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Abstract 

 

Abstract 

The thesis has been carried out at Miljösäck in Norrkoping who manufactures 
environmentally friendly garbage bags and shopping bags as a few examples. The 
purpose with this thesis is to examine their production planning and provide suggestions 
on how it could be improved. This has been done to provide a basis for improving the 
working load of all staff.  
 
The data collection has been done through observations of interviews with the 
production manager and the planning manager. This data led to an analysis of the current 
situation of the company where we were able to identify different weaknesses in their 
production planning, such as the number of computer systems they were using and on 
what they based their decisions when they took a new order.  
 
The results presented are based on the theory on how production planning works 
compared to how the company´s planning system works. The difference between the 
theory and reality has been clarified and suggestions for improvement are presented. The 
suggestions for improvement are about why a company should be using capacity 
planning and why they should have a production planning system and not a homebuilt 
system. To make accurate responses to inquiries from costumers is an important aspect 
to a company and therefore the planning is an important part of the company's daily 
work. Those suggestions for improvement are to help the company to use its full 
capacity on the right positions and to facilitate their work load.    



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts på Miljösäck i Norrköping som tillverkar miljövänliga 
sopsäckar, bärkassar mm. Syftet med rapporten är att undersöka deras 
produktionsplanering, för att kunna ge förslag på hur den kan förbättras. Detta för att ge 
ett underlag som kan förbättra arbetssituationen för all personal. 
  
Datainsamlingen har gjorts genom observationer och intervjuer av produktionschefen 
samt planeringsansvarig.  
Denna datainsamling ledde till en nulägesanalys av företaget där man kunde identifiera 
olika svagheter i produktionsplaneringen, så som antalet datasystem som används och 
vad de grundar sina beslut på för att ta en order eller inte.  
 
Det resultat som pressenteras bygger på hur teorin hänvisar till att 
produktionsplaneringen ska gå till gentemot vad nulägesanalysen visar. Skillnaderna 
däremellan har därför tydliggjorts och förbättringsförslag har pressenterats. 
Förbättringsförslagen handlar om varför man ska använda sig av kapacitetsplanering och 
varför man ska ha ett licensierat produktionsplaneringssystem och inte ett egenbyggt 
system. Att kunna ge säkra svar på förfrågningar från kunder är en viktig aspekt för ett 
företag och därför är även planeringen en viktig del i företagets dagliga arbete. Dessa 
förbättringsförslag är till som en hjälp för att företaget ska kunna utnyttja sin fulla 
kapacitet på de rätta positionerna och för att underlätta deras arbete.  
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1 Inledning 

Den här rapporten handlar om beläggnings- och planeringsförbättringar på företaget 
Miljösäck i Norrköping. Analys och fördjupade studier har gjorts inom planerings och 
produktionsavdelningen i företaget. Detta för att få en helhetsbild av företaget för att 
sedan kunna angripa olika problem och ge förslag på förbättringar och 
uppföljningsarbeten. Information och faktainsamling har gjorts på de berörda 
avdelningarna. 

 

1.1 Bakgrund  

Miljösäck tillverkar miljösäckar genom att återvinna förpackningsfilm av polyeten som 
förädlas till nya säckar som kan användas till källsortering, industrier, fastighetsskötsel, 
storkök, renhållning, trädgårdskompost och till vanliga hushåll. Man använder sig enbart 
av återvunna råvaror från Sverige. De har en stark miljöprofil genom att de endast 
använder återvunnet material till skillnad från andra företag i branschen som använder sig 
av råvaror. 
Miljösäck har märkt av en växande marknad och efterfrågan på deras produkter. För att 
kunna möta den ökade efterfrågan vill nu företaget få en mer jämn beläggning och 
effektivisera produktionen. Syftet med rapporten är att se över hur 
produktionsplaneringen fungerar idag, se hur olika processer i företaget är uppbyggda 
och att se vart förbättringar kan genomföras. De processerna som vi har valt att studera 
är produktionsplaneringen och orderprocessen. Författarna valde dessa processer för att 
kunna hjälpa företaget att se över hur deras produktionsplanering fungerar idag, samt hur 
den kan förbättras inför framtiden. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka produktionsplaneringen på företaget för att kunna ge förslag på 
hur de kan förbättra sin befintliga produktionsplanering.  
 
Frågeställningar: 
 1. Hur hanteras produktionsplaneringen idag? 

2. Vad grundar företaget sina beslut på när de väljer att acceptera en ny 
kundorder? 
3. Hur kan produktionsplaneringen förbättras? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi implementerar inte några förbättringar på Miljösäck utan har endast tagit fram en 
undersökning om hur produktionsplaneringsarbetet hanteras, samt gett förslag på hur det 
kan förbättras. Förbättringsförslagen har enbart grundats på produktionsplaneringen och 
inte några fysiska förändringar i produktionen. Inga förändringar i layouten eller vad 
gäller ställtider för maskinerna har tagits upp, eftersom bristen på data om operations- 
och produktionstider är stor.   
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1.4 Disposition  

Vi inleder med en bakgrund av Miljösäck för att få en överblick av vad företaget arbetar 
med. Efter det ges en bild över hur författarna har gått tillväga för att samla in 
informationen och för att utföra studien. I kapitel tre har en nulägesbeskrivning 
genomförts. Detta för att visa hur företaget såg ut vid studiens startpunkt. Syftet med det 
är att ge en djupare förståelse för företagets verksamhet. I kapitel fyra beskrivs den teorin 
som författarna har använt sig av för att senare i rapporten kunna föreslå lämpliga 
åtgärder i produktionsplaneringen. Resterande kapitel i rapporten (kapitel fem, sex och 
sju), är en problembeskrivning, vårt resultat och diskussioner.  
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2 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs de metoder som gruppen har använt sig av i denna studie. 

 

2.1 Metod 

För att kunna kartlägga Miljösäcks verksamhet har vi genomfört intervjuer, observationer 
och faktainsamling. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av tillvägagångssätten.  

2.1.1 Intervju 

För att få en bild av hur planeringen och produktionen i företaget fungerar har vi utfört 
ett antal intervjuer av personer på de avdelningar som vi har ansett är inom ramen för 
rapporten. De intervjuade personerna var produktionschefen, planeringsansvarige samt 
försäljningschefen. Målet med intervjuerna har varit att få en inblick i hur planeringen 
fungerar och hur man tar besluten om att ta en order eller inte. Hur produktionen 
fungerar, med planering av ordrar samt rapportering av påbörjade/avslutade 
produktionsordrar. Vi tog fram en allmän mall (se bilaga 1) med frågor som berör 
verksamheten och det dagliga arbetet för planeringsansvarige och för produktionschefen, 
men även allmänt om företaget i helhet. Det är frågor som rör företagets bakgrund, 
kunder, marknad, produkter och processer. När detta var gjort så specificerade vi oss 
inom det område rapporten riktar sig mot, det vill säga produktionsplaneringen. Vi tog 
fram ett intervjuunderlag (se bilaga 2) för att gå djupare in på planeringsområdet för att 
kartlägga mer noggrant hur planeringen hanteras. 

2.1.2 Observation 

Med hjälp av observationer på företaget har målet varit att se hur verksamheten fungerar 
i sin helhet. Detta utfördes med handledaren på företaget som visade oss runt i företaget 
där vi fick se de olika processerna i tillverkningen. 
När vi hade intervjuat planeringsansvarige och produktionschefen mer ingående om 
produktionsplaneringen observerade vi hur de olika planeringssystemen på företaget 
fungerade samt fortsatte intervjun även där.   
 

2.2 Genomförande  

Det första som vi gjorde när vi hade kontaktat företaget var att diskutera med 
handledaren om vad de ville att vi skulle undersöka.  
Planeringsrapporten började efter det att ta form där bakgrund och syfte gjorde att vi 
kunde gå vidare med intervjuer av produktionschefen, planeringsansvarige samt 
försäljningschefen. Inför intervjuerna förberedde vi oss genom att söka efter information 
på företagets hemsida samt undersökte vad som behövdes diskuteras under följande 
intervjuer. 
Nulägesanalysen påbörjades och ytterligare intervjuer bokades in för att få mer och 
djupare information om Miljösäck samt om deras processer.   
Därefter diskuterades vilken teori som skulle vara intressant för att kunna koppla 
samman med nulägesbeskrivningen och vårt syfte. När vi väl hade valt ut lämplig teori 
inom ämnet så undersökte vi hur den skiljde sig från hur företaget arbetar idag. Vi valde 
ut de faktorer som vi ansåg påverkade Miljösäcks produktionsplanering negativt och 



Metod och genomförande  

4 

 

utifrån dem faktorerna så föreslog vi en rad åtgärder. De åtgärder som vi presenterade 
baserades mestadels från vår teori.  
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3 Nulägesbeskrivning 

 
Här följer en beskrivning om hur företaget ser ut i dagsläget vad gäller bakgrund, marknad, kunder 
samt produkter och processer.  

3.1 Bakgrund 

Celloplast AB grundades på 30-talet och expanderade snabbt under 60-talet och 70-talet. 
Tack vare deras många patent så var de länge ensamma på marknaden i utvecklingen och 
produktionen av krymp- och sträckfilmsbranschen. Patenten löpte under sent 70-tal ut 
och företagets affärsidé började säljas ut. Miljösäck som hela tiden har varit en del av 
Celloplast AB såldes vidare till schweiziska förpackningsgruppen Model AG, Weinfelden. 
Under år 2000 överfördes Miljösäck till ett närstående bolag till Model AG; InnoHolding 
AG, Eschlikon, Schweiz. 
Miljösäcks verksamhet går ut på att producera plastsäckar avsedda för industrier, 
källsortering, renhållning, trädgård etc. Plastsäckarna tillverkas genom att de återvinner 
förpackningsfilm av polyeten som sedan förädlas till plastsäckar. Några exempel på 
produkter som tillverkas är miljösopsäckar, källsorteringssäckar, bärkassar och 
kundspecifika säckar.  
Företagsorganisationen (se Figur 1) visar tydligt vilka olika positioner som finns i 
företaget och hur organisationen är uppbyggd. Miljösäcks verksamhet är placerad i 
Norrköping där det totalt arbetar 55 personer. Alla avdelningar i företaget är placerade i 
samma byggnad vilket underlättar kommunikationen där emellan. Produktionen och 
produktionsplaneringen är de avdelningar som kommer att beskrivas mer utförligt senare 
i rapporten. 
 

 

Figur 1 Organisationsschema för Miljösäck 
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3.2 Marknad 

Miljösäcks marknadsandelar ligger mest i grossistbranschen och renhållningsbranschen 
där de har flertalet stora kunder (ICA, Coop mm.). Det är inte enbart i Sverige som 
företaget har kunder utan även internationellt såsom i Asien och södra Europa där främst 
södra Tyskland och Italien märks. Då företaget inte har någon direkt marknadsföring 
men en stor kundkrets fokuserar företaget på de befintliga kunderna men med nya 
produktkoncept från produkterna som de redan tillverkar. T.ex. har företaget börjat sälja 
däckpåsar till Biltema som ett nytt koncept vilket har genererat positiva gensvar från 
Biltemas kunder. Det är även så att företaget arbetar med ett specifikt certifikat som delas 
ut till deras kunder vid en viss mängd sparad koldioxidutsläpp och minskad 
oljeförbrukning. Detta genom att Miljösäck återvinner polyeten som i sin tur innebär att 
man inte behöver införskaffa nytt råmaterial. Med hjälp av detta certifikat väljer många 
kunder Miljösäcks produkter före konkurrenternas. Konkurrenterna till Miljösäck arbetar 
inte alls på samma sätt då dessa företag inte återvinner polyeten på samma sätt eftersom 
deras polyeten inte har varit ute på marknaden en gång tidigare. Man menar även på att 
företagets kunder marknadsför företaget åt dem genom att använda produkterna.  
  
Miljösäck anser därför att man har en unik verksamhet som bara blir större och större då 
miljöfrågorna blir allt viktigare. Efterfrågan under året 2009 hade sina dalar och toppar 
där november hade lägst försäljningsnivå på 363 ton säckar, medans toppen låg i juni på 
678 ton (se Figur 2). Av allt material som återvinns vidareförädlas 79 % till sopsäckar. 
Eftersom allt naturligt spill från säcktillverkning inte redovisas (handtagsstans mm.) är 
siffran i verkligheten större. 
 
