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Abstract
This project is made as a case study at Kinnarps, who initiated the project because of a wish to
improve their knowledge of the future demand on a tactical level.
The questions to answer concerning the project, where as follows:
How does the work with demand forecasting function today?
How should a general forecasting process be designed?
How can the forecasting process be adapted to Kinnarps?
An analysis of the present situation was conducted to answer our first question. This was
made through interviews of personnel at the marketing, production, purchase and logistic
divisions. Retailers were also included in the interviews as they have the closest relation with
the customers.
The problems we came across during the analysis of the present situation, such as production
working over capacity, a high fill rate in the main storage and long delivery time, all seemed to
be related to poor long term planning. We also discovered that the divisions often plan to
optimize their own work and tend to forget the overall picture.
Literature studies were made to form the foundation to give us the right approach for the
development of our general forecasting process. This resulted in a cyclic four-step process for
handling the forecasting activities. Before the process can be implemented and put in use, a
forecasting champion should be chosen and parameters for the forecast decided. This general
process and the parameters have been adapted to Kinnarps.
The forecasting process should result in information which serves as a better basis for
decision making concerning the future capacity of the production at Kinnarps. It would also
give the purchasers a better position in contract negotiations with suppliers. The logistic
division should be able to plan their need of resources better. All this could lead to shorter
delivery times, which would make the marketing division and the retailers more competitive.

Sammanfattning
Detta 20-poängs projekt på D-nivå har genomförts som en fallstudie på Kinnarps AB i syfte
att utveckla en prognostiseringsprocess. Processen ska förbättra framförhållningen och
underlätta planering på medellång sikt. Efter att undersökt de problem som upplevs på
Kinnarps utvecklade vi följande problemformulering:
Hur ser prognostiseringsarbetet ut på Kinnarps idag?
Hur bör en generell prognostiseringsprocess utformas?
Hur kan prognostiseringsprocessen anpassas till Kinnarps?
En kartläggning av de berörda avdelningarna utfördes för att besvara den första frågan.
Kartläggningen genomfördes genom intervjuer av personer på marknads-, produktions-,
inköps- och leveranslogistikavdelningen, även återförsäljare intervjuades då de har kontakt
med slutkunden och kunskap om marknaden. Flera problem som påträffades kan vara
orsakade av Kinnarps korta framförhållning, som överbeläggning i produktionen, hög
fyllnadsgrad i lager 5 och lång ledtid. Det finns tecken på brist i kommunikation mellan
avdelningarna vilket leder till att alla planerar för att optimera sin egen avdelning och glömmer
att se till helheten. Ett ytterliggare problem är att det inte finns en funktion med ansvar för att
planera på medellång sikt.
En litteraturstudie genomfördes för att kunna utveckla en generell prognostiseringsprocess,
resultatet blev en cyklisk process som är uppdelad i fyra delprocesser, avvikelseuppföljning,
efterfrågeprocessen,
prognosförmedling
samt
processförbättring.
För
att
prognostiseringsprocessen ska överleva och utvecklas anser vi att det bör finnas en
prognosansvarig och innan processen kan implementeras måste parametrarna för prognosen
bestämmas.
Den anpassade processen till Kinnarps innehåller samma fyra delprocesser. En diskussion har
förts kring vilka parametrar som vore lämpliga som grund till processen. Då Kinnarps inte har
någon taktisk framförhållning idag anser vi att de bör börja prognostisera med en horisont på
ett år, indelad i kvartalsperioder då den ska uppdateras och utvärderas. Detta är lämpligt då
indelningen passar med budgetåret och säsongsvariationerna samt att de med den
framförhållningen kan hinna genomföra förändringar i kapacitet. Som underlag till prognosen
bör de använda sig av försäljningshistorik från affärssystemet och säljkårsuppfattning från
återförsäljare och marknadsexperter. Prognoserna bör göras på en produktmodellnivå, som
sedan ska kunna brytas ner på artikelnivå i systemet.
Prognostiseringsprocessen är ett lämpligt sätt att utveckla samarbetet och integreringen mellan
Kinnarps avdelningar då de bör stödja varandra för att förbättra för företaget som helhet.
Användandet av en prognostiseringsprocess skulle ge Kinnarps ett bättre underlag för
kapacitetsplanering av maskiner och personal i produktionen. Det skulle även kunna ge
inköpare bättre förutsättningar vid avtalsförhandling hos leverantörer och bättre
leveranssäkerhet. Leveranslogistik skulle kunna planera sina resurser bättre och
marknadsavdelningen och återförsäljarna skulle kunna lova sina kunder kortare ledtider vilket
skulle ge den konkurrensfördelar.
Nyckelord; prognos, produktefterfrågan, process, prognostiseringsprocess
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Ordlista
AGV-systemet – Automated guided vehicle, datorstyrda truckar som via
radiokommunikation får order från datorsystemet
Balanced Score Cards – metod för att styra en organisations alla avdelningar och
nivåer mot samma mål
Ekonomisk orderkvantitet EOK – orderkvantitet som bestäms efter en avvägning
mellan ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader
Förmansområde – flera planeringsgrupper inom ett ansvarsområde
Integrera – införliva, förena två enheter genom samarbete, göra fullständig, göra till
ett helt
Komponenttillverkning, komponentbearbetning – tillverkning av i produkterna
ingående komponenter, som måste tillverkas innan slutmontering kan ske
Kundanpassade produkter – produkter som behöver beredas, de har inte en färdig
struktur och fungerar inte i systemet
Ledtiden – tiden från registrerad order till utleverans från Kinnarp
Planeringsgrupp – en arbetsstation
Process – ett standardiserat arbetssätt
Produktråd – en grupp som hanterar information om behov av nya produkter och
förbättringsförslag vad gäller befintliga produkter.
Prognos – en förutsägelse om en händelse i framtiden
Prognostiseringsprocess – process för efterfrågehantering
Projekt – tidsbegränsad och avgränsad aktivitet som ska nå ett visst mål genom
styrning av resurser
Special produkter – produkter som inte finns i standardsortimentet, men strukturen i
systemet kan användas.
Standardiserat arbetssätt – ett sätt att formalisera arbetet genom bland annat genom
processer, metoder, rutiner
Stipulativ definition – hur ett begrepp definieras och används i rapporten
Ställtider – den tid det tar att förbereda för en operation från att en slutat till att nästa
kan börja
TP – transport och produktionsplaneringsprogram som Kinnarps använder för att
minimera kostnader

Inledning

1 Inledning
Detta kapitel definierar bakgrunden till initiativet från Kinnarps, projektuppgiften, syftet
och projektets avgränsningar.
Inom magisterprogrammet Industriell organisation och produktion på Ingenjörshögskolan i
Jönköping genomförs denna magisteruppsats på 20 poäng. Det är ett företagsförlagt projekt
och utförs på Kinnarps AB. Handledare på Kinnarps är Marie Louise Blom, och handledare
för skolan är Magnus Berg (Doktorand produktionssystem).

1.1 Problembakgrund
Projektet är ett initiativ från Kinnarps för att förbättra sin prognostisering. Med
konjunkturuppgången har det följt en ökad orderingång, vilken företaget inte förutspått. Det
har påverkat ledtiden som frångått de ursprungliga 4 veckorna och varierar nu mellan 6 och 8
veckor. Företaget försöker öka volymen som produceras och levereras till kund per dag, men
har haft svårt att nå önskad ökning. Enligt Kinnarps beror detta på kapacitetsbrist och det har
inneburit överbeläggning och övertid i produktionen. Kinnarps har även haft problem med
interna förseningar och det krävs extra resurser vid utlastningen för att hinna i tid. Företaget
upplever även svårigheter med att identifiera var kapacitetsutökningen behövs.
Kinnarps önskar därför efterfrågeprognoser för att förbättra sin planering och
framförhållning, för att detta ska bidra till att i framtiden kunna hålla 4 veckors ledtid trots
varierande efterfrågan. De tror på Kinnarps att det finns möjligheter att utnyttja mer av den
information och kunskap som finns internt och hos företagets återförsäljare för att göra bättre
prognoser.
På grund av 6 dagars låst planering och ledtid i monteringen och en längre ledtid för
komponenttillverkningen har Kinnarps kundorderpunkten i lagret innan slutmonteringen,
lager 5. Komponenttillverkningen har därför styrts av behov från orderstocken och på
prognos. Eftersom behovet av komponenter är kraftigt varierande på grund av ett stort antal
produktvarianter fungerar historisk data, för 3 månader, med glidande medelvärde som
prognos inte tillräckligt bra. Det innebär att många komponenter lagerhålls i onödan och att
det är ”fel” artiklar som finns i lagret och inte de komponenter som efterfrågas i
slutmonteringen. I nuläget är lager 5 fyllt till 95 %, vilket innebär stor lagerhållningskostnad,
att det inte finns så mycket lagerutrymme kvar att arbeta med för utjämning av produktionen
och att AGV-systemet fungerar trögt. Då enbart historik för att styra komponentillverkningen
inte fungerar behöver Kinnarps ett komplement för att utveckla dagens metod.
På grund av det omfattande problemområdet från företaget bestämdes det att det skulle
genomföras två projekt. Tre områden identifierades och tillsammans med Kinnarps beslutades
att prognostiseringsprocessen, prognosobjekt och grupperingsnivå är de områden som ska
behandlas.
Vårt projekt Prognoser på Kinnarps – Utveckling av en prognostiseringsprocess skall
genom en kartläggning undersöka hur Kinnarps arbetar med prognoser i dag och var
problemen de upplever uppstår. Det är utgångspunkten för teorikapitlet som skall ligga till
grund för och generera en generell prognostiseringsprocess. Denna process anpassas sedan till
Kinnarps och är det förbättringsförslag projektet ska generera.
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Det andra projektet ska undersöka hur prognosinformationen struktureras idag och välja
prognosobjekt som syftar till att underlätta kapacitetsplaneringen på medellång och lång sikt.
Projektet ska föreslå lämpliga objekt och även presentera ett förslag till passande grupperingar
för aggregerad efterfrågeinformation i prognoser på Kinnarps. Det projektet presenteras i
Prognosobjekt och grupperingsnivå på Kinnarps – För resursplanering på strategisk och
taktisk nivå.
Tillsammans ligger dessa rapporter till grund för syntesrapporten Prognostisering på
Kinnarps.

1.2 Problemformulering
För att bestämma målet och innehållet i projektet gör vi tre frågeställningar utifrån företagets
önskemål och de teoretiska förutsättningarna. Framtagning, användning, uppföljning och
förbättring av prognoser är ett arbete som involverar flera avdelningar. Olika sätt att se på
varandra och varandras funktion är enligt Shapiro (1977) problemet i den kritiska
integrationen mellan marknads- och produktionsavdelningen, vilket är ett klassiskt problem
som påverkar alla tillverkande företag. Vi vill därför undersöka hur samverkan kan ske för att
generera bättre prognoser inför framtida förändringar, därför börjar vi med att kartlägga hur
Kinnarps hanterar sitt prognosarbete i nuläget. Vilket leder till första frågeställningen
Hur ser prognostiseringsarbetet ut på Kinnarps idag?
Företag som avstår från prognosverksamhet antar att framtiden blir en upprepning av
historien eller att de hinner anpassa sig till eventuella förändringar i tid. Enligt Olhager (2000)
är detta inte alltid säkert. För att kunna fatta framtidsinriktade beslut på ett kvalificerat sätt
krävs, enligt Mattsson och Johnsson (2003), information och bedömningar av hur den
framtida verksamheten kan förväntas påverkas och utvecklas. Prognoser med god
tillförlitlighet bör även utgå från ett gemensamt perspektiv och en förståelse mellan
avdelningar och funktioner. Marknadsavdelningen och produktionsavdelningen är ofta de
första intressenterna som involveras vid utveckling av efterfrågeprognoser. Enligt en
kartläggning av Parente (1998) är forskningen kring integrering mellan produktions- och
marknadsavdelning, trots stort intresse för området, begränsad. Även för processer avseende
prognostiseringsarbete finns relativt lite dokumenterat. Vid litteraturstudien har processer för
olika delar av prognostiseringsarbetet funnits, men ingen process som täcker
prognostiseringsarbetets alla delar. Då det enligt oss inte finns någon färdig heltäckande
process att anpassa till Kinnarps behöver arbetet inledas med att skapa en generell teoretisk
process. Det görs utifrån de processer för olika delar av prognostiseringsarbetet som beskrivs i
teorin. Genom denna generella prognostiseringsprocess ska prognoser tas fram och hanteras
genom samverkan mellan berörda avdelningar. För att skapa grunden till en generell process
utgår vi från vad som finns vetenskapligt dokumenterat inom området, och därför är andra
frågan
Hur bör en generell prognostiseringsprocess utformas?
Med en prognostiseringsprocess menar vi ett standardiserat arbetssätt med definierade
metoder som talar om vad som ska förmedlas, hur, när, på vilket sätt, till vem och vem som är
ansvarig. Ett sätt att säkerställa att allas behov av information tillgodoses är att skapa ett
gemensamt arbetssätt, en företagsspecifik prognostiseringsprocess. Enligt Olhager (2000)
måste kundorderstyrda företag prognostisera produktefterfrågan för den långsiktiga
planeringen, för att i rätt tid göra investeringar eller nedskärningar i trögrörliga resurser såsom
maskiner, utrustning och personal.
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För att utarbeta en företagsspecifik prognostiseringsprocess måste den generella processen
anpassas till Kinnarps förutsättningar. Ett arbetssätt för Kinnarps skapas genom att besvara
den tredje frågan
Hur kan prognostiseringsprocessen anpassas till Kinnarps?
Den ska möjliggöra för Kinnarps att sammanställa efterfrågeinformation för att kunna ta
strategiska och taktiska beslut med god framförhållning inför förändringar. Denna information
blir då en utveckling av de kvantitativa prognoser som affärssystemet tar fram i dagsläget.
Anpassningen av den generella prognostiseringsprocessen till en företagsspecifik
prognostiseringsprocess utgår från nuläget på Kinnarps. Genom ökat samarbete och förståelse
syftar prognostiseringsprocessen till att utveckla företagets framförhållning.

