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Abstract

Purpose – The purpose with the study is to identify improvements within production plans to
ensure that they contribute to delivery dependability and cost efficiency in manufacturing
companies. To be able to answer the purpose three research questions have been formulated.
1. What factors are critical within production planning?
2. How to ensure that production plans contribute to delivery dependability respective
cost efficiency?
3. How can delivery dependability and cost efficiency be balanced?
Method – A pilot study was conducted in order to define the problem area and formulate a
purpose for the study. Then a case study and a literature review were performed to provide
empirical and theoretical data. The case study was conducted at a manufacturing company with
a mass production and a MTO strategy. The data was collected through interviews and
document studies. The literature study created a theoretical framework regarding production
planning, delivery dependability and cost efficiency. Finally, the empirical and theoretical data
were analysed to generate improvements.
Findings – In the study critical factors were identified within production planning. The
analysis indicated that manufacturing companies with a mass production and a MTO strategy
should ensure quality and delivery dependability before flexibility and at last, cost efficiency.
To manage these factors improvements were presented that can improve delivery dependability
and cost efficiency at a company.
Implications – The theoretical contribution consists of a support system how to handle
critical factors within a manufacturing company with a mass production and a MTO strategy.
The study contributes with an insight on how the production planning effects delivery
dependability and cost efficiency in a company. The empirical contribution consists of
improvements within production planning for manufacturing companies with a mass
production and a MTO strategy.
Limitations – The study is a single case study which delimitate the generalizability. The result
of the study can only be generalized to other companies with a mass production and a MTO
strategy and partially to companies with a mass production and a MTS strategy. The reliability
of the study has been strengthened through several interview respondents together with
document studies.
Keywords – Production planning, Scheduling, Delivery dependability and Cost efficiency
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Sammanfattning

Syfte – Syftet med studien är att identifiera förbättringsförslag relaterade till
produktionsplanering för att bidra till leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet i producerande
företag. För att besvara syftet har tre frågeställningar formulerats:
1. Vilka faktorer är kritiska inom produktionsplanering?
2. Hur säkerställs att produktionsplanering bidrar till leveranssäkerhet respektive
kostnadseffektivitet?
3. Hur kan leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet balanseras?
Metod – En förstudie genomfördes för att definiera problemområdet och formulera ett syfte
med undersökningen. Därefter utfördes en fallstudie och litteratursökning för att samla in
empiri och teori. Fallstudien genomfördes på ett massproducerande MTO-företag och bestod
av intervjuer samt dokumentstudier. Litteraturstudien skapade ett teoretiskt ramverk kring
produktionsplanering, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Slutligen analyserades
empirin och teorin för att generera förbättringsförslag.
Resultat – I studien identifierades kritiska faktorer i teorin och empirin med koppling till
produktionsplanering. Analysen visade att massproducerande MTO-företag bör säkerställa
kvalitet och leveranssäkerhet innan flexibilitet och till sist kostnadseffektivitet. För att hantera
de här faktorerna presenterades förbättringsförslag vilka kan påverka företags leveranssäkerhet
och kostnadseffektivitet.
Teoretiskt och Empiriskt bidrag – Studiens teoretiska bidrag består av ett underlag för
hur kritiska faktorer inom massproducerande MTO-företags produktionsplanering kan
hanteras. Studien bidrar med förståelse för produktionsplaneringens inverkan på ett företags
leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Det empiriska bidraget utgörs av förbättringsförslag
inom produktionsplaneringen för massproducerande MTO-företag.
Begränsningar – Studien är en fallstudie med enfallsdesign vilket begränsar
generaliserbarheten. Resultat kan endast generaliseras till andra massproducerande MTOföretag och till viss del MTS-företag. Trovärdigheten i studien har stärkts genom många
intervjurespondenter samt genom dokumentstudier.
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1

Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till produktionsplanering och dess utmaningar som studien byggts
upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund

Enligt Oskarsson et al. (2013) har logistik under de senaste 30 åren blivit en allt viktigare
funktion för företags konkurrenskraft där fokus på kundens behov och leveransservice är
förutsättningar för att vara konkurrenskraftiga. Att förändra och effektivisera verksamheten är
en ständig utmaning för näringslivet då kunder ställer höga krav (Ljungberg & Larsson, 2012).
Den globala trenden går från traditionell massproduktion mot massproducerade kundanpassade produkter, vilket innebär att produktionsstrategin skiftas till make-to-order (MTO)
(Huang, et al., 2011).
Kunder kräver kvalitetsprodukter till ett lågt pris med snabba och flexibla leveranser (Jacobsen,
et al., 2001). Oskarsson et al. (2013) menar att logistikens utmaning blir att kombinera hög
leveransservice med låga kostnader. Vidare beskrivs att leveransservice innefattar element som
ledtid, leveranspålitlighet, leveranssäkerhet, lagertillgänglighet, flexibilitet och kundanpassning. I den här studien ligger fokus på leveranssäkerhet. Ebadian et al. (2009) menar att
aspekten att lyckas leverera med precision är en kritisk faktor för kundorderproducerande
företag, snarare än kvalitetsaspekten.
Enligt Ebadian et al. (2009) strävar majoriteten av alla producerande företag efter långsiktig
lönsamhet, för att lyckas med det behöver företagen leverera högkvalitativa produkter för en
låg kostnad och med en hög leveranssäkerhet. Vidare menar Ebadian et al. (2009) att ett
effektivt och välstyrt produktionsplaneringssystem möjliggör dessa mål. Feng et al. (2011)
beskriver att producerande företag med en optimerad produktionsplanering kan uppnå
kostnadseffektivitet och anpassa sig till omvärldens krav. Vidare menar Feng et al. (2011) att
företag med höga kostnader inom råmaterial, energiförbrukning och underhåll kräver större
fokus på produktionsplaneringen då den spelar en avgörande roll för effektiviteten.
Produktionsplanering definieras enligt Stecca (2014) som processen att omvandla kundordrar
till arbetsordrar för produktionen med bestämda slutdatum. D´Addona och Teti (2014) menar
att produktionsplanering i förväg beskriver vad som ska produceras, hur det ska produceras,
när det ska produceras samt var det ska produceras. Produktionsplaneringsprocesser berör
material, maskiner, medarbetare, leverantörer och kunder med syftet att skapa ett oavbrutet
flöde i produktion (D´Addona & Teti, 2014). Produktionsplaneringar har inverkan på såväl
utnyttjandegraden av resurser som organisationens lönsamhet och är därför central (Wang, et
al., 2018). Ett producerande företags orderprocess kan visualiseras enligt Figur 1 (Goldkuhl &
Lind, 2008; Kumar & Harms, 2004), vilket påvisar planeringens centrala position. Enligt
Segerstedt (2018) fungerar planeringsfunktionen som spindeln i nätet för att samordna
marknad, produktion och ekonomi. Enligt Berglund och Karltun (2007) förenar planerare olika
organisatoriska grupper och motstridiga intressen i företag. Vidare hävdas att i många fall
innehar produktionsplanerare lång erfarenhet inom företaget och kan processerna väl.
Producerande företag

LAGER

KUND

ORDERMOTTAGNING

PLANERING

PRODUKTION

Figur 1 Orderprocessen i ett producerande företag
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1.2 Problembeskrivning
Som framgår i bakgrunden är produktionsplanering en central funktion i producerande företag.
Berglund och Karltun (2007) förklarar att produktionsplanerare har en kritisk roll i
producerande företag vilket gör dem svårersättliga. Fransoo et al. (2011) menar att den
mänskliga aspekten är avgörande i planeringsprocesser. Det finns därför ett behov av
kompetens av produktionsplanering inom producerande företag.
För att företag ska vara konkurrenskraftiga måste de, som tidigare nämnt, snabbt kunna
uppfylla kundernas krav. I bakgrunden framgår att kunder efterfrågar snabba och flexibla
leveranser till låga priser. Det framgår också att produktionsstrategin MTO blir allt vanligare.
Partanen och Haapasalo (2004) skriver att företag med en produktion som är kundspecifik och
inriktad på massproduktion upplever kombinationen av hög leveranssäkerhet och låga
kostnader som komplicerad. Ebadian et al. (2009) bekräftar det här genom att förklara att
MTO-företag upplever processen att lova tillförlitliga leveransdatum på ett kostnadseffektivt
sätt som ett kritiskt problem. Vidare menar Segerstedt (2018) att en avvägning mellan
planering, kapitalbindning och leveranssäkerhet leder till korta och säkra leveranstider.
Planeringsfunktionens centrala roll och behovet av kompetens kring produktionsplanering
påvisar att en studie kring produktionsplanering, kostnads-effektivitet och leveranssäkerhet är
relevant för massproducerande MTO-företag.

1.3 Syfte och frågeställningar

I problembeskrivningen framgår det att företag strävar efter en hög leveranssäkerhet samt vara
kostnadseffektiva. Eftersom planeringsprocessen är central i producerande företag är det
viktigt att produktionsplaneringen uppfyller dessa parametrar. Därmed är syftet med den här
studien:
Att identifiera förbättringsförslag relaterade till produktionsplanering för att
bidra till leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet i massproducerande MTOföretag.
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. Genom att urskilja
bakomliggande faktorer i produktionsplaneringen kan förbättringsförslag identifieras. Därmed
är studiens första frågeställning:
[1] Vilka faktorer är kritiska inom produktionsplanering i MTO-företag?
Det ligger i företagens intresse att vara kostnadseffektiva och leveranssäkra. Därmed är det
intressant att studera hur dessa parametrar kan säkerställas. Studiens andra frågeställning är
därför:
[2] Hur säkerställs att produktionsplanering bidrar till leveranssäkerhet
respektive kostnadseffektivitet?
Kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet står i konflikt med varandra. För att kunna föreslå
förbättringsförslag måste metoder för att balansera de här strategierna identifieras. Därmed är
studiens tredje frågeställning:
[3] Hur kan leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet balanseras i MTOföretag?
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att
genomföras på ett massproducerande MTO-företag.

1.4 Omfång och avgränsningar

Studien fokuserar på producerande företag med massproduktion och produktionsstrategin
MTO. Funktioner utanför planeringen studeras inte, däremot studeras interaktionen mellan
planeringsfunktionen och andra funktioner, se Figur 2. Resultatet kan potentiellt vara
generaliserbart till andra produktionsstrategier men studien avgränsas från att undersöka det.
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Producerande företag

Studiens omfång
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KUND

Figur 2 Studiens omfång och avgränsningar

1.5 Disposition

Varje kapitel inleds med en beskrivande text om vad kapitlet innehåller. I introduktion
presenteras studiens ämne med bakgrund, problemformulering och syfte. Även avgränsningar
och disposition förklaras. Kapitel två, metod och genomförande, beskriver design, ansats,
arbetsprocess och datainsamlingstekniker som används i studien. Dataanalys och
forskningskvalitet diskuteras även i det här kapitlet. I teoretiskt ramverk presenteras teorier
inom området samt klargörs frågeställningarnas koppling till teorin. I empiri presenteras
resultat ifrån fallstudien samt en verksamhetsbeskrivning. Resultatet analyseras med teorin i
kapitlet analys och ger svar på frågeställningarna. Slutligen, i kapitlet slutsats, besvaras syftet
och förslag på vidare forskning ges.
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Metod och genomförande

Kapitlet inleds med kopplingar mellan studiens frågeställningar och metod. Vidare beskrivs
studiens design, ansats och arbetsprocess. Därtill beskrivs studiens datainsamling och
dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet och
forskningsetik.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod

Nedan beskrivs metoder för datainsamling som användes för att besvara studiens
frågeställningar. Figur 3 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och använda
metoder, litteraturstudie, intervjuer och dokumentstudier.

Frågeställning 1
Vilka faktorer är kritiska
inom produktionsplanering
i MTO-företag?

Frågeställning 2
Hur säkerställs att
produktionsplanering
bidrar till leveranssäkerhet
respektive
kostnadseffektivitet?

Frågeställning 3
Hur kan leveranssäkerhet
och kostnadseffektivitet
balanseras i MTO-företag?

Litteraturstudie

Intervjuer

Dokumentstudier

Figur 3 Koppling mellan frågeställningar och metod
Litteraturstudie genomfördes för att erhålla en teoretisk grund till området och användes för
att besvara alla tre frågeställningar. Intervjuer genomfördes för att erhålla fallföretagets syn på
kritiska faktorer inom produktionsplanering och hur de kan påverka leveranssäkerheten samt
kostnadseffektiviteten. För att styrka faktorerna genom historiska data användes dokumentstudier. Således användes båda datainsamlingsmetoderna till att besvara frågeställning ett och
två.

2.2 Design
Studien utfördes som en fallstudie med enfallsdesign. En fallstudie möjliggör en analys av
organisations- och ledningsprocesser där forskare tillåts ett holistiskt perspektiv (Yin, 2007).
Skärvad och Lundahl (2016) menar att en fallstudie lämpar sig för enstaka fall där studien är
mer detaljerad. Yin (2007) beskriver att en enfallsdesign kan likställas med ett enstaka
experiment och menar att det finns fem situationer där en enfallsdesign är användbar, bland
annat ett representativt eller typiskt fall. I det aktuella fallet studerades ett specifikt företags
processer som är representativa för massproducerande MTO-företag vilket motiverar
designvalet. Företaget har valt att vara anonymt av konfidentiella skäl.