Under året 2009 hade företaget även en omsättning på 77 199 362 kr och ett snittlager på 
7 700 000 kr, detta ger därför en lageromsättningshastighet på 10 ggr/år. Figuren nedan 
visar försäljningen som mer eller mindre följer samma mönster varje år. 

 

Figur 2 Försäljningsnivå för 2009 (Produktionschefen) 
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3.3 Kundbas 

Miljösäck vänder sig mestadels till grossister som utgör 70 % av deras försäljning av 
säckar. Resterande 30 % av försäljningen utgörs av renhållningsbranschen. Exempel på 
kunder är ICA, Coop, Biltema samt även sjukhus.   
De större kunderna, ICA och Coop har regelbundna beställningar upp till två gånger i 
veckan. När det kommer till renhållningsbranschen har de regelbundna beställningar upp 
till en gång i veckan. Det finns även vissa mindre kunder som enbart beställer ett par 
kartonger per år, men i dessa fall kan de enbart beställa standardprodukter då 
omställningarna skulle bli för dyra vid skräddarsydda produkter. 
Kunderna har olika efterfrågan på säckar det kan handla om konstant efterfråga till helt 
slumpmässig. Företaget har brett spektra vad gäller efterfrågan på deras produkter. Vissa 
kunder har en redan bestämd beställningsplan till skillnad från andra som beställer helt 
slumpmässigt. För det företag som har en bestämd beställningsplan så kan den variera 
från kund till kund. ICA är en av kunderna som har en bestämd plan där de har fasta 
beställningar varje vecka. Denna plan sträcker sig över ett år. Beställningsplanen kan 
ändras under tiden då oväntad förbrukning spelar in. Miljösäck jobbar också aktivt med 
uppföljning för att tillgodose att kunderna får rätt produkt, rätt antal produkter och rätt 
kvalitet. 
  

3.4 Produktbeskrivning 

Miljösäck har två huvudtyper av produkter: säckar och granulat. Under kategorin säckar 
så finns det åtta olika säcktyper: Miljösopsäckar, Storkökssäckar, Knytsäckar, Bärkassar, 
Källsorteringssäckar, Insatssäckar, Biopåsar och Biosäckar samt kundspecifika säckar. 
Där ICA och Coops bärkasse är ett exempel på dessa produkter.  
Säckarna kan tillverkas i många olika mått och dimensioner. Det går även att få dem i 
olika färger. Sopsäckar utgör den största delen av produktionen och de tillverkas 
mestadels i svart. Beroende på vilken färg som efterfrågas krävs det olika granulat. 
Granulat är den råvaran som används vid farmställning av det plast som senare blir 
plastsäckar. Granulatet finns i olika färger och vid framställning av färgade påsar blandas 
den för att få fram rätt färg. Eftersom granulatet som används är framställt av återvunnet 
material kan kvaliteten skilja från leverans till leverans. Detta gör att produktionstiden 
inte alltid stämmer med den uppskattade pga. kvaliteten på granulatet. En produkt som 
blir mer och mer efterfrågad är semitransparanta sopsäckar som företaget tror kommer 
att öka i efterfråga i framtiden.  
Företagets produkter är uppdelade i Standardprodukter och Kundspecifika produkter. I 
dagsläget finns det 390 artiklar varav 40 är standardprodukter. Standardprodukterna 
utgörs av de produkter som har en jämn efterfrågan, dessa produkter lagerförs och säljs 
vid efterfrågan. Dessa produkter produceras mot prognos. De kundspecifika produkterna 
är produkter som har speciella specifikationer som t.ex. större dimensioner, handtag och 
tryck. Dessa produkter produceras direkt mot kundorder och lagerförs endast en kort tid. 
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Figur 3 Exempel på produkter från vänster till höger: Bärkassar, källsorteringssäckar och 
miljösopsäckar (Miljösäck, 2010) 

3.5 Processer 

Företaget innehar nio stycken extrudrar (del av en maskin som formar materialet) och nio 
stycken maskiner där en av maskinerna håller på att byggas om för att kunna hantera en 
ny typ av tillverkningsprocess. Eftersom maskinerna och extrudrarna börja bli något 
föråldrade (>20 år) uppstår vissa mindre problem med dessa och de är därför i behov av 
en genomgång/reparation. Företaget har för tillfället inte ekonomin för att införskaffa 
nya maskiner då priset för en ny maskin är alldeles för högt för den lilla förbättringen 
som skulle ske. Tekniken bakom produktionen av dessa produkter är väldigt skör och 
minsta fel kan orsaka stora/stor problem/skada. För att undvika att skadade eller 
felaktiga produkter skickas iväg finns det en kvalitetsansvarig på företaget som 
kontrollerar varje pall som har tillverkats. Dennes jobb innebär att kontrollera så att 
plastsäckarna är hela och uppfyller de krav som ställs för att kunna skickas iväg till 
respektive kund.  
Olika kunder vill ha olika typer, former eller mönster/tryck på deras säckar och det finns 
därför olika typer av maskiner som klarar att köra vissa specifika krav. Det finns fem av 
åtta maskiner som kan tillverka tryck på säckarna. Fem av åtta kan tillverka handtag och 
två av åtta kan tillverka hålslag. Förutom dessa specifika krav på maskinerna så finns det 
även andra krav på produkterna som avgör i vilken maskin de ska tillverkas. Bredd och 
storlek på produkterna är även avgörande. Bredare produkter är enklare att tillverka än 
smalare. I bilaga 3 visas vilka maskiner som kan tillverka vad och hur Excel-filen ser ut. 

 

Figur 4 Tillverkningsprocessen 
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Produktionen av plastsäckarna sker i följande steg (se Figur 4): 
Materialet (granulatet) tillförs från Silot som sedan blandas och formas i Extrudern (se 
Figur 5) med olika tillsatser och färgämnen som kommer in genom Masterbatch och 
Compund. Extrudern formar sedan det smälta råmaterialet till en enda stor påse som leds 
direkt till Konverterare/Tryck där påsen trycks ihop och skärs till de rätta proportionerna 
(se Figur 6). Kundspecifika önskemål som handtag och tryck görs även i denna process. 
De färdiga rullarna packas sedan på en pall och vägs innan de transporteras till larget. 
 

 

Figur 5 Materialet börjar ta form 

 

Figur 6 En del av en produktionsmaskin 
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3.6 Kundorderprocessen 

Det finns tre olika typer av ordrar som man skiljer på i orderprocessen. 
 

1. Återkommande ordrar från befintliga kunder, såsom ICA, Biltema och Coop. 
2. Nya kunder som vill beställa en kundspecifik produkt. 
3. Standardprodukter som tillverkas mot lager. 

Processkartan i Figur 7 avser när en befintlig kund gör en beställning. Man arbetar med 
två olika kundorderpunkter (KOP).  

När kunden gör en beställning hos Miljösäck så kommer den in genom antingen telefon, 
mail eller fax. Detta tas om hand av Kundordermottagningen som sedan för in en 
accepterad order till Miljösäcks system SCALA. 
 
Efter att ordern kommit in till SCALA så börjar 
Produktionsplaneringen/Ordermottaningen som är en och samma person, att planera in 
ordern för att få den att stämma in i produktionen. Detta arbete utförs i dagsläget i tre 
system: SCALA, Thomas system (ett internt framställt program som används inom 
produktionsplanering) och ett fysiskt schema på en tavla i Gantt-format. 
 
När ordern blivit tillverkad så vägs den och kvalitetskontrolleras. Registrering sker efter 
att den framställda ordern blivit godkänd av kontrollanten.  
 
Ordern tas sedan hand om av ett externt företag som sköter Miljösäcks lager och 
transport till kund. 

 

Figur 7 Kundorderprocessen 

 
När det gäller nya kunder som vill beställa en ny kundspecifik produkt så tas det omhand 
av försäljning som har i uppgift att få fram en offert till kunden, detta görs i samråd med 
produktionen för att se om man kan acceptera ordern eller inte. När detta är gjort och 
försäljning har fått klartecken av produktionen så fortlöper orderprocessen på samma 
sätt som visas i Figur 7. Det ordervinnande serviceelementet för nya kunder är 
leveransprecision. Då företaget är osäkert på hur beläggningen ser ut för de olika 
maskinerna är nya kunder som vill beställa kundspecifika produkter en av de större 
utmaningarna.  
 
Företaget har också ett lager där de förvarar standardprodukter som man kan beställa i 
den utsträckning man behöver. I fallet med standardprodukterna så kommer 
beställningarna in slumpmässigt med viss säsongsvariation. För att man ska vara 
ordervinnare av sådana produkter krävs det kort leveranstid. Kunderna är inte 
priskänsliga i den mån att priset kan räknas som en ordervinnare då företaget är så pass 
nischade.    
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3.7 Planeringssystem  

 

 Figur 8 Planeringsordningen 
 
I dagsläget så jobbar man med tre system i produktionsplaneringen. De tre systemen är: 

 SCALA 

 ”Thomas system” 

 Excel-fil 
 
Figuren ovan beskriver hur ordermottagningen och produktionsplaneringen arbetar och 
vilka system de använder. 

3.7.1 Scala 

Scala är ett affärssystem som har många användningsområden så som kundregister, 
orderhantering, lagerkontroll mm. Scala är det program där företaget lägger in sina ordrar 
och gör produktionsplaneringen. Programmet används av ordermottagningen och 
produktionsplaneraren där mottagna ordrar läggs in och förbereds för produktion. När 
väl en ny order läggs in av ordermottagningen så kontrollerar produktionsplaneraren 
ordern och försöker att få den att passa in i den befintliga produktionsplanen. Planeraren 
måste sedan föra in all data till "Thomas system" och till Excel-arket. När en ny order 
kommer in så måste alla tre systemen uppdateras. Själva planeringsordningen går från att 
en order kommer in tills dess att den finns i alla system som man använder sig utav (se  
Figur 8).  

3.7.2 Thomas system 

Thomas system (se Figur 9) är ett program som är skapat av en anställd och är som en 
hjälpfunktion i produktionsplaneringen. Det fungerar som ett komplement för att stödja 
SCALA, där huvudsyftet är för återrapportering av färdiga ordrar samt vägning av dem. 
Detta för att personalen ska kunna se att rätt mängd produkter levereras på pallarna. 
Produktionspersonalen använder även detta system för att kontrollera vad som ska 
tillverkas i de olika maskinerna, hur mycket och när det ska tillverkas.  
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Figur 9 Thomas produktionsplaneringssystem 

3.7.3 Excel-filen 

Excel-filen (se Bilaga 3) är i princip ett papper där de olika maskinerna och ordrar som 
körs eller ska köras i framtiden finns med. Detta system fungerar som ett Gantt-schema 
med skillnaden att den baseras på ett visst antal ordrar som är inplanerade och inte en 
förutbestämd tid.  
 

3.8  Produktionsplanering 

Nedan förklaras hur produktionsplaneringen går till i Miljösäck. Produktionsplaneringen består av två 
delar: grov- och finplanering. De två delarna är den egentliga planeringen som utförs av 
produktionsplaneraren. Planeringen som görs är den som ligger till grund för hur produktionen ska 
läggas upp för att möta bestämda leveransdatum. 