1.3 Mål och syfte med projektet
Målet är att ta fram en standardiserad prognostiseringsprocess som skapar nödvändig
kommunikation för att förbättra framförhållningen och att anpassa denna process till
Kinnarps AB.
Syftet är att bidra till utvecklingen av Kinnarps framförhållning och planering på både en
strategisk, taktisk och operativ nivå. Syftet är även att bidra med en generell
prognostiseringsprocess till den befintliga kunskapsmassan då det är ett relativt omoget
område.

1.4 Avgränsningar
Då projektet har en tidsbegränsning till 20 veckor har projektets omfattning begränsats på
olika sätt för att uppnå projektets mål. Vid projektstart eftersökte företaget ett prognosverktyg
och efter närmare genomgång av problemen som kontaktpersonerna på Kinnarps beskrev,
upplevdes det att många av dem är relaterade till dålig framförhållning. Det bestämdes då att
det var framtagning av en prognostiseringsprocess som skulle bli uppgiften. Projektet
definierades till att undersöka hur en prognostiseringsprocess skulle utformas för Kinnarps för
att lösa problemen.
Valet av personer för intervjuer från de olika avdelningarna har gjorts i samråd med vår
handledare på grund av hennes kunskap om vilka personer som har den information och
kompetens som behövs. Detta för att begränsa antalet intervjuer till de 13 som genomförts.
Dessa personer tillhör de avdelningar som identifieras i kartläggningen, övriga avdelningars
och funktioners eventuella behov och påverkan har inte beaktats.
Prognostiseringsprocessen som utvecklas i projektet använder sig av kvantitativa och
kvalitativa prognosmetoder, då det förstnämnda redan finns i Kinnarps affärssystem har
metodvalet för anpassningen till Kinnarps begränsats till val av kvalitativ metod. Det gjordes
även på grund av att företaget efterfrågade framtidsinformation som komplement till det som
görs idag.
Vilka objekt som bör prognostiseras och hur Kinnarps produkter bör grupperas på olika
aggregeringsnivåer för prognosen har vi inte berört. Detta har gjorts i projektet Prognosobjekt
och grupperingsnivå på Kinnarps – För resursplanering på strategisk och taktisk nivå.
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För att begränsa teorikapitlets omfattning förklaras och beskrivs begrepp, termer och den
stipulativa definitionen i en ordlista.
På grund av tidsbegränsningen kommer varken de förslag på förändringar eller processen att
implementeras. Denna rapport är tänkt som ett underlag om Kinnarps beslutar att genomföra
ett projekt för framtagning och implementering av en prognostiseringsprocess.

1.5 Disposition
Projektrapporten börjar med en beskrivning av de problem som fick Kinnarps att ta initiativ
till ett examensprojekt om prognostisering. Utifrån dessa förutsättningar formuleras
problemställningarna som besvaras i rapporten. För att läsaren ska förstå underlaget till teorioch kontextkapitel beskrivs metoderna för datainsamlig och genomförandet. Då teoriområdet
är relativt omoget, görs kartläggningen av Kinnarps parallellt med den tidskrävande
litteraturstudien. Rapporten beskriver först kartläggningen av nuläget på Kinnarps och sedan
teoribakgrunden. Utifrån teoribakgrunden skapas en generell process som sedan med hjälp av
analys av kartläggningen anpassas till Kinnarps. I det sista kapitlet, diskussion och slutsats,
diskuteras vad prognostiseringsprocessen skulle kunna ge Kinnarps för fördelar och slutliggen
presenteras förslag på lämpliga områden för fortsatt arbete som identifieras under projektets
genomförande.
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2 Metod
Detta kapitel beskriver de metoder som används och tillvägagångssättet för projektet. En
diskussion förs om projektets trovärdighet och hur denna har säkerställts.
Innan det är möjligt att starta ett undersökande projekt är det viktigt att veta vad som ska
undersökas och att ha en väldefinierad problemformulering. En vanlig grund till identifiering
av ett problemområde är, enligt Williamson (2002), att personer genom observationer på sin
arbetsplats finner områden som bör undersökas. Idéerna kan sedan utvecklas exempelvis
genom diskussioner med kollegor. Det är på detta sätt som projektet på Kinnarps har initierats
och utifrån bakgrundsproblemet har vi skapat problemformuleringen.

2.1 Metodval
Metoden som valts för att genomföra projektet är en fallstudie på Kinnarps. Enligt Williamson
(2002) används en fallstudie för att utveckla en djup förståelse av ett socialt fenomen i dess
naturliga miljö. Utifrån förståelsen som erhålls genom observationerna kan relevant teori
genereras. Metoden gör det möjligt att studera fenomen som inte är så utforskade, vilket är
lämpligt i detta projekt. De tekniker för datainsamling som enligt Williamson (2002) kan
användas vid fallstudie är intervjuer och dokumentundersökningar. Insamlad data är till största
del kvalitativ, det innebär enligt Säfsten (2006) att den uttrycks i ord och analyseras med
verbala resonemang.
Primärdatainsamling sker genom intervjuer och observationer som genomförs för att kartlägga
hur arbetet med prognostisering sker och vilken information som finns i dagsläget. Enligt
Jacobsen och Sandin (2002) karaktäriseras primärdata av att data samlas in för första gången
direkt från informationskällan med syftet att användas vid det specifika projektet. Dokument
och litteratur som studeras består av sekundärdata. Sekundärdata innebär, enligt Jacobsen och
Sandin (2002), att informationen ofta har samlats in för ett annat ändamål än det som
forskaren vill belysa.

2.1.1

Intervjuer

Intervjuerna har utgjort en viktig del av kartläggningen. Fördelar med intervjuer är enligt
Williamson (2002) bl. a. att respondenten kan ge komplexa och kompletta svar på frågor, att
det finns möjlighet att utveckla frågor så att inte missförstånd sker samt att respondentens
reaktion och inställning kan observeras. Intervjuerna har varit av semistrukturerad form, enligt
Williamson (2002) innebär det att finns standard frågor som ska besvaras, men att
respondenten tillåts vara mer öppen i sina svar vilket gör det möjligt för intervjuaren att ställa
följdfrågor och gå in djupare på relevanta ämnen. Jacobsen och Sandin(2002) hävdar att en
kvalitativ ansats i intervjun ger en högre intern giltighet, då respondenten inte tvingas att ge
svar på fasta frågor med givna svarsalternativ.
Personliga intervjuer har använts och för att förbättra validiteten har respondenterna
intervjuats av två personer som fört separata anteckningar. Dessutom har svaren, efter varje
intervju, analyserats och anteckningarna har renskrivits samt förtydligats. Detta minskar risken
för missförstånd och feltolkningar.
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2.1.2

Dokumentundersökningar

Dokumentundersökningar kan enligt Jacobsen och Sandin (2000) användas när andras
tolkningar av en viss situation eller händelse önskas, men då det inte finns möjligheter att få
information direkt från primärkällan. Information av detta slag är nedtecknat och en fördel
som det medför är att den är genomtänkt och bearbetad. Nackdelen kan vara att fakta har
förvrängts för att vinklas på ett visst sätt.

2.1.3

Litteraturstudie

Enligt Jacobsen och Sandin (2000) ska teori användas för att få belägg för varför något sker
och vilka konsekvenser det får. Teorin består då av fyra element.
1. Ge överblick och beskriva fenomen som hänger samman.
2. Beskriva samband mellan fenomen
3. Förklara varför fenomen hänger samman som de gör
4. Tala om under vilka villkor teorin är giltig
Teorier kan användas för att styra vilken typ av data som samlas in men också för att reducera
informationen till en hanterbar massa. De ska även vara till hjälp för att urskilja relevanta
förhållanden, och sätta in resultaten i ett större sammanhang.

2.2 Genomförande
Projektet inleddes med företagspresentation samt beskrivning av organisation och produktion
av Sören Holmlind och Marie Louise Blom på Kinnarps AB. Därefter följde en presentation
av de problem som ligger till grund för att Kinnarps tagit initiativ till ett examensprojekt om
prognostisering.
Problemen diskuterades i projektgrupperna och ytterliggare i möten med handledare Marie
Louise Blom på Kinnarps. För att få en tydligare bild av hur företaget fungerar och hur
produktionsflödet ser ut fick vi guidade rundvandringar på de tre produktionsenheterna i
Jönköping, Skillingaryd och Kinnarp.
Diskussioner mellan de två grupperna fördes och problemen delades in i de två olika
områdena som kom att blir grunden för respektive projekt. Planering av projektet, tidsschema
och en synopsis med det planerade upplägget gjordes. Karläggningen började med en
diskussion med vår handledare om de problem Kinnarps upplever och som beskrivs i
problembakgrunden. Det gav oss underlag för att välja avdelningar att studera för att kunna
kartlägga prognosarbetet i nuläget. Berörda avdelningar ansågs vara marknad, återförsäljare,
produktion, inköp samt leveranslogistik. Parallellt med denna diskussion utformades en slutlig
problemformulering.
Innan kartläggningen, studerades och beskrevs metoder för hur datainsamlig ska göras. Det
beslutades att personliga intervjuer och dokumentunderökningar skulle ligga till grund för
nulägesbeskrivningen. I samråd med handledaren på Kinnarps beslutades vilka som skulle
intervjuas. Därefter bokades och genomfördes intervjuer med personer inom de ovan
identifierade avdelningarna och även en intervju gjordes med produktionschefen. Några
personer träffade vi flera gånger och till vissa ställdes kompletterande frågor via e-post.
Dokument som ansågs relevanta för arbetet hämtades ur affärssystemet Movex,
säljstödprogrammet Salsa och företagets statistik i Excel. Då all data var insamlad kunde
upplägget av nulägesbeskrivningen struktureras och sedan skrivas ner. Intervjurespondenterna
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fick sedan möjlighet att läsa och korrigera fel eller missuppfattningar i vår sammanställning om
arbetet på deras avdelningar.
Då teoriområdet är relativt omoget gjordes kartläggningen av Kinnarps parallellt med den
tidskrävande litteraturstudien. Utifrån de problemområden som identifierats i
problemdiskussionen och ur intervjuer med anställda på Kinnarps gjordes litteraturstudier av
vetenskapliga artiklar och böcker rörande ämnesområdet. De vetenskapliga artiklarna hämtas
från databaserna Science Direct och ABI/Inform global via Högskolebiblioteket i Jönköpings
hemsida men även från Libris hemsida och scholar.google.se. Sökord som användes för att
hitta relevant information var ”demand forecasting”, ”production forecasting”,
”manufacturing planning”, ”manufacturing forecast framework”, ”production planning” och
”manufacturing marketing integration”. Böckerna har sökts via Högskolebiblioteket i
Jönköpings databas. Ur artiklarna och böckerna hämtades väsentlig teori som hanterar de
problem som funnits på Kinnarps och strukturerades därefter i ett teoriavsnitt i rapporten.
Utifrån litteraturstudien skapades en generell prognostiseringsprocess. Med hjälp av en analys
av kartläggningen och nulägesbeskrivningen anpassades denna process sedan till Kinnarps
förutsättningar.
Under tiden som arbetet gjordes hölls kontinuerlig kontakt med handledare både på skolan
och på Kinnarps för att säkerställa att arbetet höll sig till skolans kriterier samtidigt som det
skulle uppfylla företagets önskemål. Handledare Marie Louise Blom har även läst
beskrivningen av nuläget på Kinnarps och korrigerat ytterliggare fel eller missuppfattningar
som uppstått. Även förslaget för företagsspecifik anpassning av prognostiseringsprocessen har
diskuterats med handledare på Kinnarps.
Till sist framfördes slutsatser och diskussioner av examensprojektet för att lyfta fram vilket
resultat vi kommit fram till i rapporten, vilka problem det skulle lösa och förslag till fortsatt
arbete på Kinnarps.