2.3 Ansats
Figur 4 visar studiens ansats som startade med en förstudie där en stödjande observation
utfördes i produktion. Teorier inom området studerades även i förstudien och utifrån det
formulerades ett syfte samt tre frågeställningar. Därefter genomfördes en datainsamling på
fallföretaget och en grundligare litteraturgenomgång innan kritiska faktorer identifierades i
teorin samt empirin. Till sist presenterades förbättringsförslag. Det här liknar ett induktivt
arbetssätt som enligt Patel och Davidson (2011) beskrivs som upptäckandets väg. Vidare menas
att datainsamlingen resulterar i ny kunskap utan att ha stöd i tidigare vedertagen teori vid en
induktiv ansats. I studien bidrog slutsatsen med ny teori. Undersöknings-metoden utgjordes av
5
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en kvalitativ forskning med intervjuer och dokumentstudier i en organisation. En kvalitativ
inriktad forskning fokuserar på ”mjuka” data och kan bestå av kvalitativa intervjuer eller analys
av textmaterial (Patel & Davidson, 2011). Skärvad och Lundahl (2016) menar att en kvalitativ
forskning inriktar sig på att beskriva och förstå sociala fenomen, exempelvis en organisation.
Teori
Slutsats

Förstudie

Datainsamling

Empiri

Figur 4 Studiens ansats

2.4 Arbetsprocessen

Studiens arbetsprocess presenteras i Figur 5. Studien inleddes med en förstudie där syfte och
frågeställningar formulerades. Samtidigt gjordes en litteraturstudie för att dels identifiera en
kunskapslucka samt skapa ett teoretiskt ramverk. De studerade teorierna applicerades sedan i
en fallstudie som underlag för datainsamling. Parallellt med fallstudiens slut analyserades
insamlade data med teorin för att besvara frågeställningarna. Utifrån analysen besvarades
syftet i slutsatsen.

Litteraturstudie

Syfte

Slutsats

Analys

Fallstudie

Figur 5 Studiens arbetsprocess
Figur 6 visar hur studiens induktiva ansats kan appliceras på studiens arbetsprocess och hur de
överensstämmer. Syftet och litteraturstudien i arbetsprocessen utgör förstudien i den induktiva
ansatsen. Fallstudien i arbetsprocessen kan likställas med datainsamlingen i ansatsen.
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Teori
Litteraturstudie
Slutsats
Förstudie
Syfte

Analys

Slutsats

Fallstudie
Datainsamling

Empiri

Figur 6 Kombination av studiens ansats och studiens arbetsprocess

2.5 Datainsamling
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudie och dels utav insamling av empiriska
data från fallföretaget. Nedan beskrivs de använda datainsamlingsmetoder för studien.

2.5.1

Litteraturstudie

Litteraturstudiens syfte är att succesivt avgränsa och identifiera relevanta teorier till studien
genom kunskap ifrån tidigare undersökningar samt modeller inom området (Patel & Davidson,
2011). I studien har författarna med hjälp av litteraturstudie identifierat ett kunskapsgap,
skapat ett underlag för fallstudien samt skapat ett teoretiskt ramverk. Litteraturstudie
genomfördes via Jönköping Universitys bibliotek. Vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter,
uppslagsverk och konferensartiklar har studerats vid databaserna ScienceDirect, SpringerLink,
Taylor & Francis och ProQuest. I Tabell 1 presenteras de huvudsakliga sökord som använts i
olika kombinationer vid sökningsarbetet. Sökningsarbetet har genomförts på engelska
eftersom flertalet vetenskapliga artiklar är publicerade på engelska.
Tabell 1 Sökord i litteraturstudien

Termer

Production planning Delivery dependability

Cost efficiency

Synonymer

manufacturing
planning, production
plan and control,
production schedule,
production
management

cost effectiveness

Bredare termer

planning, scheduling

Smalare termer
Relaterade termer
Alternativ stavning
2.5.2

customer service,
delivery reliability, ontime delivery

efficiency,
profitable,
economic

MRP, order
prioritizing,
hierarchical
production planning
(HPP)
PPC, PPS
order prioritising

order fulfillment
OTIF, NPS

Intervjuer

low cost

Intervjuer utgör en av de mest betydande informationskällorna vid fallstudier där en öppen
intervju är vanligast (Skärvad & Lundahl, 2016). En öppen intervju karaktäriseras enligt Yin
(2007) av faktafrågor blandat med egna åsikter. Patel & Davidson (2011) förklarar att vid
tillfällen där respondenten tillåts att svara med egna ord men där författaren styr samtalstemat
är intervjun semistrukturerad. I studien utfördes semistrukturerade intervjuer och öppen
karaktär med syftet att skapa en tydlig och detaljerad bild av problemet. Se Tabell 2 för
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genomförda intervjuer, en person på varje funktion har intervjuats. Samtliga respondenter fick
intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda sig och alla intervjuer spelades in med syftet
att eliminera brister på grund av minnesluckor. Yin (2007) menar att en ljudinspelning ger en
riktig och fullständig återgivning av intervjun. Respondenterna var medvetna om inspelningen
som raderades efter studiens godkännande. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1.
Tabell 2 Genomförda intervjuer

Datum

Syfte

Funktion

2019-03-26

Undersöka
planeringsprocessen
Interaktionen med
produktionsplaneraren
Interaktionen med
produktionsplaneraren
Interaktionen med
produktionsplaneraren
Interaktionen med
produktionsplaneraren
Interaktionen med
produktionsplaneraren
Interaktionen med
produktionsplaneraren
Interaktionen med
produktionsplaneraren

Produktionsplanering

2019-03-26
2019-03-27
2019-03-27
2019-03-29
2019-03-29
2019-03-29
2019-04-02

2.5.3

Tid (min)
38

Lagerstyrning
28
Produktionsledning
Ordermottagning
Prognostisering

40
23
50

Transport
12
Produktion
f.d. sälj
Materialinköp

23
24

Dokumentstudier

Enligt Yin (2007) är dokumentstudier i de flesta fall relevanta för fallstudier och kan exempelvis
bestå av resultatrapporter och interna dokument. Redan existerande data är enligt Bryman och
Bell (2017) sekundärdata. I dokumentstudier studeras sekundärdata och därmed är det viktigt
att säkerställa relevansen och validiteten (Skärvad & Lundahl, 2016). I studien säkerställdes
dokumentens relevans till syftet genom en dialog med medarbetare på fallföretaget samt
förklaring av dokumenten. Målet med dokumentstudier är att styrka data eller bekräfta tidigare
information (Yin, 2007). I den här studien användes dokumentstudien för att få tillgång till
historik och statistiska data över produktion samt planering. Se Tabell 3 för genomförda
dokumentstudier. Alla dokument ägs av fallföretaget. On-Time-In-Full (OTIF) 2018 och 2019
innehöll statistik på fallföretagets leveranssäkerhet. Logistikkostnader och Overall-EquipmentEffectiveness (OEE) 2018 och 2019 användes för att studera kostnadseffektiviteten och
effektiviteten i produktion. Produktvarianter visade statistik angående produktionsvolym och
egenskaper för produktvarianterna.
Tabell 3 Genomförda dokumentstudier
Datum

Titel

Syfte

2019-04-01

OTIF 2018

Följa upp leveranssäkerheten

2019-04-01

OTIF 2019

Följa upp leveranssäkerheten

2019-04-02

Logistikkostnader

Följa upp kostnadseffektiviteten

2019-04-17

Produktvarianter

Studera antalet produktvarianter

2019-04-25

OEE 2018

Följa upp effektiviteten i produktion

2019-04-25

OEE 2019

Följa upp effektiviteten i produktion

2.6 Dataanalys
Figur 7 visar studiens dataanalys. Skärvad och Lundahl (2016) menar att vid en kvalitativ analys
tolkas mjuka data med hjälp av olika metoder. Dataanalysen grundade sig på en jämförelse
mellan kritiska faktorer identifierade i teorin och kritiska faktorer insamlad i empirin. Vidare
analyserades vilka faktorer som bidrar till leveranssäkerhet samt kostnadseffektivitet. Till sist
analyserades hur leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet kan balanseras.
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Förstudie

Litteraturstudie

Fallstudie

Teoretiskt
ramverk

Empiri

Dataanalys
Kritiska
faktorer

Leveranssäkerhet
Kostnadseffektivitet

Balanseras

Slutsats

Figur 7 Studiens dataanalys

2.7 Forskningskvalitet

Yin (2007) beskriver hur en studies kvalitet kan bedömas utifrån tre kriterier, intern validitet,
extern validitet samt reliabilitet. Med intern validitet menas slutsatsens trovärdighet och extern
validitet påvisar studiens generaliserbarhet. Vidare menar Yin (2007) att ett hot mot den
interna validiteten är orsaksförhållanden där det är svårt att avgöra vad som påverkar vad. För
att höja den externa validiteten ska, enligt Yin (2007), fokus på ett generaliserbart resultat
finnas. Reliabiliteten bedömer möjligheten att upprepa studien med samma resultat, för att
stärka reliabiliteten bör tillvägagångssättet dokumenteras tydligt (Yin, 2007). Patel och
Davidson (2011) menar att reliabiliteten kan öka vid lagring av verkligheten genom
inspelningar eller bilder. I Tabell 4 redogörs betydelsen av begreppen samt tillämpning av
begreppen i studien.
Den interna validiteten i studien stärktes av många intervjuer med anställda på fallföretaget
med anknytning till produktionsplaneringen. Därav vägdes många synsätt och infallsvinklar in.
Fallföretaget har en komplex produktionsmiljö och därför var det svårt, både för författarna och
medarbetarna, att avgöra vilka effekter som berodde på produktionsplaneringen. För att stärka
den interna validiteten gjordes därför en noggrann kartläggning av informationsflödet runt
produktionsplaneringen och orsaksförhållandet visualiserades. Trovärdigheten av dokumentstudien anses låg då dokumenten är konfidentiellt skyddade av fallföretaget. Därav kunde
beräkningar och analyser av data ifrån dokumenten inte redovisas.
Den externa validiteten säkerställdes genom avgränsning mot massproducerande MTOföretag. Alla förbättringsförslag är generaliserbara till den här karaktären av företag och vissa
förbättringsförslag kan även implementeras i Make-To-Stock (MTS)-företag. Studien lämpar
sig för företag med ett produktsortiment bestående av en produkt i många varianter. Studiens
design påverkar den externa validiteten, exempelvis utformningen av frågeställningarna (Yin,
2007). För att öka den externa validiteten skulle en flerfallsdesign väljas och därav öka
resultatets generaliserbarhet. Dock formulerades frågeställningarna i studien på ett sätt som
möjliggör en generalisering.
Genom en god transparens i genomförandet av studien är den möjlig att upprepa och har en
god reliabilitet. Metodkapitlet är noga dokumenterat och källorna är spårbara, dessutom
återfinns intervjufrågorna i bilaga 1. Dock studeras en föränderlig miljö vilket gör att
tidpunkten för undersökningen är av betydelse. Inspelning av intervjuerna möjliggjorde en
korrekt återgivning och större engagemang vid intervjutillfället där relevanta följdfrågor kunde
ställas. Patel och Davidson (2011) menar att inspelning av verkligheten stärker reliabiliteten.
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Tabell 4 Trovärdighet enligt Yin (2007) samt tillämpning i studien
Begrepp

Intern validitet

Förklaring

Tillämpning

Hur trovärdig studiens slutsats är

Många intervjurespondenter med
anknytning till syftet dock
studeras en komplex miljö vilket
gör effekterna svåra att
identifiera till en orsak.
Lägre trovärdighet av
dokumentstudien på grund av
konfidentiella dokument.

Extern validitet

Reliabilitet

2.7.1

Hur generaliserbar studien är

Hur möjlig studien är att upprepa
med samma resultat

Forskningsetik

Endast generaliserbar till andra
MTO producerande företag med en
massproduktion.
Lämplig formulering av
frågeställningarna möjliggör en
generalisering.
Transparens i genomförandet av
undersökningen dock studeras en
föränderlig miljö.
Inspelning av intervjuerna
stärker reliabiliteten.

Forskningskvaliteten berör också de forskningsetiska aspekterna som innebär att individer inte
får utsattas för psykisk eller fysisk skada, kränkningar eller förödmjukelse (Patel & Davidson,
2011). För att säkerställa de forskningsetiska aspekterna i studien informerades alla berörda i
undersökningen om studiens syfte och deras medverkans betydelse. De tillfrågade hade
valmöjligheten att inte delta och kunde välja att inte svara på enskilda frågor. Personuppgifter
förvarades konfidentiellt och inga personer benämns med namn i rapporten. Dessutom
användes insamlade data endast till forskningsändamålet och ingen utomstående hade tillgång
till data. De här aspekterna benämns av Patel och Davidson (2011) som de fyra etikreglerna
formulerade av vetenskapsrådet; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet
och nyttjandekravet.
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3

Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien, syftet och de
frågeställningar som formulerats. De centrala teorier som behandlas är produktionsplanering, produktion med strategin Make-To-Order, leveranssäkerhet, kostnadseffektivitet,
nyckeltal och prioriteringsmodeller. Kopplingar mellan studiens frågeställningar och teori
visualiseras.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori

Nedan beskrivs de teorier som ger en teoretisk grund för att besvara studiens tre
frågeställningar. Figur 8 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och beskriven
teori. För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ” Vilka faktorer är kritiska
inom produktionsplanering i MTO-företag?” beskrivs följande områden i det teoretiska
ramverket: Produktionsplanering och Produktion med strategin Make-To-Order. För att ge en
teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur säkerställs att produktionsplanering
bidrar till leveranssäkerhet respektive kostnadseffektivitet?” beskrivs följande områden i det
teoretiska ramverket: Produktionsplanering, Produktion med strategin Make-To-Order,
Leveranssäkerhet, Kostnadseffektivitet och Nyckeltal. För att ge en teoretisk grund till den
tredje frågeställningen ”Hur kan leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet balanseras i MTOföretag?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: Produktionsplanering,
Kostnadseffektivitet, Leveranssäkerhet och Prioriteringsmodeller.
Frågeställning 1
Vilka faktorer är kritiska
inom produktionsplanering
i MTO-företag?

Frågeställning 2
Hur säkerställs att
produktionsplanering
bidrar till leveranssäkerhet
respektive
kostnadseffektivitet?