3.8.1 Grovplanering 

Grovplaneringen är det som sker i Excel-filen som en bedömning av hur många ordrar 
som är planerade att produceras. Det är endast produktionsplaneraren som arbetar i 
denna fil. Där beskrivs det vilket ordernummer tillverkningen har, hur många enheter 
som ska tillverkas, vad som ska produceras och i vilken maskin de olika ordrarna ska 
tillverkas i.  
Denna planering kontrolleras och ändras en till två gånger i veckan. Detta görs genom att 
planeringsansvarige kontrollerar vad för ordrar som företaget har i filen mot vad som 
finns i programmet SCALA vilket är det program där man hämtar alla nyinkomna ordrar. 
Planeringsansvarige gör en bedömning när dessa ska börja produceras för att vara klara 
för leverans i tid. Därefter läggs dessa ordrar in i denna Excel-fil för att kontrolleras att 
ordrarna kan köras i rätt maskiner utefter vissa specifika behov som en del produkter har, 
så som handtag, tryck och dimensioner. Detta är även en extra kontroll för hur 
planeringen kan komma att se ut över den kommande perioden.  
Vid inkommande snabba och korta beställningar kontrolleras det först om varorna finns 
lagerförda så att de kan levereras omgående. Skulle varorna inte finnas genomförs en 
kontroll av planeringen om dessa produkter kommer att produceras inom leveranstiden 
för den nya beställningen. Detta gäller endast för standardartiklarna. Skulle det vara så att 
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de efterfrågade artiklarna kommer att produceras så sker enbart små justeringar i 
planeringen. Detta för att se till att man producerar rätt antal enheter om ordern från 
början var planerad mot kundorder. Om det skulle vara så att produkten inte kommer att 
produceras genomförs större förändringar. Man går då in på finplaneringen för att få en 
mer konkret tidsram för att veta om det går att förändra något i produktionen för att 
uppnå dessa önskemål. 

3.8.2 Finplanering 

Finplaneringen görs också i Excel-filen men med mer specifik information om ordern. 
Denna planering är även den som går in till produktionen och "Thomas system", för att 
de ska veta vad som ska produceras och när. Själva genomförandet av finplaneringen 
fungerar på liknande sätt som grovplaneringen med skillnaden att den inte ändras lika 
ofta (varannan vecka). Den kan däremot behöva ändras tidigare om det skulle vara så 
som det är nämnt ovan, i grovplaneringen, att en ny order behöver köras tidigare av någon 
anledning. 
 
Det kontrolleras då i vilken maskin ordern kan köras i och när den senast måste påbörjas. 
Efter det kontrolleras det om ordrarna som är inplanerade i dessa maskiner går att 
senarelägga med den tiden det tar att tillverka den nya ordern eller inte. Om detta skulle 
fungera så genomförs förändringen. Skulle det inte fungera att flytta de redan inplanerade 
ordrarna så går det inte att genomföra produktionen av den nya order och en ny 
förfrågan får då göras från kunden.  
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4 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel beskrivs olika begrepp och teorier som används i rapporten. Vi inleder 
teorikapitlet med att beskriva Kundorderpunkter då det är en viktig aspekt att ta hänsyn till 
när man väljer hur produktionsplaneringen ska läggas upp. Därefter går vi igenom prognoser, 
tanken är att visa vad som ligger till grund för när man väljer att jobba mot prognoser. Teorin 
fortsätter sedan med en planeringsmodell som beskriver de olika stegen i en produktionsplanering 
och olika planeringstekniker som man använder sig av. Därefter ges en genomgång av hur man 
beräknar kapacitet och olika strategier för kapacitetsplanering vilket man måste ta hänsyn till 
när man gör en produktionsplanering. Vidare beskrivs flaskhalsar som är viktiga att känna till 
när man gör en produktionsplanering och en kapacitetsberäkning av produktionen. Därefter går 
vi in på beläggning och beläggningsplanering som är den väsentliga planeringen som utförs på 
operationsnivå. Kapitlet avslutas med en genomgång av hur ett återrapporteringssystem kan se ut 
och hur det fungerar. 

 

4.1 Kundorderpunkt 

Kundorderpunkten svarar mot den position i förädlingskedjan där en kundorder kopplas 
till en specifik artikel. Beroende på hur marknaden ser ut så tillämpas olika metoder. Om 
marknaden kräver kort leveranstid så är produktion mot lager det självklara valet. Detta 
förutsätter också att produktionen inte är beroende av en kundorder som t.ex. för 
kundorderspecifika produkter (Olhager. 2000). 
Förhållandet mellan genomloppstid och leveranstid bestämmer om företaget kan invänta 
kundorder innan produktion startas eller om produktionen kan ske i förväg d.v.s. med en 
prognos över efterfrågan (Olhager. 2000). 
Det som illustreras i Figur 10 är olika produktionsalternativ. Kundorderpunkten ligger 
vid olika punkter baserat på vilken produktionsstrategi som används. De olika 
kundorderpunkterna är bundna till hur marknaden ser ut och vilka krav som ställs på 
företaget (Olhager. 2000). 

 

 

Figur 10 Olika kundorderpunkter (KOP) längs förädlingskedjan. 
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4.2 Prognostisering 

”Prognoser innebär att allmänt bedöma och ange kommande sannolika förlopp” 
(Olhager. 2000 sid. 145). 
För att kunna göra bra prognoser så måste man känna till följande. 

 Prognoser är vanligtvis felaktiga.  

 Prognosen ska inte ses som känd efterfrågan, utan planeringssystemet måste 
kunna hantera prognosfel. 

 Med hänsyn till att prognoser vanligtvis är felaktiga måste prognosen även 
inkludera ett mått på förväntat prognosfel. Som t.ex. standardavvikelse eller 
intervall. 

 Aggregerade prognoser är säkrare. Totala summan av oberoende avvikelser visar 
stabilare skeende än enskilda. Detta gäller även prognoser. 

 Prognossäkerheten avtar med prognoshorisonten. Ju kortare tidshorisonten är för 
prognosen desto mer pålitlig är den. 

 Prognoser ska inte användas när känd efterfrågan finns till hands. Även om man 
kan göra pålitliga prognoser är de onödiga att ta fram om efterfrågan är känd. 

 
Syftet med att göra prognoser vid industriell verksamhet är att få en ökad kunskap om 
efterfrågan och försäljning, och att sen kunna utnyttja denna kunskap för att kunna 
förbereda produktionen och genom detta öka lönsamheten. Föredelarna är många så 
som kortare leveranstid, jämnare utnyttjande av resurser och jämnare beläggning på 
maskinerna. På längre sikt kan detta ge fördelar med att stödja beslut som rör 
kapacitetsförändringar, såsom storlek, antal och lokalisering av nya fabriker, 
tillverkningsprocesser och långsiktiga leverantörsavtal. (Olhager. 2000) 
Beroende på vart kundorderpunkten (KOP) är placerad för olika produkter så ändras det 
även vart prognosen ska läggas. Är KOP vid monteringen så prognostiserar man mot 
halvfabrikat eller moduler. Ligger KOP vid konstruktion av en order så prognostiserar 
man mot råmaterial eller köpkomponenter. På samma sätt gör man prognoser vad gäller 
produktion mot lager, där prognosen ligger i slutprodukten.  
För att få ut det bästa av en prognos använder man sig av kvantitativa prognoser. Detta 
är metoder för att kunna göra mer korrekta prognoser utifrån historiken hos företaget. 
En av modellerna är tidsseriekomponenter som bygger på trend, säsong, cykel, nivå och 
slump. De olika komponenterna i modellen kan kombineras för att ge ett säkrare resultat. 
För att man ska kunna utföra en sådan prognos behöver företaget ha information om 
tidigare ordrar som man har fått under årens gång. (Olhager. 2000) 
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4.3 Långsiktig planering 

Då många beslut inom ett företag kan behöva tas veckor eller månader innan själva 
utförandet sker, är det en väldigt stor fördel för företag att ha en god planering. 
Anledningen till detta är att av de beslut som tas kan det krävas mycket förarbete i form 
av analyser av olika saker, såsom marknaden och personalanställning (Aronsson. 2003). 
Hög leveransservice och låga kostnader är två viktiga mål inom logistikbranschen. Därför 
har logistikstrategin sin början i företagets övergripande strategi. Den övergripande 
strategin handlar om vilka produkter företaget ska sälja, hur företaget ska kunna 
konkurera framgångsrikt och på vilka marknader. För att bättre kunna stå upp mot sina 
konkurrenter så kan man dela in sitt företag i denna matris. Detta för att kunna se vad 
man är bättre på jämfört med sina konkurrenter, men även vad man bör bli bättre på.  
 

 
 
 
Figur 11 Konkurrensstrategier (Aronsson. 2003) 
 
Denna strategiska modell beskriver att företag som satsar på högre kundservice ligger i 
den övre vänstra rutan, till skillnad från företag som satsar på lägre kostnader och ligger i 
den nedre högra. "Standardföretagen" som varken har kostnadsfördelar eller 
värdefördelar är företag som oftast hamnar i ekonomiska problem först när konjunkturen 
går nedåt. Med denna strategi kan företag gå vidare med logistikplaneringen där en rad 
olika beslut måste fattas. Frågor som vad, var, när och hur olika aktiviteter ska 
genomföras är bland det första som måste bestämmas (Aronsson. 2003). 
 

4.4 Kapitalbindning  

”Material som lagerhålls i någon form av lager, PIA (produkter i arbete) eller i 
färdigvarulagret har ett visst värde. De andra kapitalbindningskostnader som finns är i 
form av kostnader för lageryta, personalkostnader, inkurans m.m.” (Olhager. 2000 sid. 
24). 
Genom att man förädlar produkter så ökar kapitalbindningen i dem för att man tillför 
resurser som har ett visst värde till produkten. Därför sägs det att produkten binder mer 
och mer kapital för varje steg i produktionen. När produkten är färdigställd och ligger i 
lager, eller precis innan den är levererad till kund når den sin maximala kapitalbindning 
som slutprodukt (Olhager. 2000). 
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4.5 Material- och kapacitetsplanering 

Målet med kapacitetsplaneringen är att beräkna den kapacitet som behövs för att 
tillfredställa behovet av en materialplan och hitta lösningar på hur man kan frigöra den 
kapaciteten. Om kapacitetsbehovet inte kan mötas måste prioritetsplanen ändras. 
Prioritetsplanen är oftast bestämda till en enhet som ton av stål eller typ per meter. Finns 
det ingen gemensam enhet så måste kapaciteten anges i lediga timmar. Prioritetsplanen 
måste då också översättas i arbetstimmar som krävs till de som finns tillängliga. 
Processen av kapacitetsplaneringen beskrivs följande: 

1. Bestämma kapaciteten som finns tillgänglig vid varje station under en tidsperiod. 

2. Bestämma beläggningen vid varje station under en tidsperiod. 

 Översätta prioritetsplanen till lediga timmar vid varje station under en 
tidsperiod. 

 Summera kapaciteten som behövs för varje produkt vid varje station för 
att kunna bestämma beläggningen vid varje station under en tidsperiod. 
 

3. Lösa avvikelser mellan tillgänglig kapacitet och kapacitetsbehov. Om möjligt 
justera tillgänglig kapacitet för att möta den efterfrågade kapaciteten. Skulle detta 
inte vara möjligt så måste prioritetsplanen ändras för att passa den tillgängliga 
kapaciteten. 

 
Den här processen inträffar på varje nivå i prioritetsplanens process och varierar endast i 
nivån på noggrannhet och tidsmässigt. (Arnold, 2008) 
 

4.5.1 Planeringsnivåer 

 Resursplaneringen involverar det långsiktiga materialbehovet och är direkt 
kopplat till produktionsplaneringen. Vanligtvis handlar det om att översätta 
månader, kvartal eller årliga produktprioriteter från produktionsplanen till något 
totalt mått av kapaciteten som t.ex. brutto arbetskraftstimmar. I 
resursplaneringen så gör man även ändringar i personalen, resurser, produkt 
design eller andra anläggningar som tar lång tid att anskaffa och eliminera. Om 
resursplanen inte kan utformas så att den möter produktionsplanens behov så 
måste produktionsplanen ändras. De två planerna sätter begränsningar och nivåer 
för produktionen.  

 Den grova kapacitetsplaneringen (Rough-cut capacity) tar kapacitetsplaneringen 
till nästa steg. Produktionsprogrammet (Master production schedule) är dess 
primära källa för information. Syftet med den grova kapacitetsplaneringen är att 
kontrollera genomförbarheten av produktionsprogrammet, förse med varningar 
vid flaskhalsar, säkerställa utnyttjande av de olika stationerna, och ge råd till 
säljaren om kapacitetskrav. 