2.3 Trovärdighet
Enligt Säfsten (2006) är de vanligaste begreppen vid utvärdering av ett arbetes trovärdighet,
validitet och reliabilitet. Det finns inre och yttre validitet, inre innebär att forskaren undersöker
det som avses och yttre innebär möjligheten till generalisering. Reliabilitet är möjligheten att
upprepa studien med samma resultat som följd. Den information som givits i genomförandet
skulle vara tillräcklig för att någon annan skulle kunna göra en motsvarande studie och därmed
har reliabiliteten säkerställts. Inre validitet skapas med en tydlig problemformulering som
möjliggör bedömning av överensstämmelse med resultatet. Den teoretiska
prognostiseringsprocessen skapar yttre validitet, det vill säga möjligheter att generalisera.
Trovärdighet i data och slutsatser kan prövas med triangulering. Enligt Säfsten (2006) innebär
triangulering att existensen och sanningshalten i vad olika människor säger prövas. Detta görs
genom att information samlas in från olika källor och jämförs för att få en så fullständig
undersökning som möjligt. För att upptäcka skillnader i synsätt och för att kontrollera
sanningshalten i vad respondenterna säger har flera intervjuer gjorts med respondenter med
olika funktioner där liknande frågor fått besvaras.
För att säkerställa trovärdigheten har övervägningar av ovan nämnda aspekter gjorts. Den inre
validiteten kan ifrågasättas då kontextbeskrivningen utifrån observationerna och intervjuerna
bygger på vår uppfattning av verkligheten. För att göra kontextbeskrivningen så riktig som
möjligt har många personer intervjuats, detta även för triangulering av lämnade uppgifter. I
den mån det varit möjligt att kontrollera information har detta gjorts. Respondenterna har fått
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möjlighet att läsa och korrigera vår sammanställning av intervjuerna. Intervjuer och dokument
har använts för datainsamling, däremot har inga övriga metoder använts. Inre validitet
försöker vi även skapa genom en tydlig problemformulering som möjliggör bedömning av
överensstämmelse med resultatet.
Möjligheten till generalisering, yttre validitet, lämnas åt läsaren. Vid utvecklingen av den
generella processen har vi genom litteraturstudien sökt stöd åt processen så att den följer den
kunskapsmassa och åsikt (paradigm) som existerar inom forskningsområdet. Med större
tidsresurser hade litteraturstudien kunnat utökas och göras mer omfattande. Om den generella
processen kan vara tillämpbar i andra situationer får de som befinner sig i situationen avgöra.
Möjligheten att vår studie skulle kunna upprepas av någon annan med samma resultat som
följd, reliabilitet, säkerställs genom en utförlig beskrivning av genomförandet. Kvalitativa
studier som intervjuer bygger på mänsklig beteende, som i sig är föränderligt, är svårt att
upprepa med samma resultat. Vi har därför beskrivit hur informationen samlats in till
projektet, så att någon annan skulle kunna göra motsvarande studie. Vid användningen av
fallstudie kan även forskarens tidigare erfarenheter inverka på undersökningen, vilket påverkar
resultatet och gör det svårare att upprepa studien med samma resultat.
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3 Beskrivning av Kinnarps
Kapitlet innehåller en företagsbeskrivning och beskrivning av de bakgrundsproblem som
initierade uppgiften. Vidare beskrivs prognosarbetet och problem som identifierats på
berörda avdelningar, styrning genom Balance Score Cards och prövade åtgärder för
förbättrad styrning.
1942 grundades Kinnarps av Jarl och Evy Andersson och började som en liten
snickeriverkstad. Idag är Kinnarps Europas tredje största kontorsmöbeltillverkare och största
tillverkare av arbetsstolar. Kinnarps är fortfarande ett familjeägt företag, det är Jarls och Evys
barn och barnbarn som har tagit över. I företagets sortiment ingår arbetsstolar, bord- och
förvaringssystem, skärm- och skensystem, besöks- och konferensstolar samt möbler för
pausutrymmen, mjukt sittande och soffbord.
Kinnarps finns representerade på 180 platser i över 30 länder, främst i Norden och Europa
men även i Mellanöstern, USA och Mexico. Totalt finns cirka 3000 anställda inom koncernen.
Kinnarps har idag en omsättning på 2,5 miljarder kronor och 50 procent av försäljningen sker
i Sverige. Huvudkontor och slutmontering ligger i Kinnarp och två fabriker som tillverkar
komponenter och produkter finns i Jönköping och Skillingaryd. Inom Kinnarps finns hela
kedjan från produktutveckling till produktion, distributionssystem och säljkanaler.
Kinnarps strategi för 2001-2006 är att bli ”Bäst i Europa på att möblera kontor”.
Kinnarps vill vara ”mer än bara möbler” och kunna erbjuda service innan, under och efter
köpet. De tillhandahåller kund- och arbetsplatsanalys, ger inredningsförslag och provmöblerar.
Leverans sker med montering på plats och efter 14 dagar ska ordern följas upp för att
säkerställa att kunden är nöjd.
Delar i Kinnarps affärskoncept är:
• Kinnarps ska vara ledande på att identifiera och uppfylla kontorets nuvarande och
framtida behov av inredning.
• Kinnarps sortiment ska utvecklas smart och effektivt
• Kinnarps säljkanaler skall erbjuda kunden bästa möjliga service och förse kunden med
inredningslösningar, som bidrar till en ergonomisk och effektiv arbetsmiljö.
Kinnarps Interior är ett nytt koncept, som finns sedan hösten 2005, vilket innebär att företaget
skall inreda kompletta kontor. Det är en helhetslösning som medför att Kinnarps
kontorsmöbelsortiment kompletteras med exempelvis belysning, mattor och växter.
Kinnarps arbetar med miljötänkande i alla led. I produktutvecklingsfasen sker en analys av
vilken miljöpåverkan den nya produkten kommer ha och de arbetar för att produkterna ska
vara möjliga att separera och återvinna. 96 procent av produktionsspillet kan återvinnas och
träspill pressas till bricketter som används för att värma fabriken. Skillingarydsfabriken har
införskaffat en ny lackanläggning med vattenbaserad lack. Vid transport används bilar som
drivs av miljödiesel och effektiv logistikplanering utnyttjas för att minska körsträckan. Filtar
och wellpapp används som emballage vid transport och kan återanvändas många gånger.
Kinnarps AB består av 4 bolag: Kinnarps Production AB, Kinnarps Marketing & Sales AB,
Scandiform AB, Materia Klaessons AB samt Aspeqt AB, se bilaga 2 för en visualisering.
Kinnarps Marketing & Sales AB, se bilaga 3, ansvarar för marknad och försäljning för samtliga
bolag. Här hanteras även kontakterna med återförsäljare och dotterbolag i de länder där
Kinnarps bedriver verksamhet. Materia Klaesson AB och Scandiform AB är de senast
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tillkomma varumärkena som ägs av Kinnarps. De har kvar sin ursprungliga tillverkning och
levereras separat till kund. Aspeqt AB bildades då ett belysningsföretag köptes upp och
ansvarar nu för de leverantörer som behövs för att konceptet Kinnarps Interior ska bli
fullständigt.
Kinnarps Production AB är uppdelat i produktionsområde Jönköping, produktionsområde
Skillingaryd,
komponenttillverkning
Kinnarp,
monteringsområde
Kinnarp
och
leveranslogistik. Gemensamma avdelningar för dessa områden är produktionsteknik, inköp
och planering, konstruktion, kvalitet, kundanpassning och service, se bilaga 4. Dessa
avdelningar tillhör organisatoriskt Kinnarps Production AB och är uppdelade, det finns några
personer från varje avdelning utplacerade på de olika områdena.
Tillverkningen av möblerna sker i tre fabriker belägna i Kinnarp, Jönköping och Skillingaryd,
se bild 1 för Kinnarps produktflöde. Sedan starten har fabriken i Kinnarp byggts ut ett flertal
gånger och idag är det träbearbetning av skivor, kanter, faner och skärmväggar samt all
slutmontering som finns i Kinnarp.
Fabriken i Jönköping var från början en leverantör till Kinnarps, de hette Reiners Industri i
Jönköping AB och var verksamma inom plåtbearbetning. Samarbetet utvecklades successivt
och 1999 blev Reiners en del av Kinnarpskoncernen. Idag tillverkas här plåt- och ståldetaljer
till sitt- och ståbord och stolsmekanismer.
Skillingarydsfabriken hette först Granstrands och var också ursprungligen en underleverantör
till Kinnarps. På 80-talet då Kinnarps bestämde sig för att satsa mer på interiörmöbler köptes
Granstrands upp för att Kinnarps skulle kunna investera i en ny fabrik. Idag sker all
produktion av stoppmöbler här och även viss träbearbetning för att möta behovet i den egna
fabriken. Alla komponenter och färdiga produkter från Jönköpings- och Skillingarydsfabriken
levereras till Kinnarps för att där slutmonteras och/eller lastas för distribution till kund.

Bild 1. Produktionsflöde på Kinnarps AB
Redan från början ingick det i Kinnarps koncept att leverera möblerna till kunden och
Kinnarps stod själva för transporten. Allt eftersom företaget har utvecklats och expanderat har
också deras transportsystem blivit större. Kinnarps har idag ett omfattande logistiksystemen
och dagligen lämnar 25 lastbilar Kinnarp för att leverera möbler till kunder över hela Europa.
De egna bilarna används huvudsakligen i norra Europa, för övriga transporter använder sig
Kinnarps av externa transportfirmor. Produkterna monteras upp på plats hos kund av
chaufförerna som även är leveransmontörer.
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3.1 Beskrivning av problembakgrunden
De problem efter ökad försäljning, som har nämnts i problembakgrunden, med
överbeläggning i produktionen, hög fyllnadsgrad i lager 5 och lång ledtid som följd, visar vid
kartläggningen ett starkt samband. Varje problem är till viss del en följd av de föregående.
Inför nuvarande verksamhetsår trodde Kinnarps på en svag ökning efter goda
försäljningssiffror under 04/05. På grund av stora besparingsåtgärder kombinerat med att
Kinnarps inte kunde förutspå den stora försäljningsökningen som har skett under första
halvan av verksamhetsåret 05/06, gjordes inga investeringar i kapacitet för att möta ökningen
som nu skett. En bruklig försäljningsökning vid jul innebär oftast att Kinnarps upplever en
återhämtningsperiod under våren inför den andra försäljningsökningen under sommaren.
Under denna vår har inte orderstocken kunnat minskas på grund av fortsatt god
orderläggning, vilket troligen kommer leda till ännu större behov av ökad kapacitet när den
här sommarens ökade försäljning börjar. En ökning av leveransvolymen per dag görs i ett
försök att minska orderstocken, men det har inte varit helt framgångsrikt och har inneburit
överbeläggning och övertid. Det har även resulterat i interna förseningar, vilket leder till
kortare tillgänglig tid och större personalbehov vid utlastningen. Ledtiden överstiger i nuläget
de ordinarie 4 veckorna, och vid allt för stor ökning av ledtiden är risken att Kinnarps kan
börja tappa order. Överbeläggning och övertid i produktionen med kort framförhållning är
under en längre period en ohållbar lösning.
Kinnarps har svårt att se tydliga trender i variation på efterfrågan av produkter. Trender som
finns och som företaget är väl medvetna om är försäljningen av skolmöbler, som har två
toppar under året, en under sommaren och en under vintern. Detta då skolorna vill införskaffa
nya möbler när studenterna har ledigt. I allmänhet är det även så att efterfrågan har en topp på
sommaren och på vintern. I februari och oktober finns det mässor som påverkar till ökad
försäljning.

3.2 Arbete på berörda avdelningar
Då ett mål med projektet är att utveckla en process anpassad till Kinnarps, identifieras och
kartläggs berörda avdelningar, vilka innebär marknad, produktion, inköp och leveranslogistik.
Då återförsäljarna är de som har kontakt med slutkunden och har kunskapen om marknaden
har även den funktionen kartlagts och beskrivits.