Frågeställning 3
Hur kan leveranssäkerhet
och kostnadseffektivitet
balanseras i MTO-företag?

3.2 Produktionsplanering
3.3 Produktion med strategin Make-To-Order
3.4 Leveranssäkerhet
3.5 Kostnadseffektivitet
3.6 Nyckeltal

3.7 Prioriteringsmodeller

Figur 8 Koppling mellan frågeställningar och teori
Produktionsplanering behandlas i det teoretiska ramverket för att ge en grundlig förståelse
inom området. Alla tre frågeställningar har produktionsplanering som bas och därför är den
central. Teorin berör dess betydelse i producerande företag och människans betydelse för
processen. Därför innefattar rubriken även underrubrikerna prioriteringsregler vid
produktionsplanering och produktionsplanering och människa. För att skapa en mer detaljerad
bild av produktion i den specifika miljön som studien fokuserar på behandlas produktion med
strategin Make-To-Order. Inom den här teorin beskrivs massproduktion av kundanpassade
produkter samt utmaningar kopplat till produktionsplanering.
Teorier inom leveranssäkerhet redogör för kunders ökade krav på leveranssäkerhet och hur
företag kan uppfylla kraven. Kostnadseffektivitets avsnittet beskriver kostnader i ett
producerande MTO-företag och dess relation till effektiviteten. Nyckeltal behandlas för att
beskriva hur företag kan mäta deras prestation. Fokus ligger på nyckeltal inom
leveranssäkerhet, OTIF, och kostnadseffektivitet, OEE. Olika prioriteringsmodeller förklarar
hur strategier kan kombineras, däribland leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.
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3.2 Produktionsplanering
Produktionsplanering definieras som processen att omvandla kundordrar till arbetsordrar till
produktion med bestämda slutdatum Stecca (2014). Enlig Maravelias och Sung (2009) är målet
med produktionsplanering att uppfylla kunders efterfrågan till en låg kostnad. Produktionsplanering är central då den har inverkan på såväl utnyttjandegraden av resurser som
organisationens lönsamhet (Wang, et al., 2018). Utfallet i produktionsplanen är indata i
produktions-schemaläggningen och det medför ett hierarkiskt flöde av information (Maravelias
& Sung, 2009). Wikner och Olhager (2000) beskriver produktionsplanering som en länk mellan
den strategiska nivån och den operativa nivån där strategiska beslut kan översättas i operativa
planer. Den operativa produktionsschemaläggningen har som mål att omvandla den medellångsiktiga produktionsplaneringen till ett kortsiktigt schema för vilka ordrar som ska gå
genom vilka processer vid en viss tidpunkt (Wang, et al., 2018; Gudehus & Kotzab, 2011).
Tillsammans kan produktionsplanering och produktionsschemaläggning öka ett företags vinst
och effektiviteten av resursutnyttjandet (Wang, et al., 2018). Målet för produktionsplanering
och schemaläggning är att säkra att förväntade och nuvarande ordrar produceras inom lovad
tid till lägsta kostnad (Gudehus & Kotzab, 2011).
Produktionsplanering är beroende av information från marknadsavdelningen samt samordnad
med produktionsprocesser, material och ekonomi (Stecca, 2014). Gaalman och Land (2009)
skriver att informationsunderlaget för produktionsplanering ofta är otillräckligt i MTO-företag.
För att förstå produktionsplaneringens förutsättningar har Wikner och Olhager (2000)
identifierat tre hörnstenar a) kund, b) produkt och c) process. De här tre hörnstenarna påverkar
varandra i den mening att kunder efterfrågar produkter som produceras i processer.
En planering bestämmer hur materialflödet kommer gå genom produktion och hur resurser
som stödjer produktion ska lokaliseras, därför måste planeringen ha gränssnitt mot både
material- och produktionsprocessen och dess resurser (Wikner & Olhager, 2000). Maravelias
och Sung (2009) menar att produktionsplanering är en utmanade uppgift då produktionsmål
måste vara genomförbara samt ligga nära kapacitetsgränserna. I företag med kapacitetsbegränsningar är prioriteringsregler en bra metod för att bestämma schemaläggning (Kanit, et
al., 2009).

3.2.1

Prioriteringsregler vid produktionsplanering

3.2.2

Produktionsplanering och människa

Prioriteringsregler påverkar möjligheten att uppnå olika mätetal (Iringova, et al., 2011) och
designas utefter olika prestationskriterier (Öztemel, et al., 2004). Några av de mest använda
prioriteringsregler inom litteraturen är:
a) First-In-First-Out (FIFO) eller First-Come-First-Served (FCFS) som innebär att ordern
som kom in först ska produceras först (Iringova, et al., 2011). Enligt Iringova et al.
(2011) är FIFO den mest universella regeln och har positiv effekt på antalet färdiga
produkter.
b) Earliest-Due-Date (EDD) som innebär att ordern med tidigast slutdatum ska planeras
in först (Iringova, et al., 2011). Regeln har fokus på att möta bestämda leveranstider
(Sillapa-Archa, et al., 2011) och ska användas när leveranstiden ska reduceras
(Iringova, et al., 2011).
c) Shortest-Processing-Time (SPT) som innebär att ordrar med kortast tillverkningstid
ska prioriteras först (Sillapa-Archa, et al., 2011). Sillapa-Archa et al. (2011) påpekar att
vid fokus på maximalt utnyttjande i produktion är SPT en bra prioriteringsregel.
Enligt Kanit et al. (2009) finns det utöver ovan nämnda prioriteringsregler många fler som
baseras på slutdatum, tillverkningstid, kapacitetsbehov och ordrar i produktion etc.
Prioriteringsregler kan också benämnas som orderselektion vilket Huang et al. (2011) och
Morton och Slotnick (1996) gör.
Enligt Berglund och Karltun (2007) har historisk forskning inom produktionsplanering
dominerats av matematiska, tekniska eller logiska synsätt. Vidare menas att få forskare har
fokuserat på människan och organisationen. Fransoo et al. (2011) menar att produktionsplanering kräver hög informationsbearbetning och beslutsförmåga av människan. Komplexa
processer skapar svåra arbetsuppgifter för planerare och dessutom bidrar många nya IT
lösningar till ytterligare komplexitet i beslutsprocessen (Fransoo, et al., 2011). Berglund och
Karltun (2007) menar att planeringsprocesser i hög grad beror på mänskliga kompetenser som
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inte kan ersättas av tekniska lösningar. Exempel på sådana kompetenser är omfattande
problemlösning samt förhandling mellan motstridiga avdelningar inom företaget. Vidare
menar Berglund och Karltun (2007) att bortsett från den formella planeringsprocessen är den
informella auktoriteten hos planerare en viktig aspekt i avseende att förena olika
organisatoriska grupper. Förutsättningar som underlättar produktionsplanerarnas arbetsprocess är att relevant information finns tillgänglig genom formella och informella källor samt
direkt feedback av exempelvis förändringar i produktion, efterfrågan eller försäljning (Fransoo,
et al., 2011).
Berglund och Karltun (2007) beskriver att utöver de uppenbara kognitiva arbetsuppgifter som
planeringsarbetet innebär utsätts planerare även för störande och brådskande moment.
Problemlösning, som i viss mån även hör till deras formella arbetsuppgifter, kan vara ett sådant
moment (Berglund & Karltun, 2007). Vidare menar Berglund och Karltun (2007) att i många
fall tvingas planerare att diskutera, förhandla och kompromissa med olika funktioner i företaget
som har motstridiga intressen.
Hwang et al. (2007) menar att vissa aktiviteter endast genomförs manuellt av
produktionsplaneraren, till exempel att ändra planerade order-kvantiteter, skapa nya
produktionsordrar eller radera produktionsordrar. Wiers och Van Der Schaaf (1997) menar att
människor kontinuerligt samlar in information omedvetet vilket gör att de kan fylla
informationsluckor som ett datorsystem inte kan. Undantag i planeringen bör därför lösas av
människan och repetitiva homogena uppgifter av datorsystemet (Wiers & Van Der Schaaf ,
1997). Enligt Berglund och Karltun (2007) har produktionsplanerare lång erfarenhet inom
företaget och kan processerna väl. Berglund och Karltun (2007) förklarar vidare att den
traditionella synen på att planerare är logiska analytiker bör kompletteras med mänskliga
aspekter, exempelvis erfarenhet inom företaget, förståelsen för olika intressen i företaget,
sociala färdigheter och problemlösningskompetens.

3.3 Produktion med strategin Make-To-Order

En central punkt i olika produktionsstrategier är placeringen av kundorderpunkten (Hallgren
& Olhager, 2011). Enligt Hallgren och Olhager (2011) definieras kundorderpunkten som den
position där en order tillhör en specifik kund. Innan kundorderpunkten fokuserar företaget på
prognos och efter på kundordrar (Hallgren & Olhager, 2011). I MTO-företag ligger
kundorderpunkten tidigt i flödet och nästan hela flödet är kundorderdrivet, i MTS företag ligger
däremot kundorderpunkten senare i flödet, se Figur 9 (Hallgren & Olhager, 2011).

MTS

MTO

KOP

Prognosdrivet

Kundorderdrivet

Figur 9 Visualisering av kundorderpunkten i producerande företag
Syftet med att massproducera kundanpassade produkter är att erbjuda ett stort kundanpassat
sortiment med kostnader liknande ett massproducerande företag (Walczak, 2014). Wikner et
al. (2007) menar att produktionsledning i MTO-miljöer skiljer sig mot traditionella Make-ToStock (MTS) -miljöer där fokus endast ligger på att behålla en kundservicenivå till låga
kostnader. I MTO-miljöer däremot ställs högre krav på leveranstiden eftersom den spelar en
nyckelroll (Wikner, et al., 2007). Vidare förklaras att företag i en MTO-miljö med massproduktion ställs inför två olika alternativ, antingen kan de använda
a) jagastrategin med målet att hålla leveranstiderna och därmed kräva en flexibel
produktionskapacitet,
b) en planeringsstrategi med fast produktionskapacitet och en flexibel orderstock vilket
kommer påverka leveranstiderna.
Inom MTO-miljöer beskriver Hans (2001) att osäkerhet i data är ett typiskt problem. Det
handlar om osäkerhet i vilka ordrar som inkommer och vid vilken tidpunkt samt vilka resurser
som är tillgängliga när ordrar inkommer (Hans, 2001). I MTO-företag baseras operativ
planering endast på erhållna kundordrar men trots det är en prognos nödvändig för långsiktig
resursplanering (Wikner & Olhager, 2000). Inkommande ordrar kan antingen bli accepterade
eller avvisade av olika skäl (Hans, 2001). Valet kan bero på tekniska krav, kvalitetsdefinition,
leveranstid och pris (Zijm, 2000). Hans (2001) förklarar även att produktens egenskaper har
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betydelse i valet om en order ska bli accepterad eller avvisad. Zijm (2000) menar att
orderacceptansprocessen generellt är mer komplicerad i MTO-miljöer än i MTS. Enligt Huang
et al. (2011) skiljer sig orderacceptans mot orderselektion, orderacceptans sker vid
ordermottagningen och avgör om en enskild order ska accepteras eller avvisas. Orderselektion
sker däremot vid produktionsplaneringen och väljer ut vilken order som ska produceras
(Huang, et al., 2011). Enligt Morton och Slotnick (1996) är orderselektion en viktig del i MTOproducerande företag. Vidare förklarar Morton och Slotnick (1996) att selektionen baseras på
produktionskapacitet, övergripande företagsstrategi (exempelvis om vissa kunder bör
prioriteras före andra) och reservation av kapacitet för avbrott eller brådskande ordrar. Huang
et al. (2011) beskriver att beslut vid orderselektionen i MTO-producerande företag bör ta
hänsyn till antalet ordrar, ledtiden för varje order, lönsamheten för varje order, ställkostnader,
ställtider samt tidsplaneringshorisonten. Det här för att uppnå både maximal kostnadseffektivitet och uppfyllande av lovade leveranstider (Huang, et al., 2011). Enligt Hans (2001)
är målet för företag med produktionsstrategin MTO att uppfylla lovad leveranstid. Wikner et
al. (2007) menar att en ökning av inkommande ordrar kan hanteras genom antingen
volymflexibilitet i produktionen eller ledtidsflexibilitet gentemot kund. Vidare förklarar
Wikner et al. (2007) att för att säkerställa leveranstidsförväntningarna ifrån kunderna bör en
orderpolicy arbetas fram med utrymme för kapacitetsflexibilitet.
Långvarig framgång i en kundanpassad produktion beror på dess förmåga att bestämma exakta
leveranstider baserat på kapacitet och antalet ordrar (Easton & Moodie, 1999). Enligt Kuo et al.
(2016) baseras leveranstiden på produktionskapacitet, råvarulager, produkter i arbete (PIA),
färdigvarulager och tidigare accepterade ordrar. Vidare påvisas att material ofta beställs ifrån
leverantören när en order kommer in på grund av att det är dyrt att lagra. Vid de här tillfällena
måste leverantörens ledtid tas hänsyn till vid beräkning av leveranstid (Kuo, et al., 2016).
Leveranstid beskrivs av Krajewski och Ritzamn (1999) som en konkurrensfördel.
Konkurrensfördelar kan delas in i orderkvalificerande eller ordervinnande strategier (Singh, et
al., 2014). Orderkvalificerande strategier är nödvändiga för att kunna konkurrera och de
ordervinnande strategier ger möjlighet till att vinna över konkurrenter (Singh, et al., 2014).
Orderkvalificerande- och ordervinnande strategier har stor betydelse för produktionsplaneringen (Wikner & Olhager, 2000). Wikner och Olhager (2000) påstår att det är viktigt att
veta vad kunden efterfrågar gällande de här strategierna och använda de som utgångspunkt vid
produktionsplanering. Hallgren och Olhager (2011) förklarar att konkurrensfördelar kan till
exempel vara kvalitet, leveranssäkerhet, volymflexibilitet och kostnad. Olhager (2003)
beskriver att företag ska ha olika ordervinnande strategier beroende på vart kundorderpunkten
är positionerad. Flera forskare påpekar att flexibilitet är ordervinnare i MTO-företag (Singh, et
al., 2014; Hallgren & Olhager, 2011; Bäckstrand & Göthager, 2018). Flexibiliteten i ett företag
kan påverkas av antalet produktvarianter (Wilson, 2018).