 Kapacitetsbehovsplaneringen är direkt kopplad till materialbehovsplanen. Denna 
del av planeringen fokuserar mer på komponenter i större utsträckning och 
detaljnivån är högre än i den grova planeringen. Det handlar om individuella 
beställningar på arbetsstationerna och räknar beläggningen samt arbetet som 
krävs för varje tidsperiod. Figur 12 visar förhållandet mellan de olika nivåerna av 
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prioritetsplanering och kapacitetsplanering. De övre nivåerna är inputs till de 
lägre och de olika planerna är inte relaterade om de är i olika nivåer. Utan bara 
om de är i samma nivå. Resursplanen relaterar till produktionsplaneringen men är 
inte en input till den grova kapacitets planeringen. Efter att planerna är 
kompletta, måste detaljplaneringen och inköp valideras för att få starta processen, 
eller implementeringen, av en order och införskaffa nya ordrar. Kapaciteten 
måste fortfarande övervägas. (Arnold, 2008) 

 

Figur 12 Planeringsnivåer. (Arnold, 2008) 

 

För att uppnå värdeökning i ett tillverkande företag måste man ha produktionsresurser av 
olika slag. Kapacitet är ett mått på hur mycket av företagets resurser kan åstadkomma 
denna värdeökning. Företagets produktionskapacitet är förknippat med kostnader även 
om den inte används. På samma sätt är det förknippat med intäktsbortfall om det finns 
en större efterfrågan än vad företaget kan producera. Det ligger i företagets intresse då att 
balansera tillgång på kapacitet och behov av kapacitet. Kapacitetsplanering används just 
för detta ändamål, att balansera tillgång och kapacitetsbehov (Jonsson, Mattsson 2005). 

4.5.2 Beräkning av kapacitet och kapacitetsbehov  

När man räknar eller uppskattar hur stor kapacitet som finns för att producera så görs 
det per produktionsgrupp eller en annan planeringsenhet i företaget, detta utgör ett mått 
på hur mycket varje grupp kan producera. De vanligaste enheterna som används för 
kapacitet är mantimmar per period eller maskintimmar per period. De anger alltså hur 
många timmars produktion som finns till förfogande under en viss period. Valet mellan 
dessa två enheter beror på hur maskinintensiv eller arbetskraftsintensiv tillverkningen är. 
Det finns även andra enheter som t.ex. antal, kilogram och kronor per period. Det 
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viktigaste är dock att den valda enheten är representativ för verksamheten i varje 
produktionsgrupp och att operationstiderna för tillverkningen i gruppen har samma 
enhet (Jonsson, Mattsson 2005). 
Den maximala kapaciteten i en produktionsgrupp är den kapacitet som man skulle ha om 
produktionen pågick 24 timmar om dygnet varje dag. Sådana fall är dock ovanliga så 
därför är de inte intressanta. Istället så räknar man med den kapacitet som man 
uppskattas kunna använda. Den kapaciteten kallas nominell kapacitet och den anges 
oftast i form av fyra variabler: antal maskiner eller andra produktionsenheter i gruppen, 
antal skift per dag, antal timmar per skift och antal arbetsdagar per period. Med hjälp av 
dessa faktorer beräknas den nominella kapaciteten (Jonsson, Mattsson 2005). 
 
Syftet med kapacitetsplaneringen är att skapa en överensstämmelse mellan behov av 
kapacitet och tillgång till kapacitet för enstaka perioder som t.ex. vecka för vecka och 
ackumulerat över tiden. För att kunna skapa denna överensstämmelse så måste man 
jämföra beräknat kapacitetsbehov med beräknat kapacitetstillgång period för period och 
ackumulerat. Ackumulerad överensstämmelse betyder att man har en situation där den 
ackumulerade tillgängliga kapaciteten överensstämmer med det ackumulerade 
kapacitetsbehovet över hela planeringshorisonten. Att det finns en ackumulerad 
överensstämmelse betyder med andra ord att det sammanlagda kapacitetsbehovet under 
alla planeringsperioder har samma storleksordning som den totala tillgången på kapacitet 
i företaget under samma period. Periodvis överensstämmelse betyder att det finns en 
jämvikt mellan kapacitetsbehovet och kapacitetstillgångarna i varje planeringsperiod. 
I den ideala kapacitetsplaneringen finns denna överensstämmelse i respektive 
planeringsperiod och kommande planeringsperioder. Om denna överensstämmelse inte 
existerar måste en del åtgärder vidtas för att man i möjligaste mån ska uppnå den 
(Jonsson, Mattsson 2005). 
 
Det finns fyra olika tillvägagångssätt för att uppnå överensstämmelse mellan 
kapacitetstillgång och kapacitetsbehov: öka/minska tillgången på kapacitet, omfördela 
den aktuella kapaciteten till olika avdelningar och produktionsgrupper, öka/minska 
behovet av kapacitet och omfördela kapacitetsbehovet mellan olika perioder. Dessa 
framgår också i Figur 13 som visar mer detaljerat hur och när de används (Jonsson, 
Mattsson 2005). 
 

4.5.3 Tid- och beläggningsplanering 

Operationer som är inplanerade att utföras under en viss tidsperiod i en del resurser, 
utgör tillsammans beläggningen där. 
”Tid och beläggningsplanering är beteckningen på den egentliga planeringen som utförs 
på operationsnivå” (Andersson. 1992 sid. 238) 
Denna planering utförs oftast ordervis och den genomförs direkt när man har registrerat 
en ny order eller som ett separat moment efteråt. Syftet med planeringen är att man ska 
se när tillverkningen av en order måste starta för att den ska bli klar i tid. Även viktigt för 
att se när viktiga operationer måste starta för att leveranstiden ska hållas. Man vill 
därigenom kunna reservera material och kapacitet så att de finns tillgängliga när 
produktionen ska starta. Tidsplaneringen genomförs med hjälp av en kalender där man 
kan se arbetsdagar och lediga dagar och den sker normalt bakåt från utlovad sluttidpunkt. 
Enklaste sättet att planera är när man delar upp tillgänglig kalendertid i lika antal 
arbetsdagar per operation. Om man även tar hänsyn till planerad ledtid per operation och 
får med de variationer som uppkommer vad gäller operationstider och kötider så blir 
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planeringen ännu bättre. Planeringen kan genomföras ännu mer tillförlitlig om varje 
beräkning tar hänsyn till beräknad operationstid, kötid före och efterbehandlingstid efter 
varje planeringsgrupp och transporttider mellan olika planeringsgrupper. Normalt tar 
planeringen inte hänsyn till ledig kapacitet. 
När det gäller åtgärder som t.ex. omplanering, legoutlägg eller övertid kan de användas 
vid behov. I systemen kan man få en förvarning om att kapacitet saknas vid 
orderregistreringen och kan redan då omplanera. (Andersson. 1992) 
 

4.5.4 Materialplanering 

Inom behovsplaneringen i produktionen är det vanligt att man använder sig av 
nettobehov. Detta för att man vanligtvis beställer flera komponenter som sedan sätts 
ihop till en slutprodukt. Man bryter därför ned slutprodukten i komponenter för att ta 
reda på vilka olika komponenter som behövs för att slutprodukten ska kunna tillverkas. 
Den visar även hur många av varje komponent som behövs och kan brytas ned 
ytterligare om produktstrukturen är djup. Genom att beräkna nettobehovet av 
slutprodukten genereras ett bruttobehov till komponenterna, som där visar när man 
behöver beställa/tillverka dessa för att kunna klara av att producera slutprodukten. 
Bruttobehoven tar även hänsyn till ledtider, säkerhetslager och fastställda 
orderkvantiteter. Vid en lång produktstruktur kan man bryta ned slutprodukten i flera 
led. När man har brutit ned produktstrukturen i flera led bli även planeringshorisonten 
längre. I sådana fall blir även bruttobehoven mer och mer osäkra (Aronsson. 2003). 
 

 

Figur 13 Sammanställning av handlingsalternativ för att skapa överensstämmelse mellan 
kapacitetstillgång och kapacitetsbehov (Jonsson, Mattsson 2005 sid. 389). 

I de fall då man överväger att minska eller öka kapacitetsbehovet där det inte finns en 
ackumulerad överensstämmelse mellan kapacitetstillgång och kapacitetsbehov. Det 

Typ av  
handlingsalternativ Lång sikt Kort sikt 

Öka/minska 

kapacitet 

Nyanställning/permittering 

Nya maskiner 
Antal skift/korttidsvecka 

 

Övertid 

Uppskjutet underhåll 
 

Omfördela 

kapacitet 
Överföring av kapacitet 
mellan avdelningar 

Överföring av kapacitet 
mellan avdelningar 

Öka/minska 

kapacitetsbehov 

Ändra produktionsplaner 

Marknadsföringsaktiviteter 

Omfördela 

kapacitetsbehov 

Ändra leveranstider 
Öka/minska lager 

Tidigare-/senarelägga order 
Ändra orderkvantiteter 

Alternativa produktionsgrupper 
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handlar främst om företaget kan anpassa sina produktionsplaner, dvs. en anpassning av 
de kvantiteter som man planerar att tillverka. En minskning av kapacitetsbehoven kan 
uppnås om man avsiktligt låter produktionsplanerna avse mindre volymer än vad som 
efterfrågas av marknaden. På samma sätt kan kapacitetsbehoven ökas om man med hjälp 
av kampanjer och marknadsföring lyckas öka efterfrågan (Jonsson, Mattsson 2005). 
 
För företag som levererar mot order på medellång sikt kan omfördelning av 
kapacitetsbehov åstadkommas. Man minskar kapacitetsbehoven under högsäsongen 
genom att leverera från lager. Det gör att kapacitetsbehovet ökar under lågsäsong genom 
att man då måste producera mot lager. Användning av säsongslager är en lämplig åtgärd i 
dessa situationer för att möta och jämna ut efterfrågevariationerna. För företag som 
producerar mot kundorder kan man på samma sätt anpassa kapacitetsbehovet genom att 
ändra leveranstiderna dvs. dra ut på leveranstiderna när efterfrågan ökar och minska dem 
när efterfrågan går ner (Jonsson, Mattsson 2005). 

4.5.5 Planeringstekniker 

Available to promise, eller möjlighet att lova (ATP), är vad företaget har kvar i lager efter att 
man har fått in sina leveranser och man har skickat iväg de kundordrar som finns. Så fort 
en ny order kommer in förbrukas det som finns att lova ut. Detta är till för att man ska 
kunna tillfredsställa de kunder som finns genom att kunna ge ett realistiskt leveranslöfte. 
ATP användes när man arbetar med produktion mot lager då man inte kan avgöra om 
man har lediga produkter innan ordrarna är levererade. (Arnold. 2008) 
 
Om ATP mängden är otillräcklig kan man däremot gå in på capable-to-promise (CTP) 
kvantiteter. När man har planerat in de redan lagda ordrarna för produktion kan man där 
se vart det finns tillgänglig kapacitet och därmed lägga in extra ordrar för att kunna ge 
kunden ett datum för leverans av den nya ordern. CTP används mest när man arbetar 
med produktion mot kundorder för att man har en bestämd produktion och ser tydligt 
om det finns tillgänglig kapacitet. (Olhager. 2000) 
 
Bakåtplanering är en planeringsteknik där man börjar planera från det datum som ordern 
ska vara klar. Man går bakåt i tiden och planerar vad som ska göras för att kunna 
färdigställa ordern i rätt tid. Denna teknik är bra för att bestämma när den första 
operationen måste starta för att man ska hinna färdigställa ordern. Fördelar med 
bakåtplaneringen är att man undviker att bygga upp lagret och på så sätt minskar 
lagerkostnaderna. Nackdelen är att man får kort omställningstid kan flexibiliteten 
försämras. Bakåtplanering används mestadels inom industrin för att reducera lagernivån, 
då man planerar att order ska vara klar på leveransdagen. (Arnold. 2008)  
 
Framåtplanering är motsatsen till bakåtplanering och fungerar enligt följande. När en 
kundorder kommer in till företaget så börjar all planering. Allt från materialanskaffandet 
till själva producerandet av kundordern. Anledningarna till att man arbetar på detta sätt är 
för att ta reda på hur lång tid en order tar att genomföra, om man kan bli klar med en 
order som ligger efter i schemat men också för att kunna se vad man kan lova ut till 
kunder. Nackdelen med denna teknik är att lagret byggs upp. (Arnold. 2008). 

