas ytterligare av att övriga MPS-system 
förutom EQ-plan fick en större andel ja-svar än System Andersson.  

• System Andersson saknar idag ett grafiskt planeringsverktyg för att underlätta 
planeringsarbetet, vilket deras konkurrenter har och är efterfrågat av 
marknaden. Tre av fyra referensföretag använder sig idag av ett grafiskt 
planeringsverktyg vilket de tycker har fungerat bra. Detta möjliggör att 
planeraren kan få en bättre översikt över kommande jobb.  

• Vi har sett att funktionerna prognosverktyg, grafiskt planeringsverktyg och 
nettobehovsrapport är funktioner som är orderkvalificerare enligt 
referensföretagen. System Andersson har idag inte dessa funktioner vilket 
begränsar dem till att inte vara med och konkurrera på närliggande 
marknadssegment.  

• Författarna anser efter intervjuer med referensföretag att det i ett MPS-system 
bör ingå en nettobehovsrapport. Övriga konkurrenter, förutom EQ-plan, har 
möjlighet att få ut en nettobehovsrapport, det är inget som System Andersson 
har i nuvarande system, Andersson Qwick MPS. Referensföretagen använder 
sig av detta i sin dagliga verksamhet.  
 

• Som en önskvärd funktion att lägga till i planeringsmodulen är funktionen 
”Möjlighet att lova” vilket förenklar planeringen hos små företag.  



Slutsats och diskussion 

42 

 
• System Andersson har viktat frågan om att det skall finnas prognosfunktioner 

som viktig, dock har de själva inte den funktionen idag men deras 
konkurrenter har dessa möjligheter. Vi ser att det är en relevant funktion att ha 
då företag som vi intervjuat använder sig av prognoser för att tillgodose deras 
kunder. Deras tillverkningsstrategi ligger mer mot montering mot order och 
tillverkning mot lager.  Skulle System Andersson ha denna funktion skulle de 
kunna nå de företag som använder sig av produktion mot prognos. De typer av 
prognoser som företag i denna kategori använder är inte alltför avancerade. 
Utan man skulle komma långt med att endast erbjuda möjligheten att kunna 
använda sig av historiskt data samt kunna lägga in manuella prognoser.  

 
• System Andersson bör överväga dagplanering som ett komplement till 

nuvarande veckoplanering. Konkurrerande system har båda alternativen vilket 
ger en större valfrihet till kund. Dagplanering är även önskvärd då det ger en 
mer detaljerad planering för maskinparken, vilket leder till högre 
kapacitetsutnyttjande. För företag med en mer komplicerad produktflora och 
varierande tillverkning är dagplanering nödvändigt. Detta möjliggör även en 
bättre planering av bemanning.  
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6.1 Våra reflektioner  
 
Vi anser att vi har svarat på de frågeställningar som funnits, förutom vilka olika 
arbetssätt som finns för planering, genom det resultat vi presenterar och de slutsatser 
vi kommit fram till anser vi att rapportens syfte och mål har uppnåtts. Validiteten i 
rapporten är god eftersom vi inriktat oss på ett avgränsat område inom ämnet Vi har 
valt en metod som fungerat väl och valt det tillvägagångssätt som gett oss mest 
värdefull information i slutändan. Vi anser dock att vi inte svarat på den frågeställning 
om vilka arbetssätt som finns för att planera materialbehov samt produktionskapacitet. 
Det har varit svårt att genom intervjuer få fram en tydlig modell för att svara på 
frågan. Vi har även haft problem med att få fram ett MPS-system för test. För att 
ytterligare validera de slutsatser som gjorts hade fler intervjuer med ytterligare 
referensföretag behövts göras. Även mer djupgående intervjuer för att kunna särskilja 
hur företagen arbetar dagligen med sitt system och sina behov.  
 