3.3.1

Antalet produktvarianter

Porter et al. (1999) menar att ett stort antal produktvarianter kan vara svår att planera utifrån.
En ökande produktsortiment i kombination med små ordrar begränsar optimering i
planeringen och i produktionen (Lehtonen & Holmström, 1998). Wilson (2018) förklarar att
företag står inför en utmaning att öka antalet produktvarianter på ett kostnadseffektivt sätt
samt hålla rätt kvalité och leverera på utsatt tid. Kostnader som kan uppstå vid många
produktvarianter är enligt MacCarthy (2013):
a) ställkostnad
b) kvalitetskostnad
c) orderhanteringskostnad
d) planeringskostnad
e) materialsvinnskostnad
Enligt Benjaafar (2004) är även lagerhållningskostnad associerad med antalet
produktvarianter, kostnaden ökar nästan linjärt med antalet. Andra negativa effekter som kan
uppstå vid ett stort antal produktvarianter är kvalitetsproblem, minskad kapacitetsbalansering
och kostnader för materialsvinn (ElMaraghy, et al., 2013). Nielsen et al. (2014) menar att det
finns ett samband mellan leveranssäkerhet och den planeringsmiljö som existerar. I
sammanhanget innebär planeringsmiljön en stabil produktmix, stabil efterfrågan och stabila
orderstorlekar. Eftersom en stabil produktmix påverkar produktionsplaneringen bidrar det
även till företagets leveranssäkerhet (Nielsen, et al., 2014).
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3.4 Leveranssäkerhet
Sarmiento et al. (2007) definierar leveranssäkerhet som förmågan att exakt möta förutsagda
leveransdagar och leveranskvalitéer. Enligt Chen (2014) blir vikten av leveranssäkerhet allt
viktigare för företag. Kunders förväntningar har ökat i takt med att medvetenheten kring
alternativa erbjudanden har vuxit (Chen, 2014). Det här, menar Lewis och Mitchell (1990), i
kombination med en konkurrensfokuserad omgivning, gör att servicen företag kan erbjuda blir
en avgörande faktor för att lyckas differentiera sig ifrån konkurrenterna.
Leveranssäkerhet beror, enligt Soepenberg et al. (2012), i hög grad på utlovad leveranstid och
prioritering av rätt ordrar. Gaalman och Land (2009) menar att i många MTO-företag beror en
låg leveranssäkerhet främst på dåligt underlag vid utlovande av leveransdag. Vidare beskrivs
fyra kategorier av anledningar till varför ordrar inte levereras i tid, se Tabell 5. Enligt
Soepenberg et al. (2012) kan produktionsplaneringen bidra till en hög leveranssäkerhet vilket
är en alltmer viktig aspekt för MTO-företag. På grund av den ökande globala efterfrågan på
leveranssäkerhet tvingas företag att omdefiniera sin logistikstrategi (Akinc & Meredith, 2015)
exempelvis användningen av information- och kommunikationsteknik, outsourcing eller grad
av flexibilitet (Park, et al., 2010). Sopenberg et al. (2012) beskriver fem aktiviteter som påverkar
leveranssäkerheten i producerande företag:
a) Utlovande av leveransdag som bör baseras på den aktuella statusen i produktion.
b) Orderacceptansprocessen som innebär att accepterande av stort antal ordrar resulterar
i långa ledtider.
c) Schemaläggning av ordrar som skapar ett balanserat kapacitetsbehov.
d) Prioriteringsregler vid schemaläggning som är anpassad till företagets strategi.
e) Lokalisera extrakapacitet vid flaskhalsar.
Enligt Done et al. (2011) kan mätningar av leveranssäkerhet påverka företags finansiella
resultat. Ett sätt att mäta leveranssäkerheten är genom nyckeltalen On-Time (OT) eller OnTime-In-Full (OTIF) (Munir Ahmad, 2018), vilka förklaras under rubriken Nyckeltal.
Tabell 5 Anledningar till varför ordrar inte levereras i tid enligt Gaalman och Land (2009)
Anledningar till varför ordrar inte
levereras i tid (Gaalman och Land 2009)
Företaget lovar för korta leveranstider
Företaget lovar inkorrekta leveransdagar
Företaget producerar för långsamt
Företaget producerar fel ordrar

3.5 Kostnadseffektivitet

Att kunna identifiera kostnader relaterade till produktion gör det möjligt för producerande
företag att mäta effektiviteten på ett smidigt sätt (Alexopoulos , et al., 2007). Kostnadseffektivitet definieras enligt Smith och Nash (2014, p. 4) som ”i vilken utsträckning kostnaderna
minimeras för en viss produktionsnivå” (författarnas översättning). Vidare menar Smith och
Nash (2014) att kostnadseffektivitet är produkten av teknisk effektivitet, i vilken utsträckning
produktionsnivåerna är maximerade för en viss input, och allokativ effektivitet, vilken mix av
input ska användas för att minimera kostnader given en viss produktionsnivå och kvalitet, se
Formel 1.
Formel 1 Kostnadseffektivitet
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 = 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡
Aktiviteter som orsakar kostnader i ett företag kan delas upp i fyra kategorier enligt
Abrahamsson och Aronsson (1999):
a) logistikaktiviteter
b) aktiviteter som balanserar efterfrågan med anskaffning
c) kvalitetsaktiviteter
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d) förändringsaktiviteter.
Logistikaktiviteter kan enligt Abrahamsson och Aronsson (1999) exempelvis vara planering,
lagring och förflyttning av material. Enligt Choy et al. (2011) leder en bra schemaläggning till
effektivt utnyttjande av resurser och därav kan produktionskostnader hållas låga. Förseningar
i MTO-produktion kan bero på bristfällig schemaläggning eller otillräcklig kapacitet (Choy, et
al., 2011). Att omplanera produktionsaktiviteter är kostsamt för företaget och ju stabilare
planeringsmiljön är, desto lägre är produktionskostnaderna för en viss servicenivå (Nielsen, et
al., 2014).
Enligt Arthur och McCollum (1998) måste företag minska sina transaktionskostnader, inklusive
informationskostnader, för att kunna producera effektivt. Informationsbearbetning har enligt
Li et al. (2011) påverkan på företagets prestation. Det är viktigt att analysera informationssamlingen, -bearbetningen och -spridning för att uppnå effektivitet (Arthur & McCollum,
1998).

3.6 Nyckeltal
Enligt Ljungberg och Larsson (2012) blir de aktiviteter som mäts i ett företag avklarade eller
utförda, därför är det viktigt att mäta rätt aktiviteter. Det är dock även av betydelse att mäta på
rätt sätt, i det här avseendet kan nyckeltal användas (Ljungberg & Larsson, 2012). Nyckeltal
används för att jämföra interna och externa prestationer (Ahmad & Dhafr, 2002). Bhatti et al.
(2014) menar att nyckeltal kan även användas som ett kontrollverktyg för att se om företag
arbetar på rätt sätt samt jämföra sig mot andra företag. I tillverkande företag är relevanta
nyckeltal kostnad, kvalitet, flexibilitet, leverans och lager (Ahmad & Dhafr, 2002). De här
nyckeltalen kan delas upp i mer specifika nyckeltal som leveranser i tid, fullständiga ordrar,
felfria ordrar, lagerhållningskostnader och kundklagomål (Carvalho, et al., 2012).
Soepenberg et al. (2012) menar att leveranssäkerhet kan mätas genom antalet ordrar levererade
i tid. Domingues et al. (2015) definierar det här som On-Time (OT), vilket innebär att ordrar
har levererats inom utsatt tid. Domingues et al. (2015) har även definierat In-Full (IF), vilket
betyder att hela ordern har levererats utan fel. Nyckeltalen kan kombineras genom On-TimeIn-Full (OTIF), vilket innebär fullständiga ordrar med leverans i tid (Munir Ahmad, 2018). För
att mäta produktionens prestation eller produktivitet är Overall-Equipment-Effectiveness
(OEE) ett bra nyckeltal (Vorne, 2007). Enligt Vorne (2007) innebär ett 100 procentigt OEE en
perfekt produktion med fullkomliga produkter, snabba processer och utan produktionsstopp.

3.7 Prioriteringsmodeller

Nedan beskrivs två olika prioriteringsmodeller kopplade till leveranssäkerhet och
kostnadseffektivitet.

3.7.1

Sandkonsmodellen

Sandkonsmodellen är en kumulativ modell och bygger på att det finns ett samband mellan
prestationen i produktion och vilken strategi företag väljer att följa (Sum, et al., 2012). Ferdows
och De Meyer (1990) och Nakane (1990) menar att företag måste följa en viss sekvens i valet av
strategi för att uppnå konkurrenskraft. Strategierna sandkonsmodellen bygger på är kvalitet,
leveranssäkerhet, flexibilitet samt kostnadseffektivitet. De här är samma strategier som
Hallgren och Olhager (2011) benämner konkurrensfördelar. Enligt Ferdows och De Meyer
(1990) är kvalitet basen för prestationen och möjliggör en leveranssäkerhet. Vidare menar
Ferdows och De Meyer (1990) att flexibilitet bygger på att strategierna för kvalitet och
leveranssäkerhet är uppfyllda. För att uppnå kostnadseffektivitet krävs att företag har säkrat
kvalitet, leveranssäkerhet och är flexibla (Ferdows & De Meyer, 1990). Figur 10 visar hur
strategierna bygger på varandra enligt Ferdows och De Meyer (1990). Enligt Nakanes (1986)
modell ska kostnadseffektivitet och flexibilitet byta plats, se Figur 11. Efterföljs inte sekvensen
är risken att företag måste välja vilka prestationer företaget ska fokusera på (Golda, et al., 2017).
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Kostnadseffektivitet

Antal produktvarianter

OTIF

Kvalitet

Figur 10 Sandkonsmodellen enligt Ferdows och De Meyer (1990)
Antal produktvarianter

Kostnadseffektivitet

OTIF

Kvalitet

Figur 11 Sandkonsmodellen enligt Nakane (1986)
Hallgren et al. (2011) förklarar att kvalitet och leveranssäkerhet först måste säkerställas
eftersom de utgör grundförutsättningar för att nå konkurrenskraft. Däremot menar Hallgren et
al. (2011) att företag kan välja om kostnadseffektivitet eller flexibilitet ska prioriteras.
Bäckstrand och Göthager (2018) har placerat in Ferdown och De Meyers modell och Nakanes
modell i förhållande till kundorderpunkten och menar att företag inte väljer vilken strategi de
ska prioritera utan det beror på produktionsstrategin, se Figur 12. Vidare menar Bäckstrand
och Göthager (2018) att i en MTO-miljö bör företag fokusera på flexibilitet, Ferdows och De
Meyers modell, medan i en MTS miljö bör fokus vara på kostnadsreduktion, Nakanes modell.
MTS

KOP

MTO

Prognosdrivet

Kundorderdrivet

Flexibilitet

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet

Flexibilitet

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet

Kvalitet

Kvalitet

Figur 12 Sandkonsmodellens koppling till kundorderpunkten

3.7.2

Paretoprincipen

Vilfredo Pareto menar att 20 % av orsakerna står för 80 % av effekterna, se Figur 13, därför har
regeln senare kommit att kallats för 80/20 regeln (Erridge, 2006). Principen är användbar
inom många områden om den är förstådd och applicerad korrekt (Bratu, 2014). Hines (2004)
beskriver vikten i att företag måste veta vilka kunder som utgör en stor del av företagets
omsättning. Vidare menar Hines (2004) att enligt Pareto-diagrammet ska företag fokusera sina
aktiviteter på de kunder som ger högst avkastning.
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Figur 13 Paretodiagram

3.8 Sammanfattning av kritiska faktorer i teorin

I det teoretiska ramverket har kritiska faktorer kopplade till produktionsplaneringen i ett
producerande MTO-företag identifierats. I Tabell 6 sammanfattas dessa på ett överskådligt sätt
indelade i fyra olika områden, informationsdelning, människa, produktion och planering.
Indelningen är gjord av författarna till den här studien baserat på lämplig gruppering av de
identifierade kritiska faktorerna.
Tabell 6 Kritiska faktorer i produktionsplanering utifrån teorin
Kritiska faktorer

Område

Informationsdelning

Teori

Referens

Informationsunderlag för
produktionsplaneringen

(Gaalman & Land, 2009)

Direkt feedback vid förändringar i
produktion eller efterfrågan

(Fransoo, et al., 2011)

Underlag vid utlovande av
leveransdag

(Gaalman & Land, 2009)

Hög beslutsförmåga hos
produktionsplanerare

(Fransoo et al., 2011)

Beroende av den mänskliga
kompetensen

(Berglund & Karltun, 2007)

Resurser i produktion

(Hans, 2001)

Antalet produktvarianter

(Wilson, 2018)

Omplanering måste skötas manuellt

(Hwang et al., 2007)

Orderpolicy

(Wikner et al. 2007)

Prognostisering för långsiktig
resursplanering

(Wikner & Olhager, 2000)

Prioriteringsregler vid planering/
Orderselektion i
produktionsplaneringen

(Kanit et al., 2009) / (Huang, 2011;
Morton & Slotnick, 1996)

Gränssnitt mot materialanskaffningen

(Wikner & Olhager, 2000; Kuo et al.,
2016)

Människa

Produktion

Planering
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Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallföretaget. Vidare beskrivs
empirin som samlats in genom intervjuer och dokumentstudier för att ge svar på studiens
frågeställningar.