Beläggningsplanering mot kapacitetstak (Finite loading) (Figur 14) antar att det finns en 
begränsad kapacitet vid varje arbetsstation. Om det inte finns tillräckligt med kapacitet 
tillgängligt vid en arbetsstation på grund av andra ordrar som körs så måste den planeras 
till en annan tid. Underkapacitet uppstår när man inte når upp till maximal kapacitet i de 
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olika maskinerna. Som Figur 14 beskriver så är det tre maskiner som har underkapacitet 
och man kan där fylla på med någon order för att maximera kapacitetsutnyttjandet. 
(Arnold. 2008) 

 

Figur 14 Beläggningsplanering mot kapacitetstak. (Arnold, 2008) 

 

Med beläggningsplanering utan kapacitetstak (Infinite loading) (Figur 15) så förlitar man sig 
på att det alltid finns tillgänglig kapacitet. Ingen hänsyn tas till andra ordrar som har 
samma kapacitetsbehov. Den utgår ifrån att det finns oändligt med kapacitet tillgängligt. 
Överkapacitet (Capacity overload) uppstår när man överstiger den maximala kapaciteten i 
någon maskin som figuren nedan beskriver. (Arnold. 2008) 

 

Figur 15 Beläggningsplanering utan hänsyn till kapacitetstak. (Arnold, 2008) 

 
Figur 16 beskriver kopplingen mellan beläggningsplanering utan kapacitetstak och 
framåt- och bakåtplanering. I en framåtplanering så börjar planeringen och operationerna 
direkt när order har kommit in och blir klar innan ordern ska skickas iväg. Den kommer 
därför att ta upp plats på lagret som blir en extra kostnad för företaget. I 
bakåtplaneringen så börjar själva planen i period tre för att sedan bli klar när ordern ska 
skickas iväg. I det fallet sparar man in på lagerhållningskostnader men kräver att 
planeringen stämmer för att undvika förseningar. Över-/underkapacitet existerar inte i en 
beläggningsplanering utan kapacitetstak då kapacitetsbegränsningar inte existerar. Man 
kan därför inte jämföra ”infinite loading” med över-/underkapacitet.   
I Figur 17 beskrivs beläggningsplanering mot kapacitetstak där man tar hänsyn till hur 
mycket kapacitet som finns tillgängligt till skillnad från beläggningsplanering utan hänsyn 
till kapacitetstak. I framåtplaneringen så blir man inte klar med ordern i tid och i 
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bakåtplaneringen skulle man behöva börja med ordern innan man har fått in den. I 
”finite loading” har man överkapacitet som tydligt visar att man inte hinner producera 
ordern i tid. För att undvika sådana fall kan man minska på operationstiden genom att ha 
material för standardprodukter i lager. Det minskar operationstiden och kan leda till att 
man hinner bli klar i tid för leverans.  

  

Figur 16 Infinite loading. (Arnold, 2008) 

 

Figur 17 Finite loading. (Arnold, 2008) 

4.5.6 Flaskhals 

I Arnold, 2008 sidan 167, finns ett exempel där man beskriver en flaskhals inverkan på 
ett företags produktion. 
 
”Om vi antar att ett företag tillverkar vagnar som består av en lådkonstruktion, 
handtagsmekanism, och två hjul. Efterfrågan för vagnen är 500 per vecka. Kapaciteten på 
hjulmekanismen är 1200 par per vecka, när det gäller handtagen så kan man bara tillverka 
450 st per vecka och den slutliga monteringen kan producera 550 vagnar per vecka.” 
 
Kapaciteten av deras produktion (per vecka) blir 450st vagnar då man bara kan tillverka 
450 handtag per vecka. Genomflödet av vagnar är begränsat av handtagsproduktionen 
vilket är flaskhalsen. Utnyttjandet av de andra delarna i produktionen måste därför 
anpassas till produktionstakten av handtag. Utnyttjandegraden av t.ex. hjulproduktionen 
blir 900/1200= 75 %. Om man skulle försöka öka beläggningen på denna del så skulle 
man bygga upp ett lager på hjul vilket inte skulle vara ekonomiskt lönsamt. Av detta kan 
vi slå fast några grundläggande principer gällande flaskhalsar. (Arnold, 2008) 
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Principer gällande flaskhalsar: 
 

1. Användandet av en ickeflaskhals bestäms inte av dess egna potential utan av andra 

begränsningar i systemet. I exemplet så kan vi se att produktionstakten bestäms av 

produktionen av handtag. 

2. Att använda en icke flaskhals till 100 % skapar inte en utnyttjandegrad på 100 % i 

produktionen. Om man skulle öka hjulproduktionen till 100 % skulle man 

producera ett överskott på hjul med 300 st (1200-900=300) och man skulle inte 

vinna något på det förutom att bygga upp ett lager av komponenter som inte kan 

användas. 

3. Kapaciteten hos systemet bestäms av flaskhalsen. Skulle produktionen av handtag sluta 

fungera så skulle flödet av produkter genom fabriken påverkas. 

4. Tid som sparas vid en icke flaskhals sparar systemet inget då man fortfarande måste anpassa 

sig efter flaskhalsen. Skulle man investera pengar på att öka kapaciteten hos t.ex. 

slutmonteringen vilket inte är en flaskhals så skulle effektiviteten inte kunna 

utnyttjas,  man skulle då inte tjäna något på det ute i produktionen. 

5. Kapacitet och prioritet måste övervägas tillsammans. Antag t.ex. att man tillverkade 

vagnar med två olika handtag. Under ställtiden så produceras då inget vilket 

minskar kapaciteten i produktionen. Med tanke på att flaskhalsen är 

produktionen av handtag så kommer varje omställning där att minska flödet av 

produkter genom produktionen. Det ideella hade varit om företaget hade kunnat 

tillverka en sort i sex månader och sedan byta. Problemet är att kunderna kanske 

inte vill vänta i sex månader på den andra sortens handtag. En kompromiss måste 

göras då man måste försöka köra samma handtag i produktionen så länge som 

möjligt och ta hänsyn till efterfrågan. 

6. Beläggningar kan, och ska delas upp. Om vi antar att handtags produktionen 

producerar en sorts av handtag i två veckor och sedan byter till den andra. 

Storleken på batchen är 900st. Den kan delas upp så att man flyttar 90st per dag 

till nästa steg i processen och på så sätt minska komponenter som står still i 

produktionen. 

7. Fokus ska ligga på att balansera flödet genom produktionen. Målet är att få ett så bra och 

jämnt flöde som möjligt genom produktionen. 

(Arnold, 2008) 

 
Med tanke på att flaskhalsar är viktiga för flödet av produkter genom systemet så är 
planering och styrning av dem väldigt viktiga. Följande bör göras för hantering av 
flaskhalsar: 
 

1. Skapa en tidsbuffert före varje flaskhals. En tidbuffert är en kö som placeras före varje 

flaskhals. På grund av sin uppgift att mata flaskhalsen får aldrig materialet ta slut i 

kön. Den enda anledningen som gör att den får sluta mata flaskhalsen är om 

materialet från de matande stationerna till kön upphör. Tidsbufferten ska endast 

vara så lång som den förväntade förseningen av de matande stationerna är. På 
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detta sätt så säkerställer man att falskhalsen inte kommer att stängas av på grund 

av brist av arbete och den här kön kommer att hållas på en minsta kvantitet. 

2.  Kontrollera hastigheten av materialet som går in till flaskhalsen. En flaskhals måste få sitt 

material i samma hastighet som dess kapacitet att producera är så att tidsbufferten 

är konstant. Den första operationen i denna sekvens av operationer är kallad port 

drift. Denna operation kontrollerar arbetet som matar flaskhalsen och måste 

operera i samma takt som output av flaskhalsen så att kön i tidsbufferten 

bibehålls. 

3. Gör allt som är möjligt för att flaskhalsen ska få så hög kapacitet som möjligt. Allt som ökar 

kapaciteten hos en flaskhals ökar kapaciteten i systemet. Bättre användande, färre 

omställningar och optimerade arbetsmetoder för att minska ställtider och öka 

kapaciteten. 

4. Justera beläggningen. Denna punkt är lik punkt tre men lägger större vikt på att 

reducera beläggningen på flaskhalsarna genom alternativa arbetsstationer och 

underleverantörer. Dessa alternativ kan vara mer kostsamma än att använda 

flaskhalsarna, men användandet av ickeflaskhalsar och genomflödet av det totala 

systemet ökar, vilket ökar försäljning och vinster. 

5. Ändra planeringen. Detta genomförs som en sista utväg. (Arnold, 2008) 

När väl flaskhalsen är planerad enligt tillgänglig kapacitet och marknaden som den måste 
tillfredställa kan ickeflaskhalsarna schemalägga sin produktion. När en process är färdig 
vid en flaskhals kan den planeras för senare operationer. De operationer som matar 
flaskhalsen måste skydda tidsbufferten genom att bakåtplanera i tiden från flaskhalsen. 
Om tidsbufferten är satt till fyra dagar så måste operationen som direkt föregår 
flaskhalsen att schemalägga så att nödvändiga komponenter finns tillgängliga före dem 
ska produceras i flaskhalsen. Varje föregående operation kan vara bakåtplanerad på 
samma sätt så att alla delar som behövs finns tillgängliga för nästa operation. Störningar i 
de matande operationerna är absorberade av tidsbufferten och flödet är inte påverkat. På 
detta sätt minskar PIA lagret. Genom att köerna är begränsade till tidsbufferten så blir 
ledtiderna mindre. (Arnold, 2008) 

 

Figur 18 Flaskhals - skillnad mellan beläggning och tillgänglig kapacitet. (Arnold, 2008) 
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4.6 Strategier för kapacitetsanpassning 

Alla företag upplever någon gång upp och nedgångar i efterfrågan. Detta leder till att det 
i företaget uppstår obalanser mellan kapaciteten man har för tillfället och den aktuella 
efterfrågan då man inte har kapaciteten för att kunna möta efterfrågan. Problemet med 
obalansen mellan kapaciteten och efterfrågan kan lösas genom att man ökar eller minskar 
lagret av produkter i företag som tillverkar mot lager, respektive att öka eller minska 
orderstocken genom leveranstidsförändringar i företag som tillverkar mot kundorder. 
Om detta inte är möjligt, lämpligt eller kan göras i tillräcklig omfattning måste 
kapaciteten ökas eller kapacitetsutnyttjandet minskas, beroende på om efterfrågan är för 
stor eller för liten jämfört med den produktionskapacitet som man har till sitt förfogande. 
(Jonsson, Mattsson, 2005) 
Det finns två grundläggande strategier för att anpassa kapaciteten till framtida förväntade 
behov. Den ena kallas för "leda strategi" och den andra "följa strategi". Med leda strategi 
menas att man ökar respektive minskar kapaciteten innan efterfrågan ökar respektive 
avtar. Denna strategi är proaktiv och innebär att man anpassar tillgången på kapacitet 
innan behovet uppstått eller bortfallit. Leda strategin ger en volymflexibilitet som ger 
företaget möjligheter att ta marknadsandelar vid ökad efterfrågan. Nackdelen är om 
efterfrågan skulle minska skulle strategin förstärka den då man skulle uppleva 
kapacitetsbrist. Därmed är fördelen att man minskar risken för att ha outnyttjad 
kapacitet. (Jonsson, Mattsson, 2005) 
 
Följa strategin är en så kallad reaktiv strategi som innebär att man inte investerar i ny 
kapacitet förrän man har säkerställt och konstaterat att efterfrågan har ökat. Denna 
strategi leder dock till låg volymflexibilitet och kräver att man kan arbeta med stora lager 
och tillåta sig att öka leveranstiderna för att man inte ska förlora sin försäljning och sina 
marknadsandelar. Den kan också leda till att man får högre genomsnittligt lagernivåer 
och större orderstockar än vad man hade innan kapacitetsinvesteringen. Fördelen med 
strategin är att risken att man hamnar i en situation där man har en kostnadskrävande 
överkapacitet blir mindre särskilt i de fall då det finns en osäkerhet i hur lång tid 
efterfrågevariationen pågår. När efterfrågan minskar gäller det motsatsen. (Jonsson, 
Mattsson, 2005) 
 

4.7 Kapacitetsstrukturer i produktionen 

När produktionsresurserna ska fastställas för att uppnå en viss produktionskapacitet så 
finns det två huvudsakliga alternativa kapacitetsstrukturer. Den första är singelstruktur 
vilket går ut på att det finns en produktionsresurs som ensam har kapacitet nog att 
uppfylla det behov som existerar. Det andra alternativet är parallellstruktur dvs. att flera 
mindre produktionsresurser används, dessa ska då motsvara kapaciteten för behovet. Ett 
exempel är att man väljer en maskin som har stor kapacitet eller flera mindre men som 
har mindre kapacitet. I vanliga fall så har singelstruktursalternativet varit det ledande 
eftersom det ger en högre automatiseringsgrad och ger upphov till lägre styckkostnader. 
Ser man dock till logistikaspekten och flexibilitetsönskemålen så är 
singelstruktursalternativet inte lika bra som parallellstruktursalternativet. (Jonsson, 
Mattsson, 2005) 
 
Om vi tar som exempel en maskin i singelstruktur som exempelvis har 100 styck/h i 
kapacitet, så kommer två maskiner i parallellstrukturen att behöva ha en kapacitet på 50 
styck/h vardera. Singelalternativet medför dock en nackdel med att den löper betydligt 
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större risk för störningar i materialflödet. Även om en maskin faller bort så är 
sannolikheten stor att den andra maskinen fungerar i parallellalternativet. 
Parallellalternativet har också därigenom flexibilitetsfördelar genom att om efterfrågan 
skulle öka kan man i mindre steg göra kapitalinvesteringar. Därmed tar man inte lika stor 
risk om man skulle upptäcka att efterfrågeökningen inte blev lika stor som man beräknat. 
Detta gäller även kapacitetsnerdragningar (Jonsson, Mattsson, 2005). 