3.2.1 Återförsäljare
I Sverige finns det cirka 50 återförsäljare och 250 säljare av Kinnarps möbler och det är de
som har kontakten med slutkunden. På grund av kontakten med slutkunden besitter de
mycket kunskap och information om önskemål om framtida produkter samt krav på det
befintliga sortimentet från kunderna. De har därmed förutsättningar för att känna av de
förändringar och trender som sker på marknaden. Behov av nya produkter och
förbättringsförslag vad gäller befintliga produkter ska förmedlas till Kinnarps utvecklings- och
konstruktionsavdelning och även till marknadsavdelningen. Denna information lämnas inte
från återförsäljarna direkt till Kinnarps utan går genom ett produktråd.
Det datorbaserade säljstödsprogrammet Salsa används vid kundkontakt för att dokumentera
allt som avhandlas vid möten och samtal med potentiella kunder. Vid användandet av Salsa
kan marknadsavdelningen få en inblick i vad som händer hos återförsäljarna. Där ska alla nya
projekt finnas så att marknadsavdelningen kan avgöra vad som behöver förmedlas vidare på
Kinnarps. Då informationen ständigt ska uppdateras beror mängden information om ett visst
projekt som finns i Salsa på hur långt projektet skridit. Vid första stadiet innebär det namn på
kund och säljare samt vad som sägs vid kontakter. Återförsäljarna bör även beskriva vilken typ
av möbler som är aktuella genom ett val av produktgrupp, se bilaga 5, uppskatta sannolikhet
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att vinna orden samt ge en uppskattning av storleken på ordern. När det rör sig om stora
projekt försöker återförsäljaren sammanställa så mycket information som möjligt för att föra
en dialog med Kinnarps och undersöka hur den stora orden hanteras bäst.
De val av produktgrupper som finns i Salsa idag är inte definierade och anses ologiska, det är
dessutom bara möjligt att göra ett val per projekt. Kombinationen av dessa faktorer leder till
att valet av produktgrupp ofta blir godtyckligt eller inte görs. Salsa är relativt nytt och används
i Danmark, England, Tyskland, Polen och Frankrike, även några återförsäljare i Sverige har
börjat använda Salsa. Tanken är att alla ska arbeta i Salsa i framtiden, men arbetet med
säljstödsprogrammet är inte fullt utvecklat i dagsläget. Det saknas inarbetade rutiner för hur
det ska användas samt kunskap och förståelse för varför det är viktigt att förmedla
information till Kinnarps.
För de utländska återförsäljarna och för respektive land finns det en kontaktperson på
Kinnarps marknadsavdelning, dessa kallas för area sales manager. Kontakterna in mot
Kinnarps från de svenska återförsäljarna sker huvudsakligen via den regionsansvarige eller
Sverigechefen. Area sales manager för Sverige har kundkontakt genom de besök som görs på
Kinnarps, och är den som har kontakten mellan svenska säljorganisationen och övriga
marknadsavdelningen.
Marknadsavdelningen och återförsäljarna har olika versioner av Salsa och
marknadsavdelningens Salsa är kompatibelt med Kinnarps affärssystem Movex.
Återförsäljarna i de olika länderna lägger in information om pågående projekt i sina egna
länders Salsa program. För att Kinnarps ska få tillgång till den informationen måste respektive
area sales manager flytta den från återförsäljarnas till marknadsavdelningens Salsa. Alla area
sales manager har tillgång till sina länders Salsa och plockar ut information om viktiga projekt
för att lägga in det i marknadsavdelningens Salsa. Utanför Sverige är säljarna duktiga på att
använda Salsa som informationskanal.
Hos de svenska återförsäljarna står produkter från Kinnarps för 70 % av den totala
försäljningen. Då återförsäljarna behöver ett brett sortiment mot kund behövs vissa
kompletteringar till Kinnarps sortiment. Det nystartade konceptet Kinnarps Interior, innebär
att Kinnarps vill vara en komplett leverantör och inreda hela kontoret åt sina kunder.
Vid leverans får återförsäljaren information om planerad dag för leverans från Kinnarps och
planerar därefter möbleringen hos kund. Det innebär att samordning sker med Materia,
Klaesson, Scandiform och externa leverantörer som ska leverera till samma kund. Kinnarps
ändrar ibland leveransdatum, detta skapar problem för återförsäljarna genom att planeringen
för möbleringen inte fungerar. Det händer då att de måste förvara övriga leverantörers
produkter tills Kinnarps kan leverera.
De långa ledtiderna som Kinnarps nu har gör att återförsäljare i allt högre grad behöver låna ut
möbler till kunder som har bråttom. Denna typ av service förekommer även vid korta ledtider
men behovet ökar när ledtiden är lång. Att tillhandahålla lånemöbler är tidskrävande då
försäljarna får åka och lämna möblerna och sedan ta tillbaka dem när de riktiga levereras.
Förutom kostnad i tid så kan möblerna som har lånats ut inte säljas vidare och det är ännu en
kostnad som lånemöblerna skapar.
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3.2.2 Marknad
Den information som i dagsläget finns och används som underlag av produktionsplaneringen
tas fram och sammanställs på marknadsavdelningen. De dokument som tas fram är: budget,
budgetprognos/utfall per land, prognos per produktgrupp och produktmix senaste två åren
per land. Som verktyg för att informera alla om stora order finns så kallade
kontraktsgenomgångar och offertgenomgångar. För att hantera avtalskunder finns det key
account ansvariga. Dessa begrepp förklaras vidare nedan och exempel på dokument
presenteras i bilagor.
Försäljningsbudget i kronor för varje land görs inför varje verksamhetsår som sträcker sig
från september till september och ligger fast under året. Uppföljning av budget för varje land
görs varje månad, försäljning jämförs då med budget och förra årets försäljning under samma
period. Informationen skickas i form av statistik och grafer till respektive land. Marknad
sammanställer den totala väntade försäljningen och gör om den till att visa vilken förändring i
procent som väntas och ger den siffran till alla avdelningarna.
Budgetprognos/utfall görs en gång om året för varje land och uppdateras varje tertial.
Informationen visar total försäljning per land och är ej uppdelad i någon form av
produktgrupper. Dokumentet som visas i bilaga 6 anger verklig försäljning hittills, för tertial
ett, och prognos för resterande perioder av året. Budgetprognosen jämförs här med
ackumulerad årsbudget. Budgetprognosändringar görs vid behov på grund av för stora
avvikelser från budget samt efter halva verksamhetsåret. Vid dessa tillfällen jämförs utfall med
lagd budget och uppdatering av budgetprognoser görs. Det här året har prognoserna för tertial
två och tre höjts eftersom försäljningen har överskridit budget med tio procent.
Prognos per produktgrupp är en mall som togs fram 1999 för att prognoserna skulle stödja
produktion och deras arbete. Denna prognos görs varje år med hjälp av area sales manager
som representerar exportländerna. För att kunna sia om vilka produkter som kommer att
efterfrågas måste de väga väntad total förändring i försäljning, produktmix och kvalitativa
gissningar om trender och önskemål. I dokumentet, se bilaga 7, visas all information om
prognos och utfall för föregående år samt prognoser och utfall för varje produktgrupp för
nuvarande år. I prognosen används antal eller pengar som enhet för de olika grupperna.
Grupperna som används är framtagna enbart för detta dokument och har inte reviderats sen
1999. Uppdateringar av prognosen sker varje kvartal. De lämnas till marknadschefen,
planering för montering och till produktionschefen.
Produktmixen görs för att ge varje land information om vad för sorts produkter de säljer.
Produktmixen är indelad i elva produktgrupper, som skiljer sig från föregående indelning, och
visar statistik för de två senaste åren, se bilaga 8. Denna indelning skickas till ansvarig i
respektive land, för att visa hur produktmixen har förändrats.
Kontraktsgenomgång är ett möte om en stor order som marknadsansvarig kallar till. De
som medverkar är de ansvariga för produktionsenheterna, planerarna, representanter från
inköpsavdelningen samt leveranslogistikansvarig. Då det är långt för chefer från Jönköping
och Skillingaryd att ta sig till mötena så har den marknadsansvarige telefonkontakt med dem
innan mötet för att få deras mandat. På kontraktsgenomgångarna diskuteras all information
som finns om ordern i nuläget, exempelvis vilka produkter det gäller, vilken kapacitet som
krävs och möjlighet att producera orden till önskat leveransdatum. Den medverkande från
marknadsavdelningen ger sedan uppgifter till kunden om leverans med mera, samt ser även till
att skarp order från kund kommer in i systemet. Mötena sker på olika stadier i projekten och
har en varierande tidshorisont, genomgångarna kan ske då en offert lämnats eller efter att avtal
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har ingåtts. Det kan ske flera månader innan en order ska levereras men även inför
provmöbleringar då det är bråttom att få orden genom produktion. Protokoll från
kontraktsgenomgångarna skickas ut till alla medverkande och berörda samt registreras i Salsa.
Kontraktsgenomgången är en rutin som fungerar bra i kontakten med exportländerna.
Offertgenomgångar görs internt på marknadsavdelningen för Sverige inför stora order.
Beslut om hur marknadsavdelningen för Sverige ska gå vidare med projektet bygger endast på
historisk kunskap om tidigare genomförda projekt. Informationen från dessa genomgångar
och projekt delges ingen utanför avdelningen.
Key account är en benämning på de 30 tal internationella kunder som har avtal med
Kinnarps. Key account managers har ansvar för dessa kunder, de förhandlar om kontrakt och
sköter kontakten mot Kinnarps. För Key account kunder görs dessutom en egen
försäljningsbudget. Varje land har också sina lokala key account kunder.
Marknadsavdelningen hanterar, som tidigare nämnts, sin kontakt med kunder och
återförsäljare delvis via säljstödprogrammet Salsa. Salsa är huvudsakligen ett stöd för
återförsäljarna i deras arbete, men ger även Kinnarps möjlighet att stödja dem. Area sales
manager för utländska återförsäljare har tillgång till sina återförsäljares Salsa och avgör vilka
registrerade projekt som är viktiga och lägger över dem till marknadsavdelningens Salsa. Hur
mycket information som finns tillgänglig där och hur aktuell den är beror för det första på hur
mycket återförsäljarna dokumenterar i sitt Salsa. För det andra beror det på hur duktiga area
sales manager är på att lägga över information från återförsäljarnas till marknadsavdelningens
Salsa. Då inte alla återförsäljare har implementerat Salsa är det även viktigt att area sales
manager själva för in information från de kontakter de har med övriga kunder och
återförsäljare. Generellt sett är utländska återförsäljare bra på att registrera sina kundaktiviteter
vilket ger en bra grund för area sales manager. Den främsta kontakten med återförsäljare sker
via telefon och personliga kontakter. Salsa används mest som en påminnelse och för att
dokumentera vad som sker.
Area sales manager för Sverige är den som har kontakten mellan svenska
marknadsorganisationen och resterande marknadsavdelningen, men även viss kontakt med
återförsäljare och kunder. Area sales manager för Sverige har ansvar för att lägga in de svenska
återförsäljarnas information om projekt i marknadsavdelningens Salsa. Det är ännu få svenska
återförsäljare som har implementerat säljstödsprogrammet vilket gör att det är svårt att få
information till marknadsavdelningens program. Endast Key account information och riktigt
stora projekt registreras i marknadsavdelningens Salsa, det är dock inte säkert att detta görs
förrän i slutet av projektet.
Marknadsavdelningen anser att gamla kunder bör bevakas då de efter ett visst antal år kommer
att vilja byta ut sina möbler, och då måste Kinnarps vara med för att slåss om ordern. Det är
även viktigt att ha information om hur konjunkturen ser ut, vid nedgång görs sig företag av
med personal och deras kontor. Så när konjunkturen är på uppgång anställer företag personal
igen och behöver då möbler till nya kontor.
Informationen som finns i Salsa kan läsas av alla på Kinnarps som har Salsalicens. I nuläget
innebär det alla på marknadsavdelningen och några nyckelpersoner på varje avdelning. Ur
Salsa kan önskad information väljas ut och fås samlad i form av olika typer av statistik och
diagram. Åt de länder som efterfrågar någon form av sammanställning från Salsa görs särskilda
rapporter. Information kan dock bara sammanställas automatiskt så länge den finns inlagd av
en och samma area sales manager. Chefen för slutmonteringen har tillgång till Salsa och tycker
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att det kunde vara en bra informationskälla om det vore mer användarvänligt och att alla
dokumenterade aktuell information där
Marknadsavdelningen har tät kontakt med återförsäljarna och vet därför mycket om vad som
händer på marknaden. De anser att de känner de olika marknaderna väl, vilket är viktigt då
olika länderna föredrar olika typer av produkter och skillnaderna är stora från land till land.
Marknadsavdelningen ser sig som länken mellan produktionen och marknaderna och det
verkar finnas en viss förståelse för att information behöver förmedlas till produktion. Area
sales manager på huvudkontoret i Kinnarp är kontaktperson för sina länder. De försöker hålla
sig uppdaterade om vad konkurrenterna gör, vilka produkter som saknas och vad de behöver
hjälp med i länderna. Säljare är olika bra på att lämna information, vissa behöver påminnas att
lämna information mer än andra. Ett nytt försök som är aktuellt är kvartalsmöten med säljarna
i varje land där bland annat pågående projekt diskuteras.
Trots att det finns en förståelse för behovet av information hos andra funktioner, är det
kanske inte alltid klart vilken typ av information som är viktig. Det finns en förståelse för att
förhandsinformation skulle förbättra situationen för produktionen och för att en komplett
produktmix är viktigt för dem. Kunskapen verkar däremot bristande om vilka förändringar
som produktionen behöver känna till och hur stora förändringar som påverkar dem.
Marknadsavdelningen menar att det borde vara möjligt att göra en uppskattning av
försäljningen per land, men svårt att göra per region då länderna skiljer sig åt mycket.
Marknadsavdelningen anser även att de behöver bli bättre på att förutspå vilka produkter som
påverkas av en ny produkt. Önskemål och behov från marknaden av nya produkter förmedlas
till produktionschefen. Två gånger per år kommer E-pro, ansvariga från varje land, till
Kinnarps på utbildning om alla nya produkter. Där ges åsikter om de nya produkterna och
marknadsavdelningen får information om vilka produkter som E-pro tycker saknas. Kinnarps
har en stor produktflora och det är konstruktionsavdelningen som beslutar om framtagning av
nya produkter och vilka som ska utgå ur sortimentet.