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Fallföretaget erbjuder sina kunder ett produktsortiment bestående av en typ av produkt i många
olika varianter. De vänder sig mot en global marknad och har kontor samt produktionsenheter
i Europa och Asien. Det finns flera produktionssiter i Sverige varav en har studerats. Kunderna
är ifrån flertalet industrier och kan vara både varumärkesägare och återförsäljare. Företaget har
en massproduktion med strategin MTO, dock lagerhålls ett antal kundspecifika ordrar som
avropas ifrån ett externt lager. Produktionsplaneringsavdelningen innefattar endast en person
som hanterar både produktionsplanering och produktionsschemaläggning.

4.2 Kritiska faktorer i fallföretaget

De kritiska faktorerna identifierade i teorin har delats in i fyra områden, informationsdelning,
människa, produktion och planering. Nedan presenteras insamlade data ifrån intervjuer och
dokumentstudier inom de här områdena.

4.2.1

Informationsdelning

Figur 14 visar informationsflödet på fallföretaget. Flödet ifrån kund kan delas upp i tre olika
typer, återkommande order, ny order samt lagerorder. Nedan beskrivs flödet inom den gråa
rutan då studien har sitt fokus på produktionsplanering.
LAGERSTYRNING

LAGER
LO
LO

KUND

ÅO

NO

ORDERMOTTAGNING

KO

PRODUKTIONS
PLANERING

PRODUKTION

TRANSPORT

KUND

NO

SÄLJ

PROGNOSTISERING

NULÄGE
ÖNSKAT LÄGE AV FALLFÖRETAGET

MATERIALINKÖP

NO = NY ORDER
ÅO = ÅTERKOMMANDE ORDER
LO = LAGERORDER
KO = KUNDORDER

Figur 14 Informationsflödet på fallföretaget
Produktionsplaneringen får information ifrån lagerstyrningen, ordermottagningen,
materialinköpet samt produktionen. Informationen ifrån lagerstyrningen innehåller avrop på
lagerordrar. Ordermottagningen förser produktionsplaneraren med information om
kundordrar. Åt andra hållet förser produktionsplaneraren ordermottagningen och lagerstyrningen med information om kundordrar respektive lagerordrar kan levereras i tid.
Materialinköp får underlag för materialbeställningar genom produktionsplaneringen som
skapats av kundordrar och lagerordrar. Vidare får produktionsplaneringen information om
material finns hemma för att producera enligt plan. Produktionen erhåller den faktiska
produktionsplaneringen som produktionen baseras på. Information om produktionen lyckas
följa planen och om eventuella stopp uppstått går tillbaka till produktionsplaneringen. Vid
förutsedda stopp i produktion meddelas produktionsplaneringen i ett sent läge.
Ett önskat läge uttryckt av fallföretaget är att produktionsplaneringen ska ta del av prognoserna
för att prioritera rätt ordrar vid eventuell förtidsproduktion. Ytterligare ett önskat läge är att
transport kan ta del av produktionsplaneringen och förboka transporter baserat på slutdatumet
i planeringen. I nuläget är produktionen opålitlig och slutdatumet går inte att lita på, därför
bokas transporter när en order är färdigproducerad.

19

Empiri
Produktionsplaneraren medverkar i flertalet möten under en arbetsdag. Produktionen har två
möten varje dag, ett vid varje skiftbyte där produktionsplaneraren deltar. Vid de här mötena
förses information om vilka maskiner som ska köras under dagen, aktuell frånvaro i
produktion, vilka ordrar som ska prioriteras och vilka ändringar som behöver göras.
Produktionsplaneraren deltar även i ett möte med ordermottagningen, materialinköp,
lagerstyrning, platschef, förbättringstekniker, transportplanerare och samordnare.
Produktionsplaneraren förklarade att det här mötet är för att hålla nyckelfunktionerna
uppdaterade om aktuella händelser.

4.2.2

Människa

Produktionsplaneraren beskrev sig själv som spindeln i nätet på företaget och har daglig
kontakt med funktionerna produktion, materialinköp, ordermottagning och lagerstyrning,
vilket visualiseras i Figur 15. Främst är produktionsplaneraren beroende av att ordrar kommer
in i tid, ordermottagning, att det finns material i fabriken, materialinköp, och att produktionen
flyter på utan stopp, produktion. Produktionsplaneraren tar flertalet beslut varje dag där ingen
annan funktion är insatt eller delaktig. Vidare beskrivs det att produktionsplaneraren ofta blir
avbruten i sina arbetsuppgifter med frågor om när en order kan levereras till kund och om den
kan levereras tidigare.
LAGERSTYRNING
LO

ORDERMOTTAGNING

KO

PRODUKTIONS
PLANERING

PRODUKTION

MATERIALINKÖP

Figur 15 Informationsflödet för produktionsplaneringen
Genom lång erfarenhet i produktion besitter produktionsplaneraren en omfattande praktisk
förståelse vilket kan utnyttjas i arbetsrollen. Produktionsplaneraren har arbetat på företaget i
35 år och förklarade sin roll som näst intill oersättlig. Det finns en person på företaget som kan
ersätta produktionsplaneraren men den här personen är inte uppdaterad på de senaste
ändringarna av arbetsprocessen eller datorsystemet. Det nämndes även att det tar lång tid att
lära upp semestervikarier vilket syns på OTIF-diagrammet, se Figur 16, som sjunker under
semestermånaderna. De låga OTIF-värden under sommaren kan även bero på stort antal
semestervikarier i övriga funktioner i företaget. Målet, som 2018 låg på 90 % och 2019 på 92 %,
är markerat med en streckad linje. Vid de senaste mätningarna ligger OTIF i den studerade
fabriken på 90 % och 87,84 % vilket är under målvärdet. I december 2018 nåddes målet på 90
%, vilket troligen kan förklaras av färre kundordrar i produktion. I september 2018 investerades
i en ny maskin vilket kan förklara de dåliga värdena under hösten. Observera att y-axeln börjar
på 60 %. En av produktionsledarna påpekade att OTIF mäts på ett underligt sätt i företaget. En
order anses vara levererad när den når lastbryggan och inte när den är framme hos kund. Det
här gör att företaget och kunden har olika uppfattningar om historiska data på OTIF.
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Figur 16 Nyckeltalet OTIF för januari 2018 - februari 2019

4.2.3

Produktion

Enligt transportplaneraren, produktionschefen och produktionsplaneraren sker oväntade
händelser i produktion vilket gör att slutdatumet i produktionsplaneringen inte stämmer. En
tillförlitlig produktion, nämnde flertalet av respondenterna är kritiskt för att produktionsplaneringen ska kunna genomföras. Produktionsplaneraren förklarade att ett jämnt och bra
flöde i produktion skapas genom att optimera schemaläggningen av ordrar. Produktionen är i
nuläget inte tillräckligt tillförlitlig i att prestera förväntad kapacitet vilket försvårar
planeringsarbetet. Kan produktionen bli mer tillförlitlig kan ett förbokningssystem för
transportavdelningen implementeras. OEE-värdet för fabriken visas i Figur 17, observera att yaxeln slutar på 40 %. I fallföretaget räknas OEE på maskinnivå men grafen visar ett
genomsnittligt värde för hela fabriken. I diagrammet kan det utläsas att OEE-värdet ligger runt
20 %. Prognosansvarig menade att ett säkerhetslager på vanligt förekommande kundordrar
hade möjliggjort hög leveranssäkerhet även vid låga OEE-värden.
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Figur 17 Nyckeltalet OEE januari 2018 - februari 2019
Ett annat nyckeltal kopplat till produktion som fallföretaget använder är logistikkostand per
levererad enhet. Historik på logistikkostnad per levererad enhet fördes och följdes upp med
syftet att säkerställa en kostnadseffektivitet i fabriken. Figur 18 visar statistik på logistikkostnad
per levererad enhet ifrån januari 2018 till februari 2019. Det höga värdet i december kan
förklaras av låga produktionsvolymer som påverkar kostnadseffektiviteten negativt.
Fallföretaget strävar efter låga värden på y-axeln för att producera mer kostnadseffektivt.
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Figur 18 Nyckeltalet logistikkostnad per levererad enhet januari 2018 - februari 2019
Vid intervjuerna uppmärksammades en entydig bild av problemet med antalet produktvarianter. Formuleringar som ”antalet försvårar våran vardag något oerhört” och ”det är på tok
för många varianter idag”, uttrycktes. Produktionen är mest kritisk till antalet och önskar en
halvering men även produktionsplaneringen, materialinköpet, ordermottagningen och
lagerstyrningen anser att antalet bör minskas. Problemet uppstår när en kund väljer en ovanlig
variant som inte går att matcha med en annan order och orsakar antingen materialsvinn eller
långa ledtider. En minskning av antalet skulle enligt produktionen påverka många delar i
företaget. Resultatet av en minskning hade gett ett bättre flöde i produktion, reducerade
ställtider, mindre materialsvinn, enklare planering, mindre råvarulager, färre leverantörer,
kortare ledtider, färre omställ i produktion, ökad effektivitet, jämnare kvalité och lägre priser.
Vid intervjun med produktionsledaren som nyligen arbetat som säljare på företaget framgick
säljavdelningens syn på antal produktvarianter. Att skapa en ny variant för en specifik kund är
ett säljargument som förser kunden med hög service. Produktionsledaren ansåg dock att det
här argumentet inte används av säljavdelningen. Vidare menades att kunderna har begränsad
kunskap om produktvarianterna och troligen inte efterfrågar det stora antalet produktvarianter. Staplarna i Figur 19 visar hur mycket av respektive produktvariant företaget
producerade år 2018. Linjen representerar den ackumulerande färdigproducerade vikten i
procent. I diagrammet kan utläsas att 30 % av produktvarianterna står för 80 % av den totala
volymen.
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Figur 19 Paretodiagram av produktvarianter 2018

4.2.4

Planering

Under intervjuerna framgick det tydligt att det inte finns några fasta regler för när information
får ändras. Alla ordrar accepteras från kund eventuellt med en längre leveranstid än önskat. Det
finns ingen policy i hur sent kunder får ändra eller avboka sina ordrar vilket medför att
produktionsplaneringen behöver göra sena ändringar och omplaneringar. Flödet av sen
information bidrar till extrakostnader för till exempel råmaterial och tidsslöseri. Vidare
förklarade produktionsplaneraren att en regel som ”lagt kort ligger” hade underlättat
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planeringen. Ordermottagningen och produktionen påpekade att fasta regler även hade
underlättat deras arbete genom att undvika många ändringar. Produktionsplaneraren uttryckte
att omplanering och omprioritering av ordrar tar mycket tid och avbryter ofta de vanliga
arbetsuppgifterna. Det påpekas också att datorsystemet som används för produktionsplaneringen inte stämmer överens med den verkliga produktionen vilket medför ett behov av
manuella ändringar. Produktionsplaneraren beskriver att det finns en teoretisk och en praktisk
syn på arbetsuppgifterna och att datorsystemet saknar den praktiska.
Produktionsplaneraren nämnde materialtillgången som en av de mest kritiska punkterna
kopplat till produktionsplaneringen. Har företaget inget material spelar det ingen roll hur bra
resten av flödet fungerar. Vid materialbrist eller stopp i produktion måste produktionsplaneraren omplanera och omprioritera ordrar vilket medför försenade ordrar och missnöjda
kunder. Sena ändringar ifrån kund medför följaktligen problem med materialanskaffningen.
Materialförsörjningen hänger även ihop med hur bra de långsiktiga prognoserna stämmer med
det faktiska behovet. Långsiktiga prognoser på vilket material som krävs i produktion används
till materialinköpets kortsiktiga prognoser. Den här prognosen samt det faktiska behovet från
produktionsplaneraren är informationen materialinköp baserar sina beslut på. Uppstår
materialbrist förmedlar materialinköp den här informationen till produktionsplaneringen.
Prognosansvarig förklarade att om produktionsplaneraren får ta del av prognoserna kan en
bättre schemaläggning utformas vid förutsedda volymökningar. Fallföretaget har fokus på att
leverera i tid till sina kunder vilket förutsätter att ordrarna är planerade i rätt ordning. En
kombination mellan att utnyttja kapaciteten och leverera i tid har produktionsplaneraren i
åtanke när schemaläggningen görs. För att utnyttja kapaciteten på lång sikt kan prognoserna
användas vid förproducering av ordrar.

4.3 Sammanfattning av kritiska faktorer i empirin

Inom områdena informationsdelning, människa, produktion och planering har kritiska
faktorer i produktionsplaneringen identifierats i empirin, se Tabell 7.
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Tabell 7 Kritiska faktorer inom produktionsplaneringen utifrån empirin
Kritiska faktorer

Område

Informationsdelning

Empiri
Information ifrån lagerstyrning,
ordermottagning, materialinköp och
produktion är tillförlitlig
Meddelanden ifrån produktion vid
förutsedda maskinstopp
Produktionsplaneraren tar själv
flertalet beslut

Människa
Produktionsplanerarens praktiska
erfarenhet inom företaget
Tillförlitlig produktion
Produktion
Antalet produktvarianter
Omplaneringsarbete för
produktionsplaneraren
Datorsystemet stödjer
arbetsuppgifterna
Planering

Orderändringar ifrån kund

Användning av prognoser
Material finns på lager vid
produktionsstart
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Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri med
teoretiskt ramverk. Produktionsplaneringen och schemaläggningen särskiljs i teorin dock
innebär begreppen liknande aktiviteter i fallföretaget och utförs av en person.