 

4.8 Funktionsflexibilitet för produktionsplatser 

Funktionsflexibilitet avser i vilken omfattning de olika arbetsplatserna i företaget är 
flerfunktionella, alltså att de kan ombesörja mer än en enstaka tillverkningsfunktion. 
Användandet av flerfunktionella arbetsplatser kan ses som specialiseringens motsats. 
Införandet av multifunktionella arbetsplatser är mycket effektivt ur 
kapacitetsplaneringssynpunkt. Det ger en flexibilitetsökning som kan fånga upp 
svårförutsägbara beläggningsvariationer och därmed minska genomloppstider, förbättrad 
leveranstidshållning och mindre kapitalbindning i materialflödena. Att detta skapar en 
ökad kapacitetsflexibilitet med minskad specialisering och ökad mångsidighet är lätt att 
förstå. Om arbetsplatserna är mycket specialiserade händer det lätt att den ständigt är 
överbelagd medan en annan saknar arbete och står still. Genom att utforma 
produktionen på så sätt att de kan utföra samma arbete så kan man få en jämnare 
beläggning och minska köerna framför den som är överbelagd (Jonsson, Mattsson 2005). 
 

4.9 Felkällor 

En ordervis planering kommer med felkällor och dessa kan i värsta fall leda till ideliga 
förseningar, störningar och obefintligt grepp om beläggningssituationen. Denna typ av 
planering blir helt korrekt om man vid inläggning av en operation tar hänsyn till alla 
andra operationer från alla andra order. Ett acceptabelt resultat nås vanligtvis om 
följande villkor följs:  
 
Planeringsparametrar måste återspegla de genomsnittliga tiderna man har för köer m.m. 
De verkliga tiderna får inte variera alltför mycket kring dessa genomsnittsvärden 
Olika order som körs i samma resurser vara av för olika karaktär eftersom man inte tar 
hänsyn övriga order vid inplanering. 
 
Enligt Andersson J. 1992 så måste man utnyttja den information som man får ut från 
beslutsunderlagen för att kunna använda sig av kapacitets-/beläggningsplanering. För att 
bli ännu bättre inom området ska man följa instruktionerna så att man kan upptäcka om 
och vart fel uppstår. I takt med att statistik kommer in om fel/misstag ska man förbättra 
underlagen samt informera om felmarginalerna. (Andersson, J. 1992) 
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4.10 Återrapportering 

Detaljplaneringen ansvarar för att produktionsprogrammet och materialbehovsplanen 
genomförs (se Figur 19).  Den måste samtidigt se till att resurserna utnyttjas på ett 
effektivt sätt för att minimera antalet produkter i arbete, och bibehålla hög kundservice. 
Materialbehovsplanen ger Detaljplaneringen tillstånd att: 

 Släppa ut ordrar till produktionen. 

 Styra produktionsordrar och se till att de är tillverkade vid rätt tidpunkt. 

 Vara ansvarig för detaljplaneringen och flödet av produkter genom 
produktionen. Även se till att produktionen följer planeringen och styr arbetet 
som utförs. 

 Rapportera det dagliga arbetet och ge efterfrågad support. (Arnold, 2008) 
 
 
 

 

Figur 19 Förhållandet mellan Prioritetsplanen och Detaljplaneringen. (Arnold, 2008) 

 
 
 



Teoretisk bakgrund 

30 

 

 

Figur 20 Detaljplaneringschema. (Arnold, 2008) 

4.10.1 PLAN 

Flödet av produkter genom produktionen måste vara planerat så att det möter 
leveransdatumen, vilket betyder att Detaljplaneringen måste visa följande: 
 

 Se till att efterfrågat material, verktyg, personal och information finns tillgängligt. 

 Schemalägga tidpunkter för när varje order börjar och är färdigställd så att man 
kan håller leveransdatumen. (Arnold, 2008) 

 

4.10.2 IMPLEMENTERA 

När väl planeringen är färdigställd måste Detaljplaneringen meddela produktionen vad 
som ska tillverkas och när. Detta genomförs vanligtvis genom beställningsordrar. 
Detaljplaneringen kommer i detta segment att: 
 

 Samla information som produktionen behöver för att börja producera ordern. 

 Släppa ordrar till produktionen enligt materialbehovsplanen. (Arnold, 2008) 
 

4.10.3 Styra 

När all planering är genomförd och ordrarna släppta till produktion måste övervakning 
av processerna ske för att samla in information. Resultaten av övervakningen jämförs 
med planeringen för att se om justeringar behöver göras. I Detaljplaneringen måste då 
följande genomföras:  
 

 Rangordna ordrarna i önskad prioritetsordning vid varje produktionsstation och 
skapa en körplan baserat på prioritetsordningen. 
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 Följa upp producerade ordrar och jämföra den med planeringen. Där det är 
nödvändigt måste Detaljplaneringen omplanera och justera kapaciteten för att 
kunna hålla leveranstiderna. 

 Övervaka och styra produkter-i-arbete, ledtider och arbetsstationer. 

 Rapportera effektiviteten i produktionen, operationstider, orderkvantiteter och 
kassationer. (Arnold, 2008) 

 
Figur 20 visar dessa tre funktioner och hur de samspelar med varandra. 
 

4.10.4 Tillverkningssystem 

Varje företag har olika produktionsstyrningssystem men alla bör utföra de föregående 
funktionerna. Det spelar stor roll vilken tillverkningsprocess man tillämpar när man 
använder sig av det föregående systemet. Tillverkningsprocesser kan delas in i tre 
kategorier: 
 

1. Flödestillverkning 
2. Partivis tillverkning 
3. Projekt tillverkning 

 
(Då endast punkt två berör Miljösäck kommer vi inte gå igenom punkt ett och tre.) 
 
Den partivisa tillverkningen karakteriseras av många variationer i produktdesignen, 
processerna och orderstorleken. Följande är typiskt för denna tillverkningstyp: 
 
Flödet genom produktionen varierar och bestäms av designen av produkten. Under 
produktionen så kommer produkterna att vara en längre tid vid en station än de andra. 
Arbetsflödet är därmed inte balanserat. 

1. Maskinerna och operatörerna måste vara tillräckligt flexibla för att kunna utföra 
det varierande arbetet. De är oftast indelade i grupper. 

2. Ledtiderna är långa. Att schemalägga att en order ska börja när den anländer är 
väldigt svårt. Tiden det tar för produkterna att gå igenom de olika processerna 
varierar också. Det finns köer vid varje process vilket orsakar förseningar. Antalet 
produkter-i-arbete är oftast stort. 

3. Kapaciteten som behövs beror på mixen av produkter som sammanställs och är 
därmed väldigt svår att bestämma. 

 
Detaljplaneringen i en partivis tillverkning är komplex. Med anledning av de många olika 
produkter som tillverkas, variationer i operationsföljden och planeringssvårigheter. 
Detaljplaneringen spelar därför en stor roll vid denna typ av tillverkning. Planering och 
kontroll är vanligtvis utförda genom användandet av ordrar för varje batch som är 
producerad. (Arnold, 2008) 
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5 Problembeskrivning 

Huvudproblemet är att företaget i dagsläget har för många planeringssystem och inget av 
dessa system är fullt utbyggt. Med så många system så blir de tvungna att göra mycket 
onödigt arbete för produktionsplaneringen. Företaget upplever också att de nuvarande 
systemen inte är optimala. Ett annat problem med planeringen är att den är uppbyggd på 
ett sådant sätt att företaget är beroende av enskilda personer. T.ex. så är Thomas system 
byggt av Thomas själv och om något skulle strula så finns det ingen support förutom han 
själv. Detta gör systemet väldigt sårbart. Thomas system upplevs inte heller som 
användarvänligt då man måste ändra mycket data manuellt.  
 
Produktionsplaneraren är viktig då denne oftast har mycket information om 
produktionen i huvudet eftersom det inte finns någon databas med information. Mycket 
av produktionsplaneringen sker dessutom genom produktionsplanerarens erfarenheter 
och baseras ej på verklig information. Vilket gör företaget sårbart även på denna punkt. 
 
Företaget har i övrigt många kunder och många artiklar som är väldigt svåra att hantera. 
Företagets kunder kommer ofta och kräver ordrar snabbt vilket Miljösäck känner att de 
inte kan leva upp till. Med anledning av antalet produkter har att man har svårt med nya 
kundspecifika ordrar. 60 % av produktionen körs mot standardartiklarna vilket lämnar 
lite utrymme för de kundspecifika. Standardprodukterna produceras inte heller mot 
någon prognos utan mer baserat på personalens erfarenheter. Alla standardprodukter går 
inte heller att lägga in i valfri maskin vilket försvårar planeringen. 
 
Andra problem med produktionen är att inga tider registreras för producerade ordrar 
vilket gör att man inte kan planera med säkerhet. Oftast så leder detta till att planerade 
tider för ordrar inte stämmer överens med verkliga produktionstiden. 
 
Den enda formen av återrapportering som existerar är Thomas system. Man rapporterar 
in en klar pall när man har kvalitetskontrollerat den. Inga tider rapporteras in för de 
godkända pallarna i form av hur lång tid det tagit att producera dem, utan det enda som 
rapporteras är kvaliteten och vikten. Att inga tider rapporteras in påverkar företagets 
förmåga att kunna lova en kund när en order kan levereras på grund av att man inte har 
någon information om hur lång tid det tar att tillverka en order.  
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6 Resultat och analys 

I kapitlet presenteras de resultat och analyser som vi kommit fram till där vi utgår från våra 
frågeställningar. Det övergripande syftet med detta kapitel är att ge förslag på vilka förbättringar som 
kan göras i Miljösäcks produktionsplanering. 

6.1 Hur hanteras produktionsplaneringen idag? 

Produktionsplaneringen genomförs idag av en person i Miljösäck denna person har 
ensam ansvaret för att få produktionen att stämma med de ordrar som förs in i Scala. 
Med hjälp av Scala så för planeraren in ordrarna till en Excel-fil där man försöker att 
matcha ihop dem med lämpliga maskiner. Denna planering måste vara väldigt noggrant 
gjord då alla maskiner inte kan tillverka alla artiklar. Det finns även återkommande ordrar 
som redan är förbokade i systemet som man måste ta hänsyn till innan nya ordrar från 
Scala tas in i produktionsplaneringen. När det finns en komplett Excel-fil dvs. när man 
har uppnått bästa möjliga plan så förs all data in i Thomas system och detta system är det 
underlag som används när man påbörjar produktion. 
I systemet som maskinoperatörerna följer (Thomas system) kan planeringsansvarige inte 
ändra på planerade ordrar utifall något skulle behöva justeras. För att kunna ändra på en 
planerad order krävs det att man ändrar i alla tre systemen som företaget använder sig av. 
När det gäller systemet som operatörerna har tillgång till så kan de inte göra några direkta 
ändringar ifall något oplanerat skulle hända t.ex. att man måste kassera en order. Detta 
skulle då inte planeringsansvarige se i systemet. 
 