3.2.3 Produktion
Planering på kortare sikt är det mest frekvent förekommande på Kinnarps. Planerarna
använder sig av eventuella lagda order och prognos per produktgrupp för att beräkna främst
personalbehov men även beläggningsgrad för slutmonteringen. För komponentavdelningarna
beräknas inte beläggningen, vilket innebär att de inte vet hur stor del av kapaciteten som
utnyttjas eller när maximal beläggning är nådd. Endast Jönköpingsfabriken har börjat beräkna
beläggningen. Då slutmonteringen är kundorderstyrd är det första steget mot leverans att en
kundorder läggs. Ett leveransdatum för ordern planeras in av transport- och
planeringsprogrammet TP. Därefter planeras transporten och ett leveransdatum bestäms,
utifrån detta leveransdatum planeras produktionen. Kinnarps har själva byggt TP programmet
för att minimera produktions- och leveranskostnad.
För att TP ska kunna lägga in ordern inom leveransfönstret krävs det att det finns tillgänglig
kapacitet i slutmonteringen och en planerad transport till området. Leveransfönster är den
period då kunden lovats leverans vid order. Är det då fullbelagt i slutmonteringen och ordern
inte får plats läggs den i orderbanken och då får orderplanering hanteras manuellt. TP kan inte
heller dela en order för att exempelvis producera den på två dagar istället för en. Alltså hamnar
även stora order i orderbanken om de inte ryms på en dag.
Tidsfönstren för leverans är ofta korta eller har enligt produktionsavdelningen felaktiga
indelningar för att det ska vara möjligt för TP att välja leveranstillfälle. Finns det enbart en
transport till specifik destination inom leveransfönstret blir avvägningen mellan
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slutmonteringen och leveransdatum oftast till nackdel för slutmonteringen. Då leverans till
vissa länder och regioner bara sker vissa dagar i veckan kan inte TP planera på mer än ett sätt
om leverans är lovad en viss vecka.
När en order planeras till slutmonteringens nackdel resulterar det i överbeläggning på berörda
förmansområden och planeringsgrupper. Vid för stor total överbeläggning kan detta inte lösas
genom resursförflyttning mellan produktionsgrupperna utan resulterar i överbeläggning och
övertid. Planeringen på sex dagar för slutmonteringen är fastlåst, vilket i princip innebär att
order kan flyttas och planeras in sju dagar eller mer i förväg. Sex dagar är tiden som en order
behöver för att gå igenom slutmonteringen, vilket innebär att komponenttillverkning och
leverantörer då redan måste ha försett lager 5 med komponenter till slutmonteringen.
Planeraren för slutmonteringen är den som ser till att order som läggs utöver befintlig
kapacitet kan tillverkas och ser främst till att dag 7-12 har jämn beläggning, se bild 2. Vid
kapacitetsplaneringen delar planerarna upp order som är för stora att produceras på en dag.
Vanliga order kan delas upp på tre dagar. Dessa omplaneringar leder till problem på
inköpsavdelningen, vilket beskrivs senare. Vid överbeläggning fungerar delning av order inte
optimalt, då prioriteras de order som är planerade på just den dagen. En delad order är något
som ska produceras i förväg och ännu inte är försenad, men då den är för stor för att
produceras på en dag, blir den försenad om den inte börjar produceras i förväg.
Komponenttillverkningen och leverantörer har en ledtid på upp till ca 20 dagar. Vid sena
ändringarna i planeringen innebär det kort framförhållning för interna och externa
leverantörer och att de behöver styras på annat sätt än på kundorder. Nedan visas bild 2 som
beskriver hur planeringsdagarna förhåller sig till varandra på de olika enheterna.