5.1 Vilka faktorer är kritiska inom produktionsplanering i MTO-företag?

Kritiska faktorer inom produktionsplanering har identifierats i teorin vilket sammanfattas i det
teoretiska ramverket. Efter insamlade data har kritiska faktorer kopplat till produktionsplanering i fallföretaget identifierats. Tabell 8 visar en jämförelse mellan de empiriska och
teoretiska faktorerna.
Tabell 8 Kritiska faktorer inom produktionsplanering utifrån teori och empiri.
Kritiska faktorer

Område

Informationsdelning

Teori

Empiri

Informationsunderlag för
produktionsplaneringen

Information ifrån lagerstyrning,
ordermottagning, materialinköp och
produktion är tillförlitlig

Direkt feedback vid förändringar i
produktion eller efterfrågan

Meddelanden ifrån produktion vid
förutsedda maskinstopp

Underlag vid utlovande av
leveransdag
Hög beslutsförmåga hos
produktionsplanerare

Produktionsplaneraren tar själv
flertalet beslut

Beroende av den mänskliga
kompetensen

Produktionsplanerarens praktiska
erfarenhet inom företaget

Resurser i produktion

Tillförlitlig produktion

Antalet produktvarianter

Antalet produktvarianter

Människa

Produktion

Omplaneringsarbete för
produktionsplaneraren
Omplanering måste skötas manuellt
Datorsystemet stödjer
arbetsuppgifterna
Orderpolicy

Orderändringar ifrån kund

Prognostisering för långsiktig
resursplanering

Användning av prognoser vid
förtidsproduktion

Planering

Prioriteringsregler vid planering/
Orderselektion i
produktionsplaneringen
Gränssnitt mot materialanskaffningen
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5.1.1

Informationsdelning

5.1.2

Människa

Gaalman och Land (2009) förklarar att informationsunderlaget för produktionsplaneringar
ofta är otillräckligt, vilket inte bekräftas i fallföretaget. Informationen ifrån lagerstyrningen,
ordermottagningen, materialinköpet och produktionen anses vara tillräcklig för
produktionsplaneraren. Vid möten med de här funktionerna delas tillförlitlig information. Det
framgick av fallföretaget att förutsedda stopp i produktionen däremot meddelas till
produktionsplaneringen i ett sent läge. Fransoo et al. (2011) menar att direkt feedback vid
förändringar i produktion eller försäljning är av stor betydelse för produktionsplanering. Vidare
identifierades i teorin att underlag för utlovande av leveransdag är en kritisk faktor för
leveranssäkerheten, beskriven av Gaalman och Land (2009). I fallföretaget ansågs inte det här
vara en kritisk faktor, dock visar OTIF-diagrammet att företaget inte levererar alla ordrar i tid.
Vid intervjun beskrev produktionsplaneraren att den praktiska kunskapen som erhållits efter
alla år i produktion var utnyttjningsbar vid planeringsuppgifterna. Enligt Berglund och Karltun
(2007) utgör produktionsplanerare en central del i företaget och kan processerna mycket väl
vilket bekräftas av intervjun med fallföretagets produktionsplanerare. Det här visualiseras av
informationsflödeskartan där många pilar går till och från produktionsplaneringen. Figur 20
visar nuläge samt önskat läge för informationsflödet till och från produktionsplaneringen i
fallföretaget. Vidare menar Berglund och Karltun (2007) att den traditionella synen på
produktionsplanerare som logiska analytiker bör kompletteras med exempelvis dess erfarenhet
inom företaget och förståelse för olika funktioner. Teorin menar att planerare ofta har lång
erfarenhet inom företaget och att produktionsplanering är beroende av den mänskliga
kompetensen (Berglund & Karltun, 2007). Det här överensstämmer i hög grad med det aktuella
fallet där planeraren arbetat inom företaget i 35 år. Produktionsplaneraren har en bred praktisk
kompetens och förståelse för vad som är genomförbart. Fransoo et al. (2011) menar att
produktionsplanering kräver hög informationsbearbetning och beslutsförmåga. Vilket
bekräftas i empirin, produktionsplaneraren tar beslut dagligen utan inblandning av någon
annan. Speciellt vid omplaneringar och omprioriteringar där snabba beslut behöver fattas för
att produktionen inte ska stå still.
LAGERSTYRNING
LO

ORDERMOTTAGNING
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PRODUKTIONS
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PROGNOSTISERING

PRODUKTION

TRANSPORT

MATERIALINKÖP

NULÄGE
ÖNSKAT LÄGE AV FALLFÖRETAGET

Figur 20 Informationsflödet för produktionsplaneringen inklusive önskat läge

5.1.3

Produktion

I MTO-miljöer förklarar Hans (2001) att det finns osäkerhet i vilka resurser som är tillgängliga
när ordrar inkommer. Företaget uttrycker det här problemet och menar att produktionen är en
kritisk del för att produktionsplaneringen ska genomföras och därför behöver den vara
tillförlitlig. Det gäller att produktion kan prestera förväntad kapacitet utan produktionsstopp.
Vid stopp i produktion måste produktionsplaneraren omplanera och omprioritera ordrar vilket
innebär att nya beslut behöver tas, det här motsvarar vad Fransoo et al. (2011) uttrycker,
produktionsplaneringen kräver hög beslutsförmåga. Är inte produktionen tillförlitlig kan inte
transportavdelningen förboka transporter utifrån planeringen vilket eventuellt medför
försenade leveranser och dålig leveranssäkerhet.
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Porter et al. (1999) menar att ett stort antal produktvarianter kan vara svårt att hantera i
planeringsarbetet. Lehtonen och Holmström (1998) tillägger att en många produktvarianter i
kombination med små ordrar försvårar produktionsplaneringen och produktionen. Antalet
produktvarianter påpekas under intervjuerna flertalet gånger vara en kritisk faktor till varför
leveranssäkerheten inte är högre, Wilson (2018) menar att leveranssäkerheten kan ha ett
samband med antalet produktvarianter. Vidare menar Wilson (2018) att det är en utmaning för
producerade företag att öka antalet produktvarianter på ett kostnadseffektivt sätt. Enligt
Nielsen et al. (2014) bidrar en stabil produktmix till företagets leveransförmåga. Produktmix
likställs i studien med produktvarianter då företaget endast producerar en produkt i olika
varianter. Parametrarna som anses kunna förbättras med en reducering av antalet varianter i
fallföretaget är omfattande, exempelvis jämnare kvalité, bättre effektivitet i produktion och
mindre materialsvinn. De här effekterna benämner ElMaraghy et al. (2013) vara relaterade till
antalet produktvarianter. Wikner och Olhager (2000) menar att kund, produkt och process
påverkar varandra, det här är tydligt i fallföretaget då kunderna efterfrågar ett stort antal
produktvarianter som påverkar produktionen. Paretoprincipen innebär att 20 % av orsakerna
står för 80 % av effekterna (Erridge, 2006). Paretoprincipen kan appliceras på antalet
produktvarianter i fallföretaget för att undersöka vilka varianter flest kunder efterfrågar, se
Figur 21. Det här motsvarar vad Hines (2004) menar, företag ska fokusera på de aktiviteter som
ger högst avkastning.
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Figur 21 Paretodiagram av produktvarianter 2018 med visualisering av 80/20 regeln

5.1.4

Planering

Berglund och Karltun (2007) beskriver att utöver de uppenbara kognitiva arbetsuppgifter som
planeringsarbetet innebär utsätts planerare även för störande och brådskande moment.
Omplanering sker regelbundet i fallföretaget då maskinstopp sker eller kundändringar görs.
Enligt intervjuerna tar produktionsplaneraren beslut varje dag utan stöd eller inblandning av
någon annan. Hwang et al. (2007) menar att aktiviteter såsom att ändra orderkvantiteter eller
radera produktionsordrar genomförs manuellt av produktionsplaneraren. Produktionsplaneraren beskrev datorsystemet som en kritisk faktor i planeringen. När systemet inte klarar
av att relatera till verkligheten krävs manuella ändringar. Det här kan relateras till vad
Berglund och Karltun (2007) förklarar, planeringsprocessen beror i hög grad på den mänskliga
kompetensen som inte kan ersättas av tekniska lösningar.
En kritisk faktor i empirin anses vara hur sent kunderna kan göra ändringar i ordrarna vilket
då påverkar produktionsplaneringen eftersom det innebär omplaneringar. Wikner et al. (2007)
menar att en orderpolicy bör finnas för att säkerställa leveranstidsförväntningarna. En
orderpolicy i fallföretaget hade förenklat för produktionsplaneringen då sena kundändringar
hade reducerats. I fallföretaget framgick att prognoserna bör användas vid eventuell
förtidsproduktion för att långsiktigt säkra leveranssäkerheten. Wikner och Olhager (2000)
menar att prognoser är nödvändiga vid långsiktiga resursplaneringar.
Huang et al (2011) skiljer på orderacceptans och orderselektion. Orderacceptans avgör om en
order accepteras eller avvisas och orderselektion väljer ut i vilken ordning ordrarna ska
produceras. Precis som teorin menar sker orderacceptansen i fallföretaget i ordermottagningen
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och orderselektionen vid produktionsplaneringen, dock används inte termerna orderacceptans
och orderselektion. Därför återfinns de inte i empirin som en kritisk faktor. Morton och
Slotnick (1996) beskriver orderselektionen som en betydelsefull aktivitet vilken baseras i
flertalet parametrar såsom produktionskapacitet, övergripande företagsstrategi och reservation
för avbrott. Orderacceptansen i fallföretaget innefattar endast en beräkning av leveranstid,
avvisande av ordrar förekommer inte. Orderacceptans kan enligt Soepenberg et al. (2012)
påverka leveranssäkerheten genom att acceptera flertalet ordrar påverkas leveranstiden.
Wikner et al. (2007) menar att ett företag med MTO-strategi har två alternativ, jagastrategin
eller planeringsstrategin. Jagastrategin innebär att hålla leveranstiderna och använda en
flexibel produktionskapacitet och planeringsstrategin innebär att använda en fast
produktionskapacitet med flexibla leveranstider. Enligt insamlade data appliceras
planeringsstrategin i fallföretaget eftersom alla ordrar accepteras med varierande leveranstider
beroende på aktuell beläggning.
Målet med produktionsplanering och schemaläggning är att säkra att förväntade och
nuvarande ordrar produceras inom lovad tid till lägsta kostnad (Gudehus & Kotzab, 2011).
Företaget menar att det är viktigt att planera i rätt ordning för att klara målet.
Produktionsplaneraren fokuserar på att fylla kapaciteten och leverera i tid vid schemaläggning.
Kanit et al. (2009) beskriver att prioriteringsregler är en bra metod för att bestämma
schemaläggningen i företag med kapacitetsbegränsningar. Företaget använder inte någon
uttryckt prioriteringsregel men genom att fokusera på att leverera i tid ligger prioriteringsregeln
earliest due date (EDD) närmst. EDD har fokus på att möta satta leveranstider (Sillapa-Archa,
et al., 2011). EDD i kombination med fokus på kapacitetsutnyttjande hade varit lämpligt i
fallföretaget.
Materialbrist förklaras av fallföretaget som en av de mest kritiska faktorerna, har företaget inget
material är det irrelevant hur bra produktionsplaneringen eller resten av flödet är. Wikner och
Olhager (2000) menar att produktionsplaneringen måste ha gränssnitt mot produktions- och
materialprocessen. Stecca (2014) styrker det här genom att beskriva att produktionsplaneringen är samordnad med produktionsprocesser, material och ekonomi. Vid materialbrist
måste produktionsplaneraren omplanera och omprioritera ordrar, vilket tidigare påvisat kräver
hög beslutsförmåga. Enligt Kuo et al. (2016) beställs material i en MTO-miljö ifrån leverantören
när en order kommit in eftersom det är dyrt att lagra. Den här principen används i fallföretaget
då materialinköparen beställer utifrån produktionsplaneringen. Dock framgick i intervjuerna
att materialbrist kan uppstå, därför bör material köpas in tidigare.