Från början var tanken att tillsammans med konkurrentanalysen presentera ett förslag 
för vilka funktioner som kan tänkas ingå i det nya Andersson Qwick MPS. 
Indelningen skulle ha skett genom att dela in funktioner i tre nivåer liknande light, 
medium och large. De olika nivåerna skulle reflektera System Anderssons önskan att 
verka på andra marknader än för de riktigt små tillverkande företagen. Det har varit 
svårigheter att få fram referensföretag att genomföra intervjuer med. Intervjuerna 
skulle ligga till grund för att anpassa funktionerna till rätt nivå. Svårigheterna har 
funnits på grund utav bristande intresse hos valda referensföretag. Därmed har 
intervjuer genomförts med andra företag än de företag som System Andersson valt ut 
från sin kundkrets. Vi har därmed inte fått vetskap om vilka kriterier som System 
Andersson satt upp för respektive nivå. Vilket får konsekvensen att vi inte haft 
möjlighet att koppla ihop funktioner till respektive nivå.  

 
Som en kommentar till den konkurrentjämförelse som gjorts är det värt att notera att 
det finns andra företag verksamma i samma marknad som den som System Andersson 
inriktat sig på. Valet utav de konkurrenter som valts har gjorts utav System Andersson 
i samråd med författarna där tidsfaktorn har varit en bidragande orsak till antalet då 
denna rapport omfattar 15 hp. I rapportens planeringsfas gjordes en kartläggning av de 
konkurrenter som är verksamma på den svenska marknaden.  
 
Det som ytterligare hade kunnat undersökas är om de funktioner som System 
Andersson idag inte har är orderkvalificerare. Samt hade det varit lämpligt att titta på 
om det är andra delar av företaget till exempel marknadsföring och support som är 
avgörande faktorer vid val av MPS-leverantör. För att ta fram fler slutsatser med det 
material som presenterats hade vi gärna sett att vi hade fått tillgång till olika MPS-
system och beskriva lösningar, tillvägagångssätt och grafiska gränssnitt med mera.  
 
För att binda en starkare koppling mellan behov och funktioner till System 
Anderssons nya system skulle djupare intervjuer med fler följdfrågor och studiebesök 
hos referensföretag ge bättre underlag till de slutsatser som gjorts.
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9.1 Intervjuunderlag 
 

� Hur många anställda finns idag inom företaget/produktionen? 
 

� Vilka typer av produkter tillverkar ni? 
 

� Hur ser sammansättningen av produkterna ut, många underartiklar, liknande 
produktsammansättning i alla produkter? 
 

� I hur stora volymer/batcher sker tillverkning i? 
 

� Sker tillverkning mot kundorder eller mot lager eller en mix av båda? 
 

� Finns det ett behov hos er att förutsäga efterfrågan på era produkter? Hur 
arbetar ni med det isåfall? 

 
�  Hur möter ni efterfrågan på era produkter? Genom säkerhetslager eller 

säkerhetsledtid i produktionen?  Varför just det alternativet? 
 

� Vad är det som avgör hur mycket personal ni behöver i tillverkningen? 
  

� Hur löser ni problemet om det fattas personal/material eller om en maskin går 
sönder.   

 
� När behöver ni mer kapacitet? 

 
� Vilket MPS-system har ni idag? 

 
� Hur jobbar ni med MPS-systemet  

o Vilka moment använder ni er av 
o Om ni får in en order, hur ser processen ut från det att ordern mottagits 

tills det att ordern är levererad 
 

� När ni arbetar i MPS-systemet, är det någon speciell information ni vill ha ut 
utav systemet. Ex:   

o Tillgänglig kapacitet 
o Status på order 
o Lagersaldo – Beläggning 

 
� Vad är det för händelse som startar en materialbeställning? 

o Hur har behovet av en beställning uppkommit? 
o Sker avstämning av nettobehov, ja det görs 
o Beställningspunkt, är det många underartiklar som köps in? 
o Sker beställningen manuellt eller automatiskt 

 
� Finns det behov hos er att få ut en nettobehovsrapport 

o Är det några andra funktioner som saknats tidigare och som ni skall 
utnyttja senare.  
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� Använder ni er av rapporter om hur produktstrukturen är uppbyggt vid 
planering av order (består av och ingår i rapporter i planering av order. ) 

 
� När ni får en order, läggs den då in som en tillverkningsorder eller som en 

planerad order. Har ni fasta tidsgränser som omöjliggör att lägga in en 
tillverkningsorder? 

 
� Vilka typer av rapporter använder ni er av, i vilket syfte. Vad för typ av 

uppföljning sker? 
 