Bild 2 Kinnarps planeringsdagar
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Bild 3 Kinnarps utleveranser
Slutmonteringen i Kinnarp sker helt mot kundorder. Den startar sex dagar innan ordern ska
lastas och distribueras till kund, detta visas i bild 2 som dag noll. Vid dag sex då slutmontering
ska starta måste alla komponenter finnas tillgängliga. Produkter har olika ledtid beroende på
hur kundanpassade de är. Vid kundanpassade och specialprodukter blir den totala ledtiden för
produkten alltid en följd av ledtiden för den artikeln som har längst ledtid. Order levereras
aldrig i delleveranser och därför är det den produkten med den totalt längsta ledtiden som
bestämmer ledtiden för ordern. Oberoende av i vilken fabrik produkterna tillverkas så utgår
alla leveranser till kund från Kinnarp. Produkter som tillverkas för Materia, Klaesson och
Scandiform tillverkas i egna fabriker och levereras separat, se bild 3.
Styrning av komponenter sker i dagsläget olika beroende på vilken komponent det rör sig om.
Komponenttillverkningen i Kinnarp har som tidigare nämnts en ledtid på upp till 20 dagar.
Här tillverkas det mesta mot lager 5, med undantag för specialorder som tillverkas när ordern
lagts. Styrning av den komponenttillverkning som inte är kundorderstyrd i Kinnarp sker med
följande fyra styrmedel säkerhetslager, säkerhetsdagar, prognos och orderkvantitetsdagar.
• För de 20 % av artiklarna som står för 80 % av volymen finns ett visst antal dagsbehov i
säkerhetslager. Detta innebär i nuläget att det finns många artiklar på lager eftersom
Kinnarps har hög försäljning för tillfället.
• Säkerhetsdagar innebär att behovet av artikeln flyttas bakåt någon dag för att säkerställa
att det inte blir brist. Detta används på artiklar som inte får ta slut, på grund av att det
skulle kunna stoppa en kritisk del av produktionen.
• 5-10 % av artiklarna styrs efter prognos, det är högvolymartiklar och tillhör de 20 % av
artiklarna som står för 80 % av volymen.
• Lågvolymartiklar styrs av orderkvantitetsdagar. Det betyder att det aktuella behovet i
orderstocken för ett visst antal dagar framåt kontrolleras för att kunna buntas ihop och
tillverkas samtidigt. Antalet dagars framförhållning varierar mellan 3, 5, 7, 10, 15 och 20
dagar.
Batchstorlekar och storlek på säkerhetslager för artiklar bestäms i de speciella projekt som
hanterar framtagning av nya produkter. Nya produkter har ingen historik och därmed inget
registrerat årsbehov, därför sätts ett förväntat årsbehov in i affärssystemet för att antalet i
säkerhetslager ska räknas ut. Detta ska sedan uppdateras när det finns verklig historik och
information om hur den faktiska efterfrågan ser ut.
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Kinnarps har cirka 7000 inköpsartiklar och cirka 25 000 artiklar de producerar själva. I lager 5 i
Kinnarp finns 7000 pallplatser och lagersaldo brukar vara cirka 45 miljoner kronor, just nu
ligger det på 65 miljoner kronor, det innebär att kapitalbindningen är 44 % mer än i
normalfallet.
I Skillingaryd skärs och sys tyg till kontorsstolar och där tillverkas också stoppmöbler, se bild 1
och 2. Komponenttillverkning för stoppmöbler har en ledtid på 20 dagar och därefter har
monteringen en ledtid på sex dagar. Tygbearbetningen i Skillingaryd är alltid kundspecifik och
påbörjas efter att en order lagts. Tillhör tyget ett av de 180 standardtyger som finns på lager,
har tygbearbetningen en ledtid på sex dagar innan de kan skickas vidare till Kinnarp. Leverans
till Kinnarp sker olika långt innan leverans till kund beroende på vad det är för möbler, när det
handlar om färdiga sittmöbler levereras de till Kinnarp dag 1, se bild 2. Rör det sig om delar
till arbetsstolar som ska monteras i Kinnarp sker leverans dit dag 2 innan utleverans då de
monteras dag 1, dag 0 lastas och levereras alla möbler.
Vill en kund ha ett annat tyg än de som lagerhålls i Skillingaryd, behöver tyg först beställas och
först när det är levererat kan leveransdag och start av produktion bestämmas. Svårigheten med
tyg är att det går åt olika mycket beroende på hur många stolar som ska tillverkas samtidigt.
Det gör att det är svårt att beräkna materialåtgång och hur mycket som behöver lagerhållas.
I Jönköping sker all plåtbearbetning till Kinnarps produkter och styrningen av komponenterna
är indelad i tre delar: komponenttillverkning, komponentbearbetning och montering. I det
första stadiet styrs tillverkningen på ekonomisk orderkvantitet. Det görs på grund av långa
ställtider i maskinerna, vilket gör det mer ekonomiskt att producera många komponenter på en
gång. I detta stadium har dessutom komponenterna relativt lågt lagervärde.
Komponentbearbetningen tillverkar detaljerna efter orderkvantitetsdagar och monteringsdelen
är orderinitierad och ser till Kinnarps behov från dag till dag. Komponenttillverkning och
bearbetning har en ledtid på upp till 20 dagar och monteringen görs på 6 dagar.
Kinnarps vill lova sina kunder en ledtid till utleverans på 4 veckor. Kinnarps har i normalfall
en orderstock som är 10 000 – 16 000 m3 och i dagsläget är orderstocken på ca 25 000 m3. På
grund av detta har Kinnarps just nu en ledtid på 6 – 8 veckor. På Kinnarps mäter
leveranslogistikavdelningen distributionskapaciteten i kubikmeter och produktionsavdelningen
beläggningen i tid samt mäter sälj och marknadsavdelningen försäljningen i kronor. De har på
Kinnarps olika sätt att omvandla begreppen från en enhet till en annan.
Produktionsplanerarna för slutmonteringen och avroparna tillhör inköpsavdelningen, se bilaga
4. Det finns ingen ansvarig för planering på taktisk nivå och ingen gemensam metod för hur
produktionen bör planeras eller hur samplanering bör ske. Den planering som sker idag görs
på olika sätt för alla fabriker och är huvudsakligen operativ. Cheferna för
produktionsenheterna och produktionschefen har ett möte varannan vecka ett möte där de
träffas personligen.
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3.2.4 Inköpsavdelningen
Kinnarps har 150 – 200 leverantörer som de använder sig av kontinuerligt, de finns främst i
Sverige och Västeuropa, samt några i Östeuropa och Kina. Färdiga produkter eller material för
bearbetning köps in för 700 miljoner kronor per år.
Inköpsavdelningen ansvarar för avtal med leverantörer och inköp av material. Två funktioner
som finns är inköpare och avropare. Inköparnas roll är att sköta avtal med leverantörer,
ansvarsområdena för inköpspersonalen är materialindelat, vilket betyder att en person har
ansvar för alla leverantörer av en viss materialtyp. Avroparnas dagliga arbete består i huvudsak
av två delar, den första är att åtgärda de åtgärdsförslag som fås från Movex efter att
programmet bearbetat all information under natten. Tre exempel på åtgärdsförslag är C1, B1
och B3. C1 innebär att ordern är sen och att leverantörer måste stressas för att få materialet till
Kinnarps i tid. Då Movex visar B1 behöver ordern tidigareläggas och leverantörer måste
meddelas, men orden är då ännu inte så sen som vid C1. Ibland anses det bättre att ta av
säkerhetslager än att ringa och ändra leveransen om det bara rör sig om någon dag. Detta görs
om det är en pålitlig leverantör och inköparen vet att leverantören brukar hålla planerad
leveransdag för att bibehålla goda kontakter till leverantörerna. B3 visas om ordern blir
uppskjuten vilket sker mindre ofta. Den andra uppgiften är att jaga material från leverantörer.
Anledning till detta är att Kinnarps har problem med differenser i lagersaldon och att åtgärder
av förslagen i Movex sker då order redan är försenade.
När kapacitetsplanering som tidigare nämnts delar upp order som är för stora att produceras
på en dag leder det till C1 och B1 problem. Orderna har samma leveransdatum som tidigare,
men montering ska börja en eller några dagar tidigare. Detta leder till att material och
komponenter behövs tidigare än planerat, vilket betyder att inköparna måste stressa
leverantörerna. För att undvika många problem anser inköpsavdelningen att leveransplanering
rent fysiskt skulle befinna sig närmare kapacitetsplanerare och produktion. De anser även att
monteringskapaciteten och utlastningen är begränsningen i företaget. Om det verkligen är där
begränsningen ligger har inte utretts.
Inköpsavdelningen delges samma framtidsinformation från marknadsavdelningen som
produktionsavdelningen, alltså prognos per produktgrupp och den väntade årliga
säljförändringen i procent. Det finns åsikter om att prognosen i dagsläget inte fyller någon
funktion för inköpsavdelningen. En uppfattning om prognosen är att den ofta är samma som
utfallet för föregående år.
Inköparna använder sig av inneliggande order i Movex som information för materialbehov,
vilket fungerar i dagsläget då orderstocken är mycket stor. En åsikt som finns är att kort
framförhållning räcker vid hög orderstock, då är ledtiden så lång att de hinner få in material
ändå. De flesta leverantörer har 6 – 7 dagars ledtid, men vissa har upp till 30 dagar. Inköparna
kan ta fram listor av behov för 1 eller 2 veckor utöver fastlagd produktion. I den listan ser de
inte behovet för frisläppta order och inte heller vad som finns i lager 5. Därför kan inköparen
inte direkt se det totala behovet jämfört med vad som finns i lager och vad som är beställt.
Leveransprecisionen från leverantörerna ligger på 85-90 %. Denna siffra skulle kunna
förbättras om Kinnarps blev bättre på att ge information i förväg om förväntat behov. I
dagsläget förvarnas underleverantörer endast i vissa fall vid stora order och
kontraktsgenomgångar. Automatgenererade prognoser från Movex brukade för några år sedan
skickas ut till leverantörer, men det görs inte lägre då de anses för osäkra.
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Inköpsavdelningen skulle gärna vilja kunna förse sina leverantörer med någon form av
prognos för att förbereda dem på hur framtiden kan komma att se ut. En önskan vore
månadsvis prognoser för 6 månader framåt och som eventuellt skulle kunna vara baserade på
inneliggande orderstock och en uppskattning av framtiden. Men då Kinnarps måste arbeta in i
det sista för att vinna en order är det svårt att använda inneliggande order med god
framförhållning.
Vid planeringen av inköp av material som kräver lång framförhållning, exempelvis massivt trä
och faner, skulle bedömningen av behovet vara lättare att göra med en prognos som underlag.
Då framförhållningen i planeringen av tillverkningen idag är begränsad vill inköpsavdelningen
ha goda marginaler i lagerhållningen av material och inköpta komponenter. Vid introduktion
av nya produkter gör de produktansvariga redan en uppskattning av förväntad efterfrågan,
inköpsavdelningen verkar ha förståelse för att detta är en svår uppgift. Om Kinnarps skulle bli
bättre på att gissa efterfrågan på nya produkter och hur dessa påverkar efterfrågan på de
befintliga produkterna tror inköpsavdelningen att de skulle kunna arbeta bättre mot sina
leverantörer.
Inköpsavdelningen tror att bättre framförhållning inför ökningar och minskningar i
efterfrågan skulle ge dem en bättre situation vid förhandlingar av leveransavtalen. Ordervärdet
hos Kinnarps största leverantör har ökat med 30 % till 90 miljoner kronor. Möjligheten att
förbereda sina leverantörer för denna typ av förändringar är ännu ett skäl, enligt
inköpsavdelningen, till att Kinnarps borde ha bättre framförhållning.
Inställningen på inköpsavdelningen är att det finns mycket kunskap på Kinnarps och att det är
viktigt att diskutera budget, prognos och produktmix. Inga möten om efterfrågan i framtiden
finns trots detta. Inköpsavdelningens uppfattning är att prognosverktygen i dagsläget inte är så
bra, de har förbättringspotential.
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3.2.5 Leveranslogistik
Leveransplaneringen är placerad tillsammans med ordermottagningen och ser till att det finns
transporter till de order som läggs. Transport- och planeringsprogrammet, TP, planerar in
order och matchar order med samma destination, så att de kan produceras och därmed
levereras i samma period.
För att planera på lång sikt använder leveransplaneringen sig av den så kallade
logistikkalendern. Den sträcker sig tre till fyra månader fram i tiden och grundar sig på historik
och eventuella lagda order. Om ett land har haft ett visst antal leveranser under en period så
räknar Kinnarps med att det blir ungefär det samma i nästa. När marknadsavdelningen givit
indikation på en viss procentökning eller minskning av den totala försäljningen tas det också
hänsyn till detta. Resultatet blir att antalet planerade transporter till olika regioner, alla väntas
förändras med samma procentsats och transportresurser fördelas därefter.
Av produktionsplaneringen får leveransplanering listor på beläggningsprocent på de olika
produktionsgrupperna i slutmonteringen. Dock är det så att optimeringen i TP i slutändan styr
hur order ska planeras. Det blir ofta till leveransplaneringens fördel, då det är bättre att trycka
in en order i produktion än att missa orderleveransen om det bara finns ett alternativ för
leverans under tidsfönstret för önskad leverans. Kunder som har avtal med fyra veckors ledtid
är också en anledning till överbeläggning då det redan kan vara fullt i produktionen fyra
veckor framåt men orden måste ändå in. En anledning till att sena ändringar ofta görs är att
kunden kan ändra sig i sista stund, vilket accepteras av Kinnarps, men ställer till problem för
produktionen.
Vid tillfällen då orderstocken ökar och transportresurserna blir knappa så ser
leveransplaneringen till att ledtiderna ökar jämt till alla destinationer.
Distributionstid och tid för montering finns väl dokumenterat i TP vilket gör att planering av
leveranser och transporter fungerar bra. Det är chaufförerna som själva lastar ur, bär in och
monterar möblerna på plats. Undantag finns i vissa länder där de har egen personal för att
bära och montera. Leveransplaneringen är beroende av återförsäljare för att få information om
hur byggnaden ser ut, så att information om våning och arbetsplats finns på
produktionslappen. Om order skrivs utan specificering blir det svårt vid montering, det är
även viktigt att det finns bra underlag vid eventuella reklamationer eller transportskador.
Leveransplanerarna använder Salsa som informationskälla, de anser att den är bra men att den
kunde uppdateras oftare. Möten med area sales manager sker någon gång i månaden.
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3.3 Avdelningarnas mål
Balanced Score Cards, BSC, används på Kinnarps för att styra organisationen och de
olika avdelningarna på alla nivåer i företaget. Efter en studie av de övergripande BSC
för Kinnarps verkar de täcka alla företagets delar. BSCs styrparametrar är indelade i
fyra grupper, den första behandlar finansiella aspekter, den andra är kundorienterad,
den tredje fokuserar på processer och den fjärde hanterar lärande i organisationen.
Kinnarps Production AB och Kinnarps Marketing and Sales AB har samma
fokusgrupper som de övergripande och varje grupp ska stödja de övergripande BSC.
Vid studie av den totala rapporten från februari 2006 styrks detta. Det verkar dock vara
så att styrparametrarna för varje avdelning är fokuserade på enbart den egna
avdelningen.
Produktionsavdelningens BSC fokuserar mycket på kostnader och effektivisering av
olika områden inom avdelningen, medan BSC för marknadsavdelningen är till stor del
fokuserade på kontakten utåt mot alla regioner i vilka Kinnarps säljer. På så sätt stödjer
de var för sig företagets övergripande BSC, men det verkar finnas få styrparametrar
som gör att avdelningarna direkt bidrar till att se och förstå helheten på företaget och
som gör att avdelningarna strävar efter att stödja varandra.

3.4 Prövade åtgärder för förbättrad styrning
Kinnarps har för att försöka förbättra planeringen och styrningen av produktionen
provat olika åtgärder. Några av dessa är:
• Automatgenererade prognoser från Movex för framtida behov skickades till
leverantörer från inköpsavdelningen, men då de inte ansågs motsvara utfallet
tillräckligt bra skickas dessa inte längre till leverantörerna.
• 2002 testade Kinnarps att styra komponenttillverkningen på prognos när
orderbehov inte fanns, denna prognos baserades på medelvärdet av tre månaders
historik i Movex. Detta styrsätt togs bort v.42 2005 då det fungerade dåligt.
• Komponenter har styrts på en ABC klassificering. Det fanns 4 kategorier indelade
efter komponentens lagervärde. Detta resulterade i att billiga komponenter
lagerhölls, medan brist uppstod på artiklar med stor efterfrågan.
• Logistikmöten har funnits och sammanställningarna, som då gjordes av
marknadschefen, uppskattades av produktion. Marknadsavdelningen för Sverige
deltog inte, och utan visat intresse från alla försvann mötena.
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I det här avsnittet kommer vi, med utgångspunkt i teorin, att presentera vad en prognos är,
varför företag bör prognostisera och vad företaget olika funktioner har för behov. Vilka
problem som uppstår vid samarbetet och hur dessa kan hanteras. Vad funktionerna
behöver samarbeta kring och vad som bör ingå i prognosen.