5.2 Hur säkerställs att produktionsplanering bidrar till leveranssäkerhet
respektive kostnadseffektivitet?

Tabell 9 visar vilka kritiska faktorer som kan kopplas till leveranssäkerhet (L) respektive
kostnadseffektivitet (K). De kritiska faktorerna utan en bock för leveranssäkerhet eller
kostnadseffektivitet har ingen direkt påverkan på leveranssäkerhet eller kostnadseffektivitet
men däremot kan det påverkas indirekt. Exempelvis anses beslutsförmågan hos produktionsplaneraren inte direkt påverka leveranssäkerheten. I situationer där upprepade felbeslut tas
kan dock ordrar förskjutas och negativt påverka leveranssäkerheten i ett senare skede.
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Tabell 9 Kritiska faktorer inom produktionsplaneringen i fallföretaget kopplat till
leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet
Kritiska faktorer

Område

Informationsdelning

L

Teori

Empiri

Informationsunderlag för
produktionsplaneringen

Information ifrån lagerstyrning,
ordermottagning, materialinköp och
produktion är tillförlitlig

✔

Direkt feedback vid förändringar i
produktion eller efterfrågan

Meddelanden ifrån produktion vid
förutsedda maskinstopp

✔

Underlag vid utlovande av
leveransdag

K

Analys

✔

✔

Hög beslutsförmåga hos
produktionsplanerare

Produktionsplaneraren tar själv
flertalet beslut

Beroende av den mänskliga
kompetensen

Produktionsplanerarens praktiska
erfarenhet inom företaget

Resurser i produktion

Tillförlitlig produktion

✔

✔

Antalet produktvarianter

Antalet produktvarianter

✔

✔

Människa

Produktion

Omplaneringsarbete för
produktionsplaneraren

✔

Omplanering måste skötas manuellt
Datorsystemet stödjer
arbetsuppgifterna

✔

Orderpolicy

Orderändringar ifrån kund

✔

Prognostisering för långsiktig
resursplanering

Användning av prognoser vid
förtidsproduktion

✔

Planering

Prioriteringsregler vid planering/
Orderselektion i
produktionsplaneringen
Gränssnitt mot materialanskaffningen

5.2.1

Leveranssäkerhet

Material finns på lager vid
produktionsstart

✔

✔

✔

✔

Sarmiento et al. (2007) definierar leveranssäkerhet som förmågan att möta förutsagda
leveransdagar och leveranskvalitéer. Gaalman och Land (2009) beskriver fyra kategorier av
anledningar till varför ordrar inte levereras i tid. De kritiska faktorerna inom
produktionsplanering med direkt påverkan på leveranssäkerheten kan placeras in under de här
rubrikerna, se Tabell 10. Vid de kritiska faktorer som inte kunde identifieras i empirin har de
teoretiska begreppet använts inom parantes för att visa att de påverkar leveranssäkerheten.
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Tabell 10 Gaalman och Lands (2009) faktorer som påverkar att ett företaget inte levererar i tid
jämfört med kritiska faktorer i empirin.
Anledningar till varför ordrar inte
levereras i tid (Gaalman och Land 2009)

Kritiska faktorer från empirin

(Underlag vid utlovande av leveransdag)
Företaget lovar för korta leveranstider
Orderändring ifrån kund
Information ifrån lagerstyrning,
ordermottagning, materialinköp och
produktion är tillförlitlig.
Företaget lovar inkorrekta leveransdagar

(Underlag vid utlovande av leveransdag)

Orderändring ifrån kund

Tillförlitlig produktion

Företaget producerar för långsamt

Antalet produktvarianter

Material finns på lager vid produktionsstart
Meddelande ifrån produktion vid förutsedda
produktionsstopp

Datorsystemet stödjer arbetsuppgifterna
Företaget producerar fel ordrar
Användning av prognoser vid
förtidsproduktion
(Prioriteringsregler/orderselektion i
produktionsplaneringen)

De kritiska faktorer som anses påverka om företaget lovar för korta leveransdagar är underlag
vid utlovande av leveransdag samt orderändringar ifrån kund. Gaalman och Land (2009)
menar att en dålig leveranssäkerhet ofta beror på dåligt underlag vid utlovande av leveransdag
i MTO-företag. En orderpolicy kan motverka sena ändringar ifrån kund och kan enligt Wikner
et al. (2007) säkerställa ledtidsförväntningarna ifrån kund. Information ifrån lagerstyrningen,
ordermottagningen, materialinköpet och produktionen utgör i fallföretaget informationsunderlaget för produktionsplaneringen. Informationsunderlaget är enligt Gaalman och Land
(2009) ofta otillräckligt i MTO-företag vilket, tillsammans med de två tidigare kritiska
faktorerna, anses påverka att företaget lovar inkorrekta leveransdagar.
Hans (2001) menar att det finns en osäkerhet i vilka resurser som är tillgängliga när en order
inkommer i MTO-företag. I fallföretaget anses tillgängligheten av resurser påverka
tillförlitligheten i produktion och bedöms av författarna påverka hur snabbt företaget kan
producera. Även antalet produktvarianter anses påverka om företaget kan producera tillräckligt
snabbt. Lehtonen och Holmström (1998) menar att ett stort antal produktvarianter begränsar
planeringen och produktionen samtidigt som Wilson (2018) påstår att ett brett produktsortiment medför utmaningar att leverera på utsatt tid. I fallföretaget ansågs antalet
produktvarianter vara alldeles för många och påverka produktionen negativt. MacCarthy
(2013) menar att många produktvarianter skapar kostnader såsom ställkostnader och
orderhanteringskostnader. Wikner och Olhager (2000) menar att produktionsplaneringen
lokaliserar de resurserna som stödjer produktionen. Gränssnittet mot materialanskaffningen
påverkar produktionen direkt, om produktionen inte har material på lager stå den helt still och
inga produkter kan levereras. Samarbetet med materialinköparen beskrevs av produktionsplaneraren som betydelsefullt. Vidare påvisar Kuo et al. (2016) att i företag där material beställs
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när en kundorder kommer in påverkas leveranstiden av materialanskaffningen och därmed
leveranssäkerheten. Fallföretaget använder den här strategin vid inköp av material.
Att företaget producerar fel ordrar och därmed inte kan leverera enligt utlovad leveransdag
anses bero på flertalet kritiska faktorer. Direkt feedback vid förändringar i produktion eller
efterfrågan menar Fransoo et al. (2011) underlättar planeringsprocessen. I fallföretaget innebär
direkt feedback ifrån produktion exempelvis att produktionsplaneringen meddelas vid
förutsedda maskinstopp. Hwang et al. (2007) menar att omplanering måste göras manuellt
vilket sker dagligen i fallföretaget på grund av att datorsystemet inte stödjer arbetsuppgifterna.
Vid manuella arbetsuppgifter ökar risken för felbeslut och att fel ordrar produceras. Att
producera rätt ordrar kan också uppnås genom användning av prognoser vilket Wikner och
Olhager (2000) menar behövs vid långsiktig resursplanering. I nuläget används inte prognoser
vid eventuell förtidsproduktion i fallföretaget. Enligt Soepenberg et al. (2012) påverkas
leveranssäkerheten av prioriteringsregler. Vidare menar Morton och Slotnick (1996) att
orderselektion är en viktig del i MTO-företag och reducerar risken för att producera fel ordrar.
I fallföretaget användes inte uttryckligen någon prioriteringsregel eller orderselektion. Kanit et
al. (2009) menar att prioriteringsregler vid planering är användbart i kapacitetsbegränsande
företag.
Ljungberg och Larsson (2012) menar att det är viktigt att mäta nyckeltal på rätt sätt. Under
intervjuerna framgick det att nyckeltalet OTIF mäts på ett sätt som kan ifrågasättas i
fallföretaget. En order anses vara levererad när den når lastbryggan och inte när den är framme
hos kund. Enligt dokumentstudien ligger OTIF-värdena nära eller på målvärdet med undantag
under semesterperioden och perioden efter utbyte av en betydande maskin. Vidare menar
Ahmad och Dhafr (2002) att nyckeltal används för att mäta interna och externa prestationer.
Nyckeltal kan också användas för att jämföra prestationer med andra företag (Bhatti, et al.,
2014). En jämförelse med andra företag eller kunders uppfattningar blir omöjlig när OTIF mäts
på olika sätt. Värdena blir dessutom inte representativa av vad som levereras i tid till kund.

5.2.2

Kostnadseffektivitet

Enligt Smith och Nash (2014, p. 4) definieras kostnadseffektivitet som ”i vilken utsträckning
kostnaderna minimeras för en viss produktionsnivå” (författarens översättning). De
identifierade kritiska faktorerna med påverkan på kostnadseffektivitet analyseras nedan.
Det framgår av produktionsplaneraren att företaget fokuserar på att utnyttja kapaciteten och
leverera i tid vid schemaläggning. Med det låga kapacitetsutnyttjandet fallföretaget har i
produktion enligt OEE-historiken är det svårt att minimera kostnaderna, vilket medför låg
kostnadseffektivitet i produktionen. Enligt Vorne (2007) bör företag sträva efter en produktion
med snabba processer och utan produktionsstopp för att kunna utnyttja full kapacitet.
Att använda prioriteringsregler vid schemaläggning anser Kanit et al. (2009) är bra för företag
med kapacitetsbegränsningar. Vidare förklarar Kanit et al. (2009) att vid avsaknad av
prioriteringsregler kan problem med vilka ordrar som bör prioriteras eller outnyttjad kapacitet
uppstå. I fallföretaget finns en stor outnyttjad kapacitet vilket motiverar införandet av
prioriteringsregler. Information anses i fallföretaget vara tillförlitlig, dock meddelas stopp eller
underhåll i produktion i ett sent läge. Enligt Li et al. (2011) har informationsbearbetningen
påverkan på ett företags prestation. Genom att minimera informationskostnader blir det
möjligt för företag att producera effektivt (Arthur & McCollum, 1998).
Det finns situationer där omplanering och omprioritering krävs av produktionsplaneraren: för
att produktionen inte är tillförlitlig, för att materialtillförseln inte alltid fungerar och för att sena
ändringar görs från kund. Enligt Nielsen et al. (2014) är det kostsamt för företag att omplanera
produktionsaktiviteter. Abrahamsson och Aronsson (1999) benämner planering som en
logistikkostnad kopplad till producerande företag. Vidare nämner Abrahamsson och Aronsson
(1999) även lagring som en kostnad, i fallföretaget uppstår en lagerhållningskostnad för att
transportavdelningen inte kan lita på produktionsplaneringens slutdatum. Lagerhållningskostnad är även associerad med antalet produktvarianter enligt Benjaafar (2004), vidare
beskrivs att kostnaderna ökar nästan linjärt med antalet. Det framgår från intervjuerna att
antalet produktvarianter är för många i fallföretaget. MacCarthy (2013) definierar ytterligare
några kostnader som uppstår vid ett högt antal produktvarianter; ställkostnad,
planeringskostnad, materialsvinn, orderhanteringskostnad, kvalitetskostnad. Vid en
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minskning av antalet produktvarianter kan antalet ställ minska och därmed öka
kapacitetsutnyttjandet samt OEE-värdena.
Smith och Nash (2014) menar att kostnadseffektivitet är en produkt av teknisk effektivitet och
allokativ effektivitet. Vidare menas att allokativ effektivitet innebär vilken mix av input som ska
användas i produktion. I fallföretaget ingår produktionsplaneringen i den allokativa
effektiviteten och har därmed hög påverkan på kostnadseffektiviteten, se Formel 2.
Formel 2 Produktionsplaneringens påverkan på kostnadseffektivitet
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 ∗ 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑘𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑖𝑛𝑘𝑙. 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)

5.3 Hur kan leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet balanseras i
MTO-företag?

Ferdows och De Meyer (1990) beskriver sandkonsmodellen som en kumulativ modell där varje
steg bygger på det föregående. Nakane (1986) byter plats på flexibilitet och kostnadseffektivitet
i modellen enligt Ferdows och De Meyer, dock menar Bäckstrand och Göthager (2018) att MTOföretag bör fokusera på flexibilitet före kostnadseffektivitet, se Figur 22. Fallföretaget som har
produktionsstrategin MTO bör ha fokus på flexibilitet före kostnadseffektivitet. Singh (2014)
påpekar att orderkvalificerande strategier är nödvändiga för att kunna konkurrera och
ordervinnande strategier ger möjligheten att kunna vinna över konkurrenter.

MTS

KOP

Prognosdrivet

MTO
Kundorderdrivet

Flexibilitet

Kostnadseffektivitet

Kostnadseffektivitet

Flexibilitet

Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet

Kvalitet

Kvalitet

Figur 22 Sandkonsmodellens koppling till kundorderpunkten i fallföretaget
I fallföretaget kan leveranssäkerhet översättas till OTIF och flexibilitet till antalet
produktvarianter, se Figur 23. Utifrån teorin måste kvalitet vara uppfyllt innan fokus kan skiftas
till OTIF. Kvalitet och leveranssäkerhet är orderkvalificerande strategier enligt Hallgren et al.
(2011). Först när OTIF har nått målvärdet kan en flexibilitet erbjudas gentemot kunderna vilket
i det här fallet motsvarar att öka antalet produktvarianter. När de här tre strategierna är
uppfyllda kan företaget fokusera på kostnader och bli kostnadseffektivt. I nuläget erbjuds ett
stort antal produktvarianter men inte till en hög leveranssäkerhet.
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Kostnadseffektivitet

Antal produktvarianter

OTIF

Kvalitet

Figur 23 Sandkonsmodellen i fallföretaget utifrån Ferdows och De Meyer (1990)
Analysen blir därför att fallföretagets orderkvalificerande strategier, kvalitet och OTIF, bör
säkerställas först. För att uppnå det här kan antalet produktvarianter reduceras för att
säkerställa önskvärda OTIF-värden. Först när värdena är stabila kan flexibiliteten, antalet
produktvarianter, ökas. Dock inte till den grad att OTIF-värdena påverkas negativt. I nuläget
har fallföretaget inte tagit stegen i rätt ordning utan prioriterat flexibilitet före leveranssäkerhet. Den sista strategin, kostnadseffektivitet, kan stabiliseras genom att säkerställa de
identifierade kritiska faktorerna kopplade till kostnadseffektivitet.
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6

Slutsats

Kapitlet besvarar studiens syfte samt beskriver det teoretiska och empiriska bidraget. Vidare
diskuteras studiens metod och vidare forskning presenteras.

6.1 Resultatdiskussion

För att uppfylla syftet med studien: Att identifiera förbättringsförslag relaterade till
produktionsplaneringar för att bidra till leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet i
massproducerande MTO-företag har nedan förbättringsförslag tagits fram. Tabell 11 visar vilka
förbättringsförslag som kan vidtas för respektive kritisk faktor för produktionsplaneringen.