Observerationer visade att företaget inte hade någon riktigt genomarbetad struktur kring 
planeringen och produktionen. De tog emot ordrar baserat mest på känsla och tidigare 
erfarenheter än på data. Detta upplever företaget som en nackdel då de inte kan ge säkra 
svar till kunder som vill lägga in ordrar med kort tidsfrist vilket är den typ av 
förfrågningar de har mest problem med. Detta gäller mest de kunder som vill ha 
kundorderspecifika produkter. Företaget upplever också problematik med att de i 
dagsläget har tre planeringssystem som de jobbar i och att endast ett fåtal personer kan 
utföra detta arbete. Företaget arbetar mot tre olika KOP där en av dem är produktion 
mot kundorder. Det är den svåraste utmaningen för företaget då man inte har full koll på 
beläggningen i produktion samt att kunder gärna vill ha snabba leveranser. Det man 
måste fokusera på är att samla in information om kapaciteten är samt hur lång tid det tar 
att tillverka en order innan man kan avgöra om man kan ta ordern eller inte. Då den 
informationen inte finns idag är det svårt att acceptera en order och samtidigt ha hög 
leveransprecision som efterfrågas på sådana produkter.  
 
Företaget hoppas att man skulle spara mer tid och arbete om man utvecklade eller 
anskaffade ett enda affärssystem. Detta affärssystem skulle då kunna används av fler 
personer jämfört med det system som används idag där det är endast ett fåtal personer 
som har kunskaperna och erfarenheten att använda det. 
Detta stämde mycket väl överens med det som vi observerade. Affärssystemen som man 
jobbar i är invecklade och inte alltid pålitliga. I takt med de ständiga förändringar och 
krav från marknaden så håller de nuvarande tre systemen inte måttet. 
När det gäller produktionen så arbetar man med både mot lager och mot kundorder. 
Detta gör att man har två olika kundorderpunkter att ta hänsyn till när man gör 
produktionsplaneringen. Under året så varierar efterfrågan på produkterna och under en 
del perioder så jobbar man nästan bara mot lager. När man jobbar mot lager så använder 
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man sig inte utav data från tidigare år. En uppskattning görs av produktionsplaneraren 
som baseras på erfarenhet och denne planerar in uppskattad volym. 
Inga data sparas eller samlas in från föregående år vilket gör det omöjligt att göra riktiga 
prognoser. Samma sak gäller i produktionen då man inte har gjort en kalkyl på 
kapaciteten eller beläggningen för att ha som beslutsunderlag till prognoser.  
I Bilaga 3 visas det hur Excel-filen ser ut. Den informationen som finns där visar när 
order bör vara klar, antal pallar som ordern innehåller, om det ska vara handtag/tryck etc. 
samt om produkten är färgad eller transparent. Det som dock inte framgår i den filen är 
hur mycket ledig kapacitet som finns då ingen direkt data för det samlas in utan den 
kapacitet som visas är hur många pallar totalt som ska tillverkas i varje maskin. Om något 
fel skulle inträffa på en maskin eller om man ligger efter i schemat så måste planeraren 
själv gå in i filen för att ändra planeringen och kontrollera att det tidsmässigt fungerar 
med kommande ordrar. Efter att det är gjort kan ändringarna göras i de andra system 
vilket kräver mer tid av planeraren än vad som annars skulle vara nödvändigt.  
 

6.2 Vad grundar företaget sina beslut på när de väljer 
att acceptera en ny kundorder? 

De beslut som måste tas om en order ska accepteras grundar sig på vilka ordrar som är 
inplanerade i systemet. Fastställda ordrar från kunder som redan har färdiga 
beställningsplaner går inte att flytta. Dessa är ofta inplanerade långt innan de ska vara 
färdiga och har en hög prioritet. För att fylla ut beläggningen så produceras oftast 
standardartiklar, dessa är mer flexibla och går oftast att senarelägga eller flytta helt o 
hållet. När man får en ny förfrågan så tittar man på hur schemat ser ut fram till 
leveransdatumet för ordern. Produktionsplaneraren arbetar då med Excel-filen och 
försöker få ordern att passa in i systemet. Finns det ledig kapacitet eller om 
produktionsplaneraren lyckas frigöra plats så accepteras ordern. 
Så det som ligger till grund för besluten är kapacitets och planeringsmässiga frågor, men 
även om företaget har tekniken att kunna producera ordern och om priset är det rätta.  

 

6.3 Hur kan produktionsplaneringen förbättras? 

6.3.1 Prognoser 

Eftersom företaget har två olika KOP (produktion mot order samt produktion mot 
lager) så måste planeringsstrukturen var klar och tydlig. En prognos bör därför 
genomföras för både produktion mot lager, samt produktion mot kundorder (avser de 
kundorderspecifika artiklarna). Anledningen till att man bör göra två olika prognoser är 
för att KOP för standardprodukterna ligger efter produktionen och KOP för 
kundspecifika produkter ligger före tillverkningsprocessen. Då man har två olika KOP 
måste prognoserna anpassas. För att kunna göra en prognos behövs data från tidigare 
perioder. När prognosen är gjord ska man granska vad som behövs för att förbereda 
produktionen. Det beskrivs (Olhager, J. 2000 sid. 145) att en detaljplanering är lämplig att 
göra för att visa hur mycket material som behöver köpas in, vilka produkter som ska 
tillverkas samt hur mycket resurser som behövs. De olika nivåerna i en detaljplanering 
finns beskriva i Figur 12 där olika steg i material och resursplaneringen redovisas. Om 
man skulle upprätta ett system med de olika planeringsnivåerna tror vi att företaget bättre 
kan förbereda sig inför framtiden och ha bättre koll på kapaciteten ute i produktionen 
och företagets förmåga att lova (CTP) skulle förbättras avsevärt. 
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Planeringen genomförs i flera steg och det är därför viktigt att man har ett bra system 
som kan hantera både prognostisering och produktionsplanering. För att göra det lättare 
för produktionsplaneraren bör det även finnas någon form av 
datainsamling/datauppdatering för hur lång tid en order tar att göra i olika maskiner så 
att man kan planera därefter. Data ska helst även vara kopplat till planeringssystemet för 
att man ska minska mängden arbete som behövs för att få fram en bra planering. Detta 
system jobbar man inte på och inga tider för operationstider för produktionen finns 
tillgängliga. Företaget gör inte prognoser som är baserade på försäljningshistorik utan på 
erfarenheter. För att man ska få en så bra prognos som möjligt ska man använda sig av 
historisk data. Med hjälp av historisk data kan man se om kunderna följer ett visst 
mönster i sin beställning. För varje år kan man då upptäcka trender och mönster och 
kunna förbereda sig inför ökad eller minskad efterfrågan. Det leder till att man kan göra 
bättre prognoser inför framtiden också.  
 
Miljösäck har även tre olika planeringssystem som används varav en av dem är ett 
egenbyggt system av en anställd på företaget. Det är enbart personen i fråga som kan 
serva systemet om det skulle uppstå något problem med det. För ett producerande 
företag kan ett problem med systemet orsaka stora förseningar och försenade leveranser. 

6.3.2 Kapacitetsplanering 

För att ett företag ska kunna maximera sin produktion och intäkter behöver det finnas en 
grundlig och bra kapacitetsplanering och någon sådan planering genomförs inte. Enligt 
kapitel 4.5.1 så beskriver (Jonsson, Mattsson 2005) att produktionskapacitet är förknippat 
med kostnader även om den inte används. På samma sätt är det förknippat med 
intäktsbortfall om det finns en större efterfrågan än vad som kan produceras. Det ligger i 
företagets intresse då att balansera tillgång på kapacitet och behov av kapacitet. 
Kapacitetsplanering används just för detta ändamål, att balansera tillgången av kapacitet 
och kapacitetsbehovet. Med andra ord ska man försöka utnyttja maskinernas kapacitet så 
mycket som möjligt. 
 
För att kunna göra detta så måste det först genomföras beräkningar på kapacitet och 
kapacitetsbehov. Beskrivning av tillvägagångssätt för att göra dessa beräkningar finns 
under kap 4.5.2 Vårt förslag är att räkna ut dessa värden för företagets resurser och även 
dela in resurserna i olika grupper. Alla maskiner kan som nämnts i Nulägesbeskrivningen 
inte tillverka alla produkter. Skulle man dela in alla maskiner som är likvärdiga i en 
produktionsgrupp, räkna ut kapaciteten så skulle man även ha en aning om hur mycket 
man kan lova bort av varje produkt under en period.  
Som nämns i (Jonsson, Mattsson 2005) är syftet med kapacitetsplaneringen att skapa en 
överensstämmelse mellan behov av kapacitet och tillgång till kapacitet för enstaka 
perioder som t.ex. vecka för vecka och ackumulerat över tiden. I Miljösäcks fall är det 
inte alltid att man har denna överensstämmelse. Det finns då en rad olika 
tillvägagångssätt för att uppnå det vilket finns beskrivet i Figur 13. 
Det finns två olika strategier när det kommer till att anpassa sin kapacitet för att möta 
förväntningarna, leda- och följastrategin. Ledastrategin innebär att man ökar respektive 
minskar kapaciteten innan efterfrågan uppstått. Denna strategi är förebyggande och 
innebär att man anpassar tillgången på kapacitet innan behovet uppstått eller bortfallit. 
Att följa strategin går ut på att man inte investerar innan det finns en känd och 
konstaterad efterfråga. 
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Miljösäck använder sig idag av en mix av dessa strategier. Standardartiklarna produceras 
med "leda-strategi" och specialartiklarna produceras med "följa-strategin". I Miljösäcks 
fall så tappar man fördelarna med de olika strategierna då man inte riktigt följer en av de 
strategierna helt. Man tenderar till att använda sig av en av strategierna för en order och 
kan därefter byta strategi. Här bör man dela in maskinerna så att man följer en 
kapacitetsstrategi per maskingrupp för att kunna utnyttja de fördelar som de ger. 

6.3.3 Beläggning och kapacitet 

När det kommer till att göra beläggningen mer noggrant behövs det beräknade ställtider, 
operationstider, mindre avbrott samt de variationer som kan uppkomma. Detta är till för 
att kunna planera in mer noggrant hur lång tid det kommer ta att tillverka en order. En 
sådan planeringsnivå visar klart och tydligt hur lång tid varje order tar, vilket leder till en 
mer noggrann planering och ett tydligt besked till planeraren om hur mycket ledig tid 
som finns tillgänglig. Några sådana tidsmätningar har inte tidigare gjorts ute i 
produktionen. Produktionsplaneringen baseras på produktionsplanerarens erfarenheter 
och inte på någon formell data där tider för ställtider och ledtider finns presenterade. 