4.1 Vad är en prognos - grundläggande definitioner
Begreppet prognostisering har en bred användning, vilket kan skapa förvirring kring
betydelsen. Edlund et al. (1999) definierar begreppet som en förutsägelse om en händelse i
framtiden och det avser i regel värdet på en variabel vid en viss tidpunkt.
Mattsson och Johnsson (2003) poängterar att det är viktigt att hålla isär begreppen prognos,
plan och budget. Han definierar prognos som en bedömd framtida efterfrågan på företagets
produkter. Företag kan själva påverka sin framtida efterfrågan med marknadsföringskampanjer
och prissättning, därför bör hänsyn tas till detta när prognoser görs. Däremot bör inte
prognoser innefatta önskningar eller förhoppningar om försäljning eller tillverkning. En plan
kan betraktas som det företaget har beslutat utifrån informationen från prognosen, där hänsyn
även tas till de ambitioner eller begränsningar företaget har. En plan kan ändras efterhand som
efterfrågan ändras, det vill säga om företaget har kapacitet att göra så. Budget i sin tur
definieras av Mattsson och Johnsson (2003) som en plan uttryckt i kronor och förhåller sig då
till prognosen på samma sätt som planen. Dock ska en budget ligga fast under året och får inte
ändras. En prognos är, enligt Mattsson och Johnsson (2003), en bedömning av en framtida
efterfrågan och kommer därför aldrig att helt att överensstämma med verklig efterfrågan.
Därför måste i viss utsträckning bristfälliga prognoser accepteras och företaget sträva mot så
små prognosfel som möjligt.
Enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) kan en prognos kategoriseras efter många
karakteristiska områden, tre av dem är funktionsområde, tidshorisont och status.
Funktionsområdet innefattar vilket syfte prognosen har och vad användningsområdet är.
Tidshorisonten är nära kopplad till planeringsnivåerna som prognosen ska stödja. Därför bör
en prognos ha en viss tidshorisont och sedan vara nedbruten i kortare tidsperspektiv beroende
på vilken styrning den ska användas till. Statusen på prognosen kan delas in i flera delar: i
vilket stadium prognostiseringsprocessen är, vilken kopplingen är till de organisatoriska målen,
vilken nivå av acceptans som finns för prognosen och möjligheten att justera prognosen.
Efterfrågehanteringen omfattar ansatsen att hantera prognostiseringsprocessen. Skilda typer av
prognosmetoder benämns, enligt Olhager (2000), olika beroende på vilken typ av information
den innehåller, det talas om kvalitativa och kvantitativa metoder. Efterfrågetekniker innefattar,
enligt Mentzer och Moon (2005), tidsseriemetoder, regressionsmetoder och kvalitativa
metoder. Varje metod har sina för- och nackdelar för efterfrågeprognostisering, och dessa föroch nackdelar gör att metoderna kompletterar varandra.
Kvantitativa prognoser baseras på historien och innebär att en analys av tidigare försäljning
ligger till grund för hur framtiden ska se ut. Metoder för denna typ av prognoser är enligt
Olhager (2000) tidsseriemetoder så som glidande medelvärde, exponentiell utjämning,
trendprojektion och säsongsindex. Vid denna typ av metoder studeras efterfrågan och andra
variablers påverkan ignoreras. Tidsseriemetoder är, enligt Mentzer och Moon (2005),
utformade för att identifiera och förutspå trender och säsongsvariationer i data och förändras
snabbt när trenden eller säsongsvariationen skiftar. Den tar inte hänsyn till externa faktorer.
Regressionsmetoden kräver lång tidsperiod av data, vilket gör att den inte ändrar sig efter
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snabba förändringar, utan den tar hänsyn till externa faktorer. Metoden tar i beaktande hur
olika variabler påverkar varandra.
Enligt Olhager (2000) utnyttjar kvalitativa prognoser subjektiv information som data och som
underlag för prognosen kan planerade aktiviteter samt individers åsikter användas. Vanliga
existerande metoder för att ta fram kvalitativ data är Delfi-metoden, expertutlåtanden,
säljkårsuppfattning och historisk analogi. Kvalitativ metod tar, enligt Mentzer och Moon
(2005), hänsyn till förändringar i företagets miljö som inte inträffat förut eller som har inträffat
förut, men som det inte finns någon beskrivande data om i systemet. Producerande företag
med försäljning på flera marknader använder sig, enligt Olhager (2000), ofta av
säljkårsuppfattningar.
Säljkårskattningar kan då bli pessimistiska, optimistiska eller sannolika prognoser som
aggregeras till prognoser för produktgrupp och region. Mentzer och Moon (2005) menar att
erfarna prognosanalytiker kan överväga förändringar som företaget inte upplevt förut. De
använder då känslor, intryck och växelverkan utifrån sig själva, andra inom företaget,
leverantörer och kunder, och översätter informationen till kvalitativa justeringar i den
kvalitativa prognosen. Ett centralt problem med den kvalitativa tekniken hävdar Olhager
(2000) är att avgöra om experterna verkligen kan göra realistiska bedömningar.
Enligt Edlund et al. (1999) är viktiga tillämpningsområden för kvalitativa prognoser underlag
för långtidsplanering, för bedömning av teknisk utveckling samt försäljningsprognoser för nya
produkter. Fördelar är enligt Mentzer och Moon (2005) att kvalitativa prognoser kan förutspå
förändringar i säljmönster och att det ger beslutsfattare en sammanställning av intuition,
erfarenhet och expertomdöme.
Edlund et al. (1999) påpekar vikten av att en prognos, som bygger på någon form av
framskrivning av tidigare värden, bör bedömas om den är rimlig och om den behöver
korrigeras med hänsyn till kunskap om vad som kommer att inträffa i framtiden. Sådan
kunskap kan vara kännedom om att en stor kund kommer att byta leverantör eller att företaget
kommer att gå ut med en stor marknadsföringskampanj. Detta innebär samtidigt en stor risk
att prognosen blir subjektiv.
Mentzer och Moon (2005) menar att det mest effektiva sättet att efterfrågeprognostisera är att
starta med en tidsseriemetod för att ta fram en initial prognos, använda regressionsanalys av
externa faktorer för att förbättra prognosen. Denna prognos ska sen göra det lättare för
prognosanalytikern att analysera och göra kvalitativa ändringar baserade på informationen som
inte har övervägts av tidsseriemetod eller regressionsmetoden.
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4.2 Varför efterfrågeprognos
Användning av efterfrågeprognostisering kan göras av många olika anledningar och syften. All
efterfrågan på produkter och artiklar med längre produktionsledtid än tiden från order till
leverans måste, enligt Mattsson och Johnsson (2003), i princip efterfrågeprognostiseras i
förväg. Efterprognostisering är oftast avsedd för artiklar med oberoende efterfrågan, vilket
innebär slutprodukter och reservdelar. Härledd efterfrågan på till exempel ben till ett bord är
beroende på slutproduktens efterfrågan, och prognosen kan då beräknas för de härledda
artiklarna utifrån slutprodukten.
Enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) bör efterfrågeprognostisering innebära en plan
som möjliggör för produktion att tillverka de produkter och komponenter som motsvarar
efterfrågan samt att bygga upp nödvändiga lager för att täcka upp förväntade brister i
kapacitet. Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) tycker att
efterfrågeprognosen ska användas för att:
• Planera tillverkningen för komponenter med lång ledtid och anförskaffningstid. (kort sikt)
• Bygga upp mellanliggande lager för att täcka toppar/säsongsvariationer i efterfrågan.
(medellång sikt)
• Se till att kapaciteten är balanserad mot efterfrågan (lång sikt)
Mattsson och Johnsson (2003) menar att det brukar skiljas på tre olika styrningsnivåer,
strategisk, taktisk och operativ styrning. Exempel på beslutsområden på strategisk nivå är
ledtid, servicenivå, produktmix, variantbredd i produktsortimentet, policy för
kapacitetsdimensionering, produktion mot lager eller kundorder och leverantörsstruktur.
Mattsson och Johnsson (2003) menar att taktisk styrning ska anpassa och utveckla företagets
struktur i linje med de strategiska besluten. Det kan innebära produktionsplaner, planering av
kapacitet, val av tillverkningsupplägg, fastställa regler för bestämning av orderkvantiteter och
säkerhetslager, central eller decentraliserad planeringsorganisation, val av planeringssystem och
planeringsmetoder.
För att ett företag ska kunna planera sin verksamhet krävs, enligt Forsberg (2003), tillgång till
information av olika slag och kvalitén på denna information har stor betydelse. Dålig precision
på information om till exempel lagersaldon, ställtider och tillverkningstider beror oftast på att
rutiner inte följs, oordning och att uppdatering av värdena i datasystemet är lågt prioriterat.
Kvalitén på informationen har en stor inverkan på resultatet av de aktiviteter som använder
denna information. Ett syfte med efterfrågeprognostiseringen kan vara att säkerställa eller
förbättra sin konkurrenssituation. Palmatier (1999) menar att företag som stävar mot
tillverkningsexcellens och försprång till konkurrenter inser vilken nyckelroll prognoser har för
förmågan att tillfredställa kundbehovet och samtidigt använda sina resurser rätt. Precisa
prognoser hjälper då till med att lösa dilemmat med allt mer krävande kunder och större
förväntningar från aktieägarna.
En viktig anledning att efterfrågeprognostisera är att planera förändringar i kapacitet för att ha
rätt kapacitet vid rätt tidpunkt. Slack och Lewis (2002) säger att planering av
kapacitetsförändringar skulle vara enkelt om det inte var för två aspekter med kapacitet; ledtid
och skalfördelar. Om kapacitet kunde införas direkt, utan dröjsmål mellan beslut och utökning
och kapaciteten skulle finnas utan uppstart, behöver företaget inte agera innan behovet av
utökningen verkligen finns. Att förändra sin kapacitet i verkligheten tar tid vilket betyder att
beslut behöver tas innan behovet är säkert känt. Vid förändring av kapaciteten finns det en
press att göra förändringen tillräckligt stor för att uppnå skalfördelar. Det medför en risk att
behovet av utökad kapacitet inte är tillräckligt för att förändringen ska uppnå skalfördelar. Att
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besluta om kapacitet involverar oundvikligen någon form av risk. Men det gör det även att
vänta med beslutet, för att fördröjning ändå betyder att kapaciteten inte motsvarar behovet.
Om både lång ledtid och signifikanta skalfördelar läggs ihop blir beslut om
kapacitetsförändringar riskfyllda.
Vid kapacitetsförändring är det viktigt att överväga när förändringen bör göras. Enligt Slack
och Lewis (2002) är prognosen för framtida kapacitetsbehov avgörande för beslutet.
Kapaciteten kan då ökas eller minskas vid indikation på att mer kapacitet behövs, eller att
nuvarande kapacitet inte behövs. Timingen i kapacitetsförändringen är viktig då marknadens
reaktion på över- eller underkapacitet har stor påverkan på företaget. Överkapacitet kan leda
till överflöd och prissänkning och underkapacitet förlorade kunder, kanske till konkurrenter.
Strategier för företagets kapacitet, enligt Slack och Lewis (2002), är leading, lagging och
smoothing, se bild 4. Det innebär att företaget väljer att kapaciteten alltid över- eller
understiger efterfrågan, alternativt varierar för att jämna ut kapaciteten efter efterfrågan.

Bild 4 Kapacitetsstrategier, leading, lagging och smoothing (efter Slack och Lewis (2002))

4.3 Gemensam prognos
Det finns konflikter mellan de prognoser som hjälper sälj- och marknadsavdelningen att nå
sina försäljningsmål och prognosen som hjälper produktion att producera rätt mängd
produkter i rätt tid till minsta möjliga kostnad. Enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) är
denna konflikt ett allvarligt problem, särskilt i företag med en produktionsledtid som är längre
än kundorderledtiden. Detta kräver ett stort samarbete och i många företag har problemet inte
fått så stor uppmärksamhet, med konsekvensen att separata sälj och tillverkningsprognoser
används.
Vidare anser Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) att behovet av de olika
efterfrågeprognoserna kan tillgodoses genom att kombinera relativt enkla statistiska tekniker
med förbättrat samarbete och koordination mellan sälj- och marknadsavdelningen och
tillverkningsavdelningen. På så sätt kan en gemensam efterfrågeprognos som accepteras av
produktion så väl som marknadsavdelningen skapas.
Att kombinera kvalitativa bedömningar med statistiska tekniker för att skapa en gemensam
efterfrågeprognos tycker Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) är ett mer lovande
angreppssätt än komplicerade statistiska tekniker. A skriver att många anser att det finns
indikationer på att en bra och accepterad prognosprocess är väldigt viktig. A påpekar att det är
viktigt att ta hänsyn till de faktorer som påverkar prognosen betydligt, så som kampanj
aktiviteter och stora order som är på gång. Därför kan en relativt enkel och lättförstådd
statistisk teknik kanske vara tillräcklig som grund.
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Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) påvisar företeelsen att olika intressegrupper i företaget
kan ha olika önskemål om prognosen. Försäljningsavdelningen kan t.ex. vilja ha en hög
prognos, eftersom det ger höga försäljningsbudgetar för säljkåren och en möjlighet att hålla
stora färdigvarulager. Ekonomiavdelningen kan önska en prognos som snarare ligger strax
under det faktiska värdet för att kunna säga nej till alltför stora lager, nyanställning av personal
etc. Det gör att prognosen blir mer politisk och mer liknar en budget än en ”objektiv”
uppskattning av en framtida händelse. Därför att det viktigt att skapa en gemensam
efterfrågeprognos, som alla kan anse vara en bra realistisk kompromiss.
En prognos bör, enligt Palmatier (1999), ses som en förväntan på tillgängliga produkter. Om
behovet inte finns i prognosen kan produkten inte förväntas finnas tillgänglig. Då produktion
tillverkar produkter som inte säljs binder företaget resurser i onödan och om inte det som
efterfrågas har producerats måste företaget lösa det på något sätt, ofta till höga kostnader och
dåligt resursutnyttjande. Det är därför väsentligt att se till företagets bästa och inte till varje
enskild avdelning för sig.
I vilken utsträckning artiklar med härledd efterfrågan behöver prognostiseras är, enligt
Mattsson och Johnsson (2003), en fråga om vilka planeringsmetoder företaget använder. För
att använda härledd efterfrågan behövs möjlighet att via strukturen bryta ner efterfrågan. Det
kan enligt Mattsson och Johnsson (2003) innebära svårigheter att prognostisera på
produktnivå och sedan härleda behovet i företag som tillverkar produkter med en stor
variantrikedom.
Palmatier och Crum (2003) visar i bild 5 hur alla planeringsfunktioner i företaget inte bara
behöver inneha fungerande processer, utan dessa måste vara sammankopplade med varandra
för att bilda en helhet i företaget. Ett flertal av dessa processer berör flera avdelningar och
funktioner och kräver därför integrering. Bild 5 visar även hur hanteringen av
efterfrågeprognostisering förhåller sig till de olika planeringsnivåerna i ett företag.

Bild 5 Koppling mellan företagets planeringsnivåer (efter Palmatier och Crum (2003))
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4.4 De olika funktionernas behov av prognosinformation
Edlund et al. (1999) poängterar att prognoser behövs inom företagets hela verksamhet och på
alla nivåer. En del prognosbehov sammanfaller, andra avser samma variabler men kräver olika
detaljnivå. Indelningen av områden där prognoser behövs kan göras på flera sätt, vanligast är
att
en
funktionsindelning
används.
Palmatier
(1999)
har
sammanställt
efterfrågeprognosbehovet i tabell 1.