6.1.1

Informationsdelning

6.1.2

Människa

6.1.3

Produktion

6.1.4

Planering

De förbättringsförslag som föreslås inom området informationsdelning är dagliga möten
mellan funktioner, en standard för kommunikation vid förutsedda maskinstopp samt snabba
kommunikationsvägar. Dagliga möten där information kommuniceras mellan produktionsplaneringen och relevanta funktioner skapar ett enhetligt informationsunderlag. För att
undvika att missförstånd sker vid utlovande av leveransdag kan snabba informationsvägar
underlätta processen. Mötena och informationsvägarna kan effektiviseras genom att endast
berörda parter involveras. Att förutsedda maskinstopp inte aviseras kan hanteras genom en
standard för kommunikation ifrån produktion till produktionsplanering. Standarden bör
innehålla vem som aviserar och vid vilken tidpunkt.
Det framgår i studien att den mänskliga kompetensen hos produktionsplanerare är central och
att hög beslutsförmåga krävs i rollen. Därför kan en fördelning av produktionsplanerares
kunskap i företag vara en bra idé. Om produktionsplanerarens arbetsuppgifter i ett företag kan
utföras av flertalet personer minskas sårbarheten vid frånvaro samt det faktumet att
produktionsplaneraren är oersättlig. För att minska det omfattande beslutstagandet
produktionsplanerare utsätts för bör ett datorsystem som är representativt för produktion
användas. Datorsystemet kan fungera som ett stöd vid beslutsfattande.
För att underlätta en produktionsplanering krävs en tillförlitlig produktion, därför bör
uppdateringar av maskiner göras kontinuerligt. En tillförlitlig produktion påverkar
kapacitetsutnyttjandet och förutsägbarheten samt skapar en pålitlig produktionsplanering. För
att säkra upp mot osäkerheten i produktion ytterligare kan ett säkerhetslager på vanligt
förekommande kundordrar införas. Konsekvensen av produktionsstopp blir vid införandet av
ett säkerhetslager mindre. Antalet produktvarianter i producerande företag bör undersökas
eftersom det påverkar både produktion och produktionsplanering. En bra metod att använda
för att studera vilka varianter som täcker den största efterfrågan är pareto principen. Dock bör
en detaljerad analys inklusive produktegenskaper och betydande kunder genomföras.
Att investera i ett nytt datorsystem, som tidigare nämnts, kan också påverka det manuella
omplaneringsarbetet. Manuell handpåläggning tar tid och kan lösas av ett bättre
verklighetsrelaterat datorsystem. Att använda en orderpolicy gällande sena ändringar ifrån
kund optimerar produktionsplaneringen och minskar omplaneringar. Orderpolicyn bör
beskriva för kunderna vilka tidsgränser som gäller för vilka typer av ändringar. Internt i företag
kan lämplig prioriteringsregel för planeringen införas. Fokuserar företaget på leveranssäkerhet
kan Earliest-Due-Date användas och vid fokus på kapacitetsutnyttjande är ShortestProcessing-Time lämplig. Prognoser kan användas vid förtidsproduktion och inköp av material.
Använder produktionsplanerare prognoser vid planering av förtidsproduktion undviker företag
att prioritera fel ordrar. Vanligt förekommande material kan köpas in baserat på prognos för
att minska risken för materialbrist. Står produktion utan material stannar hela produktionen
vilket både kostar pengar och påverkar leveranssäkerheten. Den kritiska faktorn angående
omplanering påverkas av ovan nämnda förbättringsförslag, inklusive rubrikerna informationsdelning, människa och produktion. Omplanering är en effekt av bristfällig hantering av de
övriga faktorerna.
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Tabell 11 Kritiska faktorer för produktionsplaneringar med förbättringsförslag
Kritiska faktorer

Område

Informationsdelning

L

Teori

Empiri

Informationsunderlag för
produktionsplaneringen

Information ifrån lagerstyrning,
ordermottagning, materialinköp och
produktion är tillförlitlig

✔

Direkt feedback vid förändringar i
produktion eller efterfrågan

Meddelanden ifrån produktion vid
förutsedda maskinstopp

✔

Underlag vid utlovande av
leveransdag

K

Analys

Förbättringsförslag

Slutsats

Dagliga möten mellan funktioner

✔

Skapa en standard för
kommunikation vid förutsedda
maskinstopp
Skapa snabba informationsvägar

✔

Hög beslutsförmåga hos
produktionsplanerare

Produktionsplaneraren tar själv
flertalet beslut

Använd ett representativt datorsystem

Beroende av den mänskliga
kompetensen

Produktionsplanerarens praktiska
erfarenhet inom företaget

Fördela produktionsplanerarens
kunskap inom företaget

Resurser i produktion

Tillförlitlig produktion

Människa

Uppdatera maskinparken
✔

✔

Använd säkerhetslager på vanligt
förekommande kundordrar

Produktion

Antalet produktvarianter

Antalet produktvarianter

✔

Omplaneringsarbete för
produktionsplaneraren

✔

Undersök antalet produktvarianter

✔

(påverkas av andra
förbättringsförslag)

Omplanering måste skötas manuellt
Datorsystemet stödjer
arbetsuppgifterna

✔

Använd ett representativt datorsystem

Orderpolicy

Orderändringar ifrån kund

✔

Använd en orderpolicy

Prognostisering för långsiktig
resursplanering

Användning av prognoser vid
förtidsproduktion

✔

Använd prognoser vid
förtidsproduktion

Planering

Prioriteringsregler vid planering/
Orderselektion i
produktionsplaneringen
Gränssnitt mot materialanskaffningen

Material finns på lager vid
produktionsstart

✔

✔

Använd en lämplig prioriteringsregel

✔

✔

Köp in vanligt förekommande
material baserat på prognos

I analysen av frågeställning tre framgår det att MTO-företag bör säkerställa leveranssäkerhet
före kostnadseffektivitet. Därför ska massproducerande MTO-företag prioritera förbättringsförslagen relaterade till leveranssäkerhet före fokus kan läggas på flexibilitet och till sist
kostnadseffektivitet. I och med ovan nämnda förbättringsförslag relaterade till kritiska faktorer
identifierade i teorin och empirin är därmed syftet i studien uppfyllt.

6.2 Teoretiskt och Empiriskt bidrag

Studien har bidragit med förbättringsförslag inom produktionsplanering i en ny kontext.
Studiens resultat bidrar med underlag för hur kritiska faktorer inom massproducerande MTOföretags produktionsplanering kan hanteras. Studien bidrar även till en ökad förståelse av
produktionsplanerings inverkan på ett företags leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.
Det empiriska bidraget är till massproducerande MTO-företag och utgörs av förbättringsförslag
inom produktionsplanering. Företag med leveranssäkerhet i fokus kan ta del av resultatet i syfte
att optimera planeringen. Förbättringsförslagen kan implementeras i andra funktioner i
producerande företag och kan öka dess totala lönsamhet. Delar av resultatet kan även MTSföretag applicera i produktionsplaneringsprocessen.

6.3 Metoddiskussion
För att identifiera studiens problemområde genomfördes en förstudie innehållande en
stödjande observation samt en litteraturstudie. Förstudien skapade förståelse för studiens
metod och tillvägagångssätt. En enfallsdesign med en analysenhet användes i studien, för att
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styrka trovärdigheten av resultatet skulle en enfallsdesign med flera analysenheter kunnat
studerats. Den specifika analysenheten möjliggjorde dock ett djup av studien.
Litteraturstudien kan anses tillförlitlig då majoriteten av referenserna är referee-granskade
vetenskapliga artiklar. Övriga referenser bestod av uppslagsverk och kursböcker inom logistik
och forskningsmetod. Eftersom fyra databaser användes i litteraturstudien täcktes ett stort
område av litteratur och därav reducerades risken att missa relevanta teorier.
Empiriska data samlades in genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuerna var
semistrukturerade och av öppen karaktär vilket innebar att respondenterna fick svara med egna
ord. Frågorna kunde besvaras med egna åsikter eller fakta. Intervjuer genomfördes med
funktioner med olika förhållanden till produktionsplaneringen vilket gav en överskådlig syn på
problemet. Intervjurespondenterna valdes ut av författarna med stöd av flertalet medarbetare,
på så sätt ansågs ingen viktigt data gå förlorad. En entydig bild kunde identifieras vilket stärkte
trovärdigheten i intervjuerna. Ett önskat läge hade varit att intervjua flera produktionsplanerare för att eliminera risken för personliga uppfattningar. Dock finns bara en produktionsplanerare på fallföretaget vilket inte gav några alternativ. För att kompensera för det här
intervjuades funktioner i nära samarbete med produktionsplaneringen där information
bekräftades. De forskningsetiska aspekterna av studien säkerställdes genom att alla berörda
informerades om studiens syfte och dess medverkans betydelse.
Vid dokumentstudien erhöll företaget en förklaring av siffrorna för att försäkra att tolkningsfel
inte skulle uppstå. Data ifrån dokumentstudien översattes till indexskalor för att skydda känslig
information. Företagets konfidentiella krav sänkte generaliserbarheten och försvårade
presentationen av data. Konfidentiella aspekter ligger dock utanför författarnas kontroll.
Författarna hade som ambition att undersöka kundnöjdheten i fallföretaget och genomförde
dokumentstudier av Net-Promoter-Score (NPS). Kunddeltagandet var dock för lågt för att
kunna dra trovärdiga slutsatser och därför valdes NPS att uteslutas ur studien.

6.4 Vidare forskning

Studiens primära fokus har varit på produktionsplaneringen och hur den kan bidra till
leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Vidare forskning kan göras på andra funktioner i
producerande företag för att säkerställa att även de bidrar till leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. En fördjupande studie av förbättringsförslagen kan vara intressant för att
undersöka i större utsträckning hur de påverkar företagets leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Det hade varit relevant att följa upp hur nyckeltalen hade påverkats vid införandet
av förbättringsförslagen. Exempelvis kan en deduktiv forskning göras med en hypotes utifrån
resultatet i den här studien. Likvärdig forskning hade kunnat genomföras på producerande
företag med produktionsstrategin MTS för att jämföra skillnader och likheter med MTO.
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Bilagor
Bilaga 1 – Intervjufrågor

a

Bilaga 1 – Intervjufrågor

Frågor till alla:
Allmänna:
Vad är din roll i företaget?
Hur länge har du arbetat på företaget?
Hur länge har du arbetat i din nuvarande roll?
Vad vill ni förbättra med produktionsplaneringen?
Vad har ni gjort för förbättringar innan gällande produktionsplaneringen? Vad har fungerat
och vad har inte fungerat?
Vad har du för dagliga arbetsuppgifter?
Vilka svårigheter ser du i dessa arbetsuppgifter?
Informationsflöde
Vilka har du daglig kontakt med på företaget?
Är du beroende av någon annan funktion i företaget?
Vem ger dig information? Vem ger du information till?
Är informationen generellt tillräcklig och konsekvent?
Ändras informationen i sent läge?
Får du information genom informella eller formella källor? Vilken information kommer vilken
väg?
Nyckeltal
Känner du till företagets nyckeltal OTIF och NPS? Arbetar du utifrån någon annan KPI?
Arbetar din funktion utifrån någon speciell KPI?
För att bli ännu mer kostnadseffektiv och leveranssäker, vad tror du krävs? Vad kan du göra i
din roll?
Samarbete
Hur upplever du att samarbetet fungerar med produktionsplaneringen? (ej till
produktionsplanerare)
Finns det något i den relationen som kan förbättras gällande kostnadseffektivitet och
leveranssäkerhet?
Hur upplever du interna deadlines mellan funktioner?
Övrigt
Vad har ni i er funktion för uppfattning om antalet produktvarianter?
Hur anser du att antalet påverkar din funktion? Ökning/minskning/nuläge
Har du några förbättringsförslag inom produktionsplaneringen?
Är det något mer du vill tillägga?
Vilka fler tror du är relevanta att intervjua?

Produktionsplanering
Arbetsuppgifter
Innehåller dina dagliga arbetsuppgifter problemlösning?
Händer det att du blir avbruten av brådskande händelser?
Är det något i dina arbetsuppgifter som sköts manuellt?
Vad fokuserar du på när du lägger schemat? (fylla kapaciteten, hålla lovade leveranstider m.m.)
Används framåt- eller bakåtschemaläggning? (utgår man ifrån färdigdatum eller när ordern
kan släppas?)
Hur prioriteras ordrarna? Exempelvis prioriteras en viss kund eller viss produkt? (lite svinn
eller i tid)
Vad gör produktionsplaneringen för att hålla en hög leveranssäkerhet mot kund?
Arbetsbelastning
Hur påverkas planeringen vid produktionsstopp? (kopplas du alltid in vid produktionsstopp?
Vem löser vad? Hur prioriterar ni då?)
Upplever du att arbetsbelastningen är jämn över året?
Vad har produktionsplaneringen för inverkan i den strategiska nivån respektive operativa
nivån?
Leveranstider
Vem bestämmer hur lång leveranstiden blir?
Vem lovar kunden leveranstid?
Upplever du att ni kan hålla lovade leveranstider?
Vad händer om ni inte kan hålla lovad leveranstid?
b

Samarbeten
Hur fungerar samarbetet med ordermottagningen?
Hur fungerar samarbetet med materialförsörjningsfunktionen?
Hur fungerar samarbetet med produktionen?
Hur fungerar samarbetet med demand planer?
Övriga frågor
Vad efterfrågar era kunder?
Vad har du för beslutsrätt? Vilka beslut kan du ta själv och vilka behöver du prata med någon
annan?
Vad har ni för möjlighet till volymflexibilitet i produktionen? Används exempelvis övertid?
Vem ersätter dig/dina arbetsuppgifter om du är frånvarande?
Vilka sorts möten deltar du i?
Vad är kritiskt med produktionsplaneringen?

Lagerstyrning

Inga specifika frågor

Produktionschef

Anser du att produktionsplaneringen är genomförbar?
Har ni ofta förseningar i produktion? Produktionsstopp?
Vad beror produktionsstoppen oftast på?

Ordermottagning

Vad efterfrågar era kunder?
Är alla ordrar unika eller återkommer några?
Hur brådskande ordrar kan komma in?
Vad gör att ni accepterar eller avvisar ordrar? Vad har ni för beslutsunderlag när ni accepterar
respektive avvisar?

Prognostisering

Vad baseras prognoserna på?
Hur långt i förväg görs prognoserna?
Är det stora säsongsvariationer?

Transport

Är det många transporter som inte går i tid på grund av försenade ordrar?

Produktion (fd. sälj)

Vad prioriterar era kunder?

Materialinköp

Hanteras olika leverantörer olika, i aspekter som beställningstid, kvantitet?
Beställs exakta mängder eller med en marginal?
Är du medveten om hur mycket material som blir svinn?
Hur sent kan information om materialbeställningar erhållas?

c