� Vilka funktioner anser ni vara viktiga för er verksamhet? Vad skulle ni vilja 
ha? vilka upplevda begränsningar finns? 

 
� Har ni behov av att kunna se uppdatering av lagersaldo i realtid eller är 

dagsaktuellt saldo tillräckligt 
 

� Får ni en bra överblick av det system som finns idag? 
 

� Hur tänkte ni vid valet av en MPS-leverantör?  rangordna tre kriterier 
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9.2 Konkurrent jämförelse 

 

Kravspecifikation för 
planeringsmodul MPS-system Monitor  Jeeves 

EQ-
Plan Pyramid  

Sys. 
And  

Huvudplanering            

             

1. Använder systemet sig av 
prognoser, vilken typ?             

a. Glidande MV X X       1 

b. Exponetiell utjämning X X       1 

c. Historiskt X X       1 

d. Manuellt X X       1 

2. Används följande 
partiformningsmetoder?           1 

a. lot-for-lot (efter behov) X X   X X 1 

b. FOQ   X       - 

c. Period X X   X   4 

d. EOQ (EOK) X X   X X 1 

3. Används…             

a. säkerhetsledtid X X   X   3 

b. säkerhetslager X X   X X 1 

6. Tillämpas…             

a. Dagplanering X X X X   1 

b. Veckoplanering X X X  X X 1 

7. Finns möjlighet att arbeta 
utifrån tidsgränser för…             

a. Släppta order           - 

b. Fryst order   X   X   - 

c. planerad order           - 

8. Möjlighet att lägga 
planeringshorisont X X X X   1 

24. Möjlighet till återrapportering 
av frisläppta order X X X X X 1 

9. Finns funktionen möjlighet att 
lova (ATP), kundorder   X X X   1 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

51 

Materialbehovsplanering            
             
16. Finns möjlighet till 

nedbrytning av produktstruktur             

a. En nivås X X   X X 1 

b. Flernivå X X   X X 1 

17. Pegging-rapport (består av)            

a. En nivås  X X    X X 1 

b. flernivås X X    X X 1 
18. ”Ingår i”- rapport, (where 

used)            

a. En nivås X X    X X 1 

b. Flernivås X X    X X 1 

21. Finns nettobehovsfunktion 
för att hantera beroende behov X X   X   1 

22. Finns Beställningspunkter för 
att hantera oberoende behov X X   X X 1 

             

Kapacitetsplanering            

             
10. Kan framåtplanering 

användas X X X X X 1 

11. Kan bakåtplanering användas X X X X X 1 

12. Finns beställningspunkter 
som funktion för lagerstyrning X X   X X 1 

4. Stäms huvudplanen av mot 
tillgänglig kapacitet X X X X   1 

5. Finns det möjlighet att 
använda sig av kapacitetstak vid 
planering X X X X   1 
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Detaljplanering             

             

13. Eventuell möjlighet till att 
gruppera order för att kunna köra 
längre serier             

a. Visuellt, dra/släpa X X X X   1 

b. Manuellt X X X X X 1 
14. Möjlighet till prioritering av 

order X X   X X 1 

15. Vilka prioriteringsregler finns 
för detaljplanering             

a. FIFU X X X     1 

b. Kortast ledtid X X       3 

c. Tidigast färdigdatum X X   X   3 

19. Finns det möjlighet att få ut 
en nettobehovsrapport?  X X   X   1 

20. Kan man i 
nettobehovsberäkningar få förslag 
på planerade order frisläpp X X   X   1 

23. (Kan flera projekt/order 
planeras)             

a. Överlappande X X X X   1 

b. Parallel/splitta   X X X   1 

c. I Serier X X X     1 

25. Kan man i planeringen få 
information om              

a. Ställtider X X X X   1 

b. Ledtider X X X X   1 

c. Körtider/operationstider X X X X X 1 

26. Kan PIA redovisas per:             

a. Totalt X X   X X 1 

b. Produktionsgrupp X X       1 

c. Order X X   X   1 

27. Kan systemet skapa 
beläggningsrapporter:             

a. Per period X X X X X 1 

b. Per planeringsgrupp X X X X X 1 

c. Per order X X       1 

  
De frågor som konkurrenterna har men som 
system andersson inte har.  

  De frågor som alla har även system andersson  
 