6.3.4 Vad kan man då göra för att förbättra och underlätta 
planeringen? 

Då risken är för stor att ha ett system som bara en person kan hantera och som det inte 
finns någon support till, är vårt första förbättringsförslag följande. Att man ska skaffa sig 
ett planeringssystem som är integrerat genom hela företaget och som det finns möjlighet 
att få utbildning till. Ett sådant system är ett materialplaneringssystem som beskrivs i 
teorin. Eftersom materialplaneringen är något som behöver förbättras inom företaget. 
Att även integrera maskinerna till detta system vore att föredra då man kan få 
information om produktionstakt för att visa mer konkret hur lång tid en order tar. 
Genom att denna information även kan sparas kan den även komma att hjälpa till vid 
framtida planeringar, då man ser hur lång tid en order kommer att ta. Detta kommer att 
bidraga till att beläggningen på varje maskin blir högre samt att man kan se om det finns 
ledig kapacitet på ett mer tydligt sätt.  
Man måste även se igenom vilka flaskhalsar som finns i produktionen. Flaskhalsarna styr 
kapaciteten i produktionen och det finns alltid begränsningar i hur mycket man klarar av 
att producera. Miljösäck måste identifiera sina flaskhalsar för att kunna bestämma hur 
stor kapacitet de har. Genom att endast byta ut sina tre affärssystem mot ett kommer inte 
Miljösäck åstadkomma några större förbättringar förutom det att systemet kommer vara 
mer lätthanterligt. Vi tror att flaskhalsar, tidmätningar i produktionen och ett bättre 
återrapporteringssystem måste införas. På detta sätt skulle man ha bättre koll på sin 
produktion och kapacitet. Detta skulle bidra till att leveransprecisionen och 
leveranssäkerheten skulle öka. Vi skulle även vilja rekommendera boken Målet av Eliyahu 
M Goldratt (Goldratt. E. 1998). Den handlar om ett företaget som har problem med sin 
effektivitet och hur de slutligen lyckas få ordning på den genom en rad olika förändringar 
i sin produktion.  
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6.3.5 Återrapportering 

När vi gjorde vår nulägesanalys så observerade vi att Miljösäck inte hade något utvecklat 
återrapporteringssystem. Man gjorde endast en snabb rapportering vid varje färdigställd 
order där man undersökte kvaliteten och gjorde en vägning. Detta fördes sedan in i 
”Thomas system”. Rapportering kring tider gällande produktionen och hur lång tid olika 
delar i produktionen tar gjordes inte. Detta tror vi är en stor nackdel för Miljösäck och 
kopplat till varför de har svårt att ge svar till nya kunder om de kan acceptera deras 
beställningar. Att lösa problemet med återrapporteringen är ett måste för att kunna få 
mer exakta resultat och där genom en mer exakt planering. Att därför ha ett system som 
kan ta emot data vad gäller produktionstider är en start för att börja samla in 
informationen.  
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7 Diskussion och slutsats 

Detta kapitel inleds med våra diskussioner krig metodvalet och resultatet. Vi börjar med 
metoddiskussionen där vi kritiskt granskar våra metodval och genomförandet av rapporten. Därefter går 
vi igenom våra slutsatser kring resultatet där vi sammanfattar våra förbättringsförslag och ger våra 
synpunkter på fortsatt arbete inom Miljösäcks produktionsplanering. 

Syftet med rapporten var att undersöka produktionsplaneringen på Miljösäck för att kunna ge förslag på 
hur de kan förbättra sin befintliga produktionsplanering.  
 
Frågeställningarna var följande: 
 

1. Hur hanteras produktionsplaneringen idag? 
2. Vad grundar företaget sina beslut på när de väljer att acceptera en ny kundorder? 
3. Hur kan produktionsplaneringen förbättras? 

 

7.1 Metoddiskussion 

Vi började med att göra en nulägesbeskrivning av Miljösäck. Detta för att få en bild av 
hur verksamheten ser ut och vad det är för ett företag. För att kunna genomföra 
nulägesanalysen så gjorde vi intervjuer och observationer på företaget som resulterade i 
en nulägebeskrivning. Före intervjuerna så förberedde vi frågor som gällde verksamheten 
och personalens personliga åsikter om den. Vad gäller observationerna så blev vi visade 
runt i produktionen där vi följde hela processen från råvara till färdig produkt. 
Intervjuerna var väldigt givande och vi fick svar på våra frågor. Att vi gjorde underlag för 
varje intervju gjorde dem ännu bättre. Det gjorde att vi i lugn och ro kunde se vilka 
frågor vi ville ha svar på och vara sakliga. När det gäller produktionsplaneringen så var 
det till en början väldigt svårt att förstå hur planeringssystemen hängde ihop. En 
bidragande faktor kan vara att vi saknade erfarenheter av att jobba i affärssystem vilket 
gjorde det svårt för oss att förstå hur planeringen hanteras. När vi började arbeta med 
resultatet så tittade vi på vad det fanns för teori om produktionsplanering. Vi sökte efter 
fakta som var viktigt för att kunna göra en så bra produktionsplanering som möjligt. 
Därefter jämförde vi hur Miljösäck arbetar idag för att utifrån det ge förslag till 
förbättringar. 
För att validiteten skulle vara så hög som möjligt hade vi kontakt med företaget och 
redovisade intervjuerna och nulägesanalysen. Detta för att se om vi hade uppfattat saker 
rätt. Våra resultat har vi tagit fram från vår nulägesanalys och genom teori för produktion 
och planering. 
 

7.1.1 Bristfällig information 

Eftersom Miljösäck inte har tider gällande kapacitet och operationstider från 
produktionen har det lett till att vi inte har kunnat fördjupa oss ännu mer i problematiken 
kring planeringen. Vi har fått anpassa rapporten kring övergripande problem gällande 
planeringen och produktionen. Med hjälp av våra observationer och intervjuer av 
personalen så har vi kommit fram till dessa slutsatser. Någon formell data kring detta har 
inte funnits tillgänglig vilket har försvårat vårt arbete. 
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7.2 Resultatdiskussion 

Målet med rapporten var att undersöka och ge förslag på förbättringar i 
produktionsplaneringen hos Miljösäck. Med tanke på att företaget inte hade några riktiga 
siffror eller data som vi kunde använda oss av var det svårt att komma med konkreta 
förslag. Vi fick därför inrikta oss mer mot grundläggande planering och kapacitetsfrågor. 
Litteraturen poängterar också hur viktigt det är med att ha en bra planering och 
datainsamling som rör operationstider, ställtider, kötider och störningstider. Vårt resultat 
blev därför mer inriktat mot att företaget måste analysera sina resurser och 
operationstider ute i produktionen. Det finns ingen bra grund eller struktur i 
produktionsplaneringen vilket leder till att Miljösäck har svårt att göra en detaljerad 
planering. Den andra bidragande faktorn är att man arbetar i tre affärssystem som 
egentligen inte gör planerarens arbete lättare utan tvärtom svårare. Med tanke på att det 
är en person som vet hur man arbetar med produktionsplaneringen leder det till att 
företaget blir sårbart.  
 
Vi har dock presenterat en rad förbättringar som vi anser att företaget skulle ha nytta av 
om de skulle genomföra dem. Syftet med arbetet är därför uppfyllt. 
De brister som vi har hittat är inte helt okända för Miljösäck. Vi hoppas dock att en del 
av våra förslag ska ge företaget en vägledning om vart man skulle behöva tillsätta 
resurser. Som det nämns i resultatet så har företaget ingen direkt tidsmätning för de olika 
produkterna och därför ingen tydlig data som visar tidsåtgången vid produktion. Det är 
en av de viktigaste aspekterna kring återrapportering som behöver förbättras. Man kan 
införskaffa vilket affärssystem som helst och tro att produktionsplaneringen blir bättre. 
Problematiken med beläggningen och återrapporteringen kommer dock att finnas kvar 
då tidsmätningar behöver utföras oavsett nytt affärssystem eller inte. Utan grundläggande 
data betyder ett nytt affärssystem inget och kommer inte leda till några större 
förbättringar.  
 

7.3 Slutsats 

Enligt resultatet så visar det tydligt på att Miljösäck bör ändra sitt nuvarande 
produktionsplaneringssystem. Användandet av de tre olika affärssystemen är överflödigt, 
kostar planeraren tid och är opålitligt. Man bör därför sträva efter att implementera ett 
enda affärssystem som fler personer i företaget kan lära sig att använda. Affärssystemet 
skulle på så sätt även kunna användas ute i produktionen så att operatörerna kan gå in i 
systemet och ändra vid eventuella störningar eller förseningar. Försäljningsavdelningen 
skulle också kunna leverera säkrare svar till kunder gällande nya beställningar. Detta 
skulle underlätta planerarens arbete och denne skulle då kunna lita på data som finns i 
systemet. Ett nytt system är dock bara en liten del av problemet. Vi tror att företaget 
måste strukturerar upp ett återrapporteringssystem, och skaffa sig en bättre koll på 
produktionen. Tidsmätningar i produktionen och flaskhalsar måste identifieras. När väl 
detta är gjort beräkna hur mycket kapacitet man har och sedan titta på hur de ska möta 
efterfrågan. 
Det leder till att en struktur bör upprättas kring hur prognoser och återrapportering ska 
genomföras för att kunna användas vid prognostisering i framtiden. Som framgår i 
kapitel 6.1 så sparas för tillfället inga data som rör produktionen dvs. produktionstiden 
för att tillverka x antal pallar plastsäckar. Detta gör det svårt att göra pålitliga prognoser 
av efterfrågan. På denna punkt bör man upprätta någon form av tidsmätning i 
produktionen.  
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Genom att granska sin kapacitet och beläggning skulle Miljösäck vara bättre rustat för att 
kunna planera sin produktion mer långsiktigt. Då skulle man t.ex. kunna reservera en del 
av kapaciteten för beställningar med kort tidsfrist, vilket skulle leda till att de får en 
mycket bättre framförhållning.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 Användes för att få en överblick över hur företaget ser ut och hur 
vissa delar i företaget fungerar. 

Bilaga 2 Användes för att få en djupare insyn i hur planeringen fungerar på 
företaget. 

Bilaga 3 Exempel på Excel-filen. 

. 

9.1 Bilaga 1  

Intervjuunderlag nr1 
 

Bakgrund om företaget? 
 Hur startade verksamheten? 
 Hur har företaget utvecklats sedan starten fram till idag? 
 Hur ser företagsstrukturen ut? 
Typ av kunder? 
 Har ni både företag och privatkunder? 
 Hur ofta beställs de olika typerna av produkter? 
 Vilken typ av kundkontakt finns vid beställningar? 
 Vilken typ av kundkontakt finns vid andra tillfällen? 
Marknad? 
 Ordervinnare/orderkvalificerare? 
 Har ni någon/några konkurrenter? 
 Har ni några speciella nischer? 
 Finns det någon samarbetspartner? 
 Hur ser efterfrågan på era produkter ut?  
Produktbeskrivning? 
 Vilka typer av produkter har ni? 
 Hur ser tillverkningsprocess ut? 
 Efterfrågan per produkt? 
Maskinpark 
 Hur många maskiner finns i er ägo? 
 Är maskinparken ny/gammal? Är den i behov av att 
uppgraderas/förändras? 
 Tekniken bakom tillverkningen?  
Processer? 
 Hur ser det ut från när man tar emot en order tills den levereras (steg för 
steg)  
 Vilka processer sätts igång per order (steg för steg) 
 Flödesanalys (steg för steg) 
Kundorderpunkt? 
 Vart i flödet är kundorderpunkten 
Organisationslayout? 
 Finns det någon tydlig layout för organisationen? 
Behandlingen av kundorder? 
 Hur tar man emot kundordrar och konverterar dem till produktion? 
Planering och styrning? 
 Vem planerar/bestämmer vilka ordrar som ska göras? 
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Planeringssystem? 
 Typ av system/program som används vid planering? 

9.2 Bilaga 2 

Intervjuunderlag nr2 
Orderlöfte: 
 Hur går det till från att en order kommer in? 
 Hur vet man att man kan acceptera en inkommande order? 
 Vad ligger till grund för att kunna acceptera en order? 
 Hur läggs order in i systemet och i vilket system? 
 Vem tar han om vilka delar i ordermottagning och planeringen? 
 Svårigheter eller problem? 
Från order till produktion: 
 Hur sätts ordern in i produktionssystemet från ordermottagningen? 
 Vad tar man hänsyn till i detta skede? 
 Hur hanteras planeringen? 
Grovplanering: 
 Hur genomförs grovplaneringen och hur ofta?  
 Vad händer efter själva grovplaneringen? 
 Lägger man in ordrar (nya med kort leveransledtid) i grovplaneringen? 
 Hur långt sträcker sig planeringen? 
 Upplevda problem/svårigheter? 
 Funderingar/förslag till förändringar/förbättringar? 
Finplanering: 
 Hur genomförs finplaneringen och hur ofta?  
 Vad händer efter själva finplaneringen? 
 Hur långt sträcker sig planeringen? 
 Upplevda problem/svårigheter? 
 Funderingar/förslag till förändringar/förbättringar? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

49 

 

9.3 Bilaga 3 

 