Tabell 1. Prognosbehov (fritt efter Palmatier (1999))
Marknadsföring
Marknadsföringsfunktionen behöver prognoser över försäljningsutvecklingen uppdelad på
produkt, region och period. Sådana skattningar kan användas för att fastställa exempelvis
säljbudgetar och marknadsföringsinsatser. Försäljningsutvecklingen bör anges i både antal och
kronor. Alternativt anges prognosen enbart i kronor då priserna prognostiseras separat. Vidare
behöver de uppskattningar av allmänna ekonomiska trender (köpkraftens utveckling), den
tekniska utvecklingen (viktigt i branscher med snabb teknikutveckling), lagernivåns utveckling
(vilka lev villkor kunderna kan erbjudas) och kundernas preferenser (viktigt vid introduktion
av nya produkter där försäljningsstatistik saknas)
Planen för marknadsföring innehåller vanligtvis planerade produktsortimentändringar, reklam
och kampanjer och prissättning. För att utveckla planerna behövs prognoser som tar hänsyn
till dessa faktorer. Säljavdelningen fokuserar ofta på att sätta mål för varje säljare och att
motivera personalen att uppnå dessa mål. Prognosen är informationen till planen om vilka mål
som ska uppnås.
Produktions-, inköps- och lagerplanering
För att göra en produktionsplan krävs en uppskattning av hur mycket som kommer att
efterfrågas av olika produkter under olika perioder. Med denna kunskap kan sedan
beläggningen räknas fram på olika maskiner och avdelningar, samt behov av arbetskraft,
råmaterial, komponenter, halvfabrikat etc. bestämmas. Med utgångspunkt i materialbehovet
kan inköpsrutiner, beställningsnivåer och påfyllnadskvantiteter för lagren fastställas.
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Produktion och inköpsavdelningen har behov av två olika horisonter, en långsiktig och en
kortsiktig. Den långsiktiga används för att planera utveckling av underleverantörer, fabriker
och utrustning som tar lång tid. Eftersom de långsiktiga planerna är beroende av
produktmixen som ska produceras, bör det framgå i prognosen. Den kortsiktiga prognosen
görs för behovet att produktionsplanera. Produktionsavdelningen behöver också prognoser
för den tekniska utvecklingen, både för de egna produkterna och för produktionsteknologin.
Ekonomi
Ekonomiavdelningen behöver prognoser över företagets efterfrågeutveckling, i regel inte lika
detaljerat som ovanstående funktioner. Vidare behövs kunskap om kostnads- och
intäktsutvecklingen samt över in- och utbetalningar. De sistnämnda används för
likviditetsplaneringen. Dessutom behövs kunskap om investeringsbehov för planering av
kapitalupplåning.
Personal
Personalavdelningen behöver prognoser över arbetskraftsbehov, uppdelat på avdelningar,
kvalifikationer och perioder Dessutom behövs kunskap om frånvaro, uppsägningar, ledigheter
och pensioneringar för att kunna anställa personer med rätt kvalifikationer vid rätt tidpunkt.
Företagsledningen
Företagsledningen behöver förutom uppgifter om företagets ekonomiska situation även
prognoser för utvecklingen på lång sikt inom närliggande branscher, teknologi mm för att
kunna genomföra en strategisk planering.
Logistik och transport
Då ansvaret är att förflytta produkterna som produktion tillverkar till dit där de efterfrågas
behöver logistik och transport prognoser fördelade på geografisk lokalisering. Behovet av
horisont är tvådelat: dels för den långsiktiga planen för utveckling och kapacitet, dels för den
kortsiktiga planen för vart de specifika produkterna ska förflyttas.

4.5 Svårigheter vid samarbete och integrering
Eftersom efterfrågeprognosen används till både sälj och produktionsplanering, kommer
konflikten mellan marknadsavdelningen och produktionen, enligt Hagdorn-van der Meijden et
al. (1994), till ytan i efterfrågeprocessen. Konflikten är välkänd och resulterar ofta i separata
organisationer. Huvudorsaken till konflikten är de olika mål och intressen marknad och
produktion har. Sälj och marknadsavdelningens mål är i termer av försäljning eller
marknadsandelar, medan produktionsavdelningens mål syftar till att producera effektivt.
Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) hävdar att områden inom vilka konflikter vanligen
uppstår är produktbredd, marknadsförningsaktiviteter och kundservice. Säljavdelningen
önskar erbjuda kunderna en bred produktflora med regelbundna introduktioner av nya
produkter. Produktion föredrar en begränsad produktflora som resulterar i mer stabila
produktionsplaner. Vad gäller marknadsföring så använder sig marknadsavdelningen av
rabatter och kampanjer för att uppnå sina säljmål. Produktion ogillar dessa och tycker att de
stör produktionsmönstret. Säljare lovar sina kunder god service med bra leveransvillkor för att
förbättra försäljningen. Produktion kan ofta inte eller vill inte möta dessa löften då de innebär
en för stor produktionskostnad.
Shapiro (1977) har identifierat och beskrivit ytterliggare några specifika områden där det finns
potential till konflikt mellan avdelningar och där samarbete är nödvändigt. Ett område är
kapacitetsplanering och långsiktig prognostisering. Det tar ofta lång tid för företaget att ändra
sin tillvekningskapacitet. Planering för nya byggnader och maskiner kräver lång
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framförhållning, men även anskaffning och träning av ny personal tar relativt lång tid och
kräver föraning om framtiden. För att kunna ha god framförhållning kräver produktion bra
prognoser. Då måste marknadsavdelningen ta fram prognoser som är noggranna både totalt
och när de bryts ner i mindre delar, vilket är en svår uppgift. Om framförhållningen har varit
dålig och produktionen har kapacitetsbrist, klagar marknadsavdelningen på att det är för långa
ledtider.
Vid kapacitetsplanering kan både marknads- och produktionsavdelningen göra fel, enligt B.
Prognoser är ofta felaktiga, delvis på grund av dålig precision på själva prognosen och delvis
på grund av att säljarna ofta gissar känslomässigt om utsikterna för markanden. Ser marknaden
bra ut för tillfället tar de till i överkant och går det dåligt tror de att det ska gå ännu sämre än
det kanske kommer att göra. Även produktionsavdelningen gör fel då de själva ändrar i
prognoser de får från marknadsavdelningen och arbetar efter egna gissningar. Eftersom
produktionspersonal är mer isolerade från kunderna är deras prognoser ofta sämre.
Även inom leverans och distribution finns, enligt Shapiro (1977), källor till konflikter, hur stor
konflikten blir inom detta område beror mycket på vilken typ av företag det handlar om. Om
tillverkning sker mot kund och om kunderna kräver snabba reaktioner är leverans- och
lagersystemen av stor vikt. Marknadsavdelningen lovar snabba och effektiva leveranser till sina
kunder, medan produktion har svårt att klara det på grund av höga produktionskostnader.
Shapiro (1977) anser att det finns vissa grundorsaker till dessa konflikter och att de hittas hos
nästan varje industriell tillverkare. En anledning är utvärdering och belöning och att marknadsoch produktionspersonal bedöms på olika kriterier. Marknadspersonal bedöms baserat på om
företaget varit framgångsrikt vad gäller försäljning, marknadsandelar, och nya marknader. De
är ofta mer säljorienterade än vinstorienterade. Produktionspersonal bedöms istället utefter
om de kan hålla en jämn produktion till låg kostnad, vilket oftast gör dem mer
kostnadsorienterade än vinstorienterade. Marknad stimuleras att generera förändringar, vilket
är ett kännetäcken på en konkurrenskraftig marknad. Belönade av att generera nya produkter
och nya marknader. Vid förändring belönas produktion endast om det sänker deras kostnader.
Båda avdelningarna vill ju bli belönade och gör då som systemet uppmuntrar till för att skydda
sitt eget interesse.
Shapiro (1977) hävdar även att det finns en inneboende komplexitet och att många
problemområden skapas av konflikter på grund detta. Det kan handla om att två olika
funktioner ofta har data från två olika källor, vilket gör det svårt för dem att samarbeta.
Informationen är dessutom ofta en mix av mjuk marknads data och hård produktionsdata.
Beroende på vilken orientering och erfarenhet personalen har, har de olika referensramar och
fokus, detta ökar enligt Shapiro (1977) risken för konflikter. Det är vanligt att personer arbetar
sig upp inom sin avdelning, vilket gör det svårt att vidga sina perspektiv. Varje marknadschef
och produktionschef är mer medveten om sina egna organisatoriska situationer och problem.
B menar också att det mellan avdelningarna finns stora kulturella skillnader som beror på att
personalen ofta lever olika liv.
Utöver dessa grundproblem visar Shapiro (1977) på komplicerande omständigheter som gör
konflikterna svåra att hantera. Det kan vara då fler än två avdelningar är involverade,
omvärldsförändringar, snabba tekniska förändringar och automatiserade operationer som är
svåra att förändra är faktorer som gör samarbetet mer invecklat.
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4.5.1 Barriärer
Vandervelde och Dierdonck (2003) säger att det lätt uppstår barriärer mellan olika avdelningar
på företag. På stora företag där avdelningarna är mer åtskilda är barriärerna mer tydliga och
skapar konflikter som segregerar och isolerar grupper och avdelningar som egentligen borde
samarbeta och komma överens. Det är, enligt Vandervelde och Dierdonck (2003), av stor
betydelse att medarbetarna på ett företag har förståelse och empati för varandras arbete, för att
tillsammans uppnå företagets mål. Vandervelde och Dierdonck (2003) beskriver typiska
barriärer som förhindrar integrationen, dessa är personliga, kulturella, organisatoriska, fysiska
och språkliga skillnader.
Personliga barriärer kan uppstå då personliga mål, behov, och vad som motiverar skiljer sig åt
mellan personalen på olika avdelningar. Detta kan leda till svårigheter att förstå och samarbeta
med personal från andra avdelningar. Till exempel behöver en designer få arbeta självständigt i
en inspirerande arbetsmiljö medan en ingenjör behöver klara och analyserbara fakta i en
strukturerad organisation.
Kulturella barriärer kan uppstå då medarbetare från skilda avdelningar ofta har olika utbildning
och bakgrund, vilket skapar olika synsätt och avdelningskulturer. Det kan bidra till att
information tolkas på olika sätt. Även organisatoriska strukturer och ledningsverktyg kan bidra
till kulturella skillnader. Genom att belöna avdelningarna för deras specifika arbete bidrar det
till att driva avdelningarna ytterligare från varandra. Kulturella skillnader anses vara en
svårforcerad barriär eftersom den under lång tid blivit förstärkt genom utbildning och jargong
på avdelningen eller företaget.
Språkliga barriärer kan uppstå på grund av att olika avdelningar visar en tendens till att skapa ett
eget tekniskt språk i form av beteckningar och olika betydelser av begrepp. Inom den egna
avdelningen kan detta bidra till bättre effektivitet, men så fort informationen delas mellan
avdelningar uppstår en barriär. Informationen kan tolkas olika och missförstås. Vid överföring
av information är graden av detaljering väldigt viktig. Allt för detaljerad information kan leda
till att den relevanta informationen misstolkas. Det är viktigt att grunda diskussioner på
förståeliga och konkreta fakta och inte på abstraktioner som kan leda till ändlösa konflikter.
Organisatoriska barriärer mellan avdelningarna kan uppstå då företagets helhet missas. Det är
viktigt att företagets olika avdelningar kan ha delmål utan att helheten försummas. Även om
båda avdelningarna arbetar för samma företag och har samma mål är risken stor att de tolkar
målen olika. De separata tolkningarna kan leda till missförstånd av varandras mål, förmågor
och lösningar. I samband med olikheter och skillnader följer attityden ”vi mot dem”, vilket
stärker barriären. Oklara mål, roller och ansvar kan också bidra till att barriärer skapas. Genom
att definiera mål, roller och ansvarsområden så ökar förståelsen av helheten.
Fysiska barriärer uppstår om det är långa distanser mellan medarbetarnas arbetsplatser och då
sjunker interaktionen drastiskt mellan dem. Långa distanser gör den informella öga mot öga
kommunikationen svårtillämpad. Layouten över de olika funktionella avdelningarna i en fabrik
har stor påverkan på integrationsproblematiken. Det är ganska vanligt att grupper som ska
samarbeta befinner sig på olika platser, vilket ytterligare komplicerar samarbetet. Dåligt
konstruerade eller möblerade byggnader kan bidra till att oönskade associationer, attityder och
statustänkande skapas. Vilket i sin tur ger utrymme för utveckling av barriärer. Olika problem
kan kopplas till en svag integration. Det kan vara svårigheter med att förstå varandra, och att
komma överens, dåliga relationer etcetera.
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4.6 Främja samarbete och integrering
För att hantera svårigheter vid samarbete och integrering föreslår Shapiro (1977) att
marknadsavdelningen utvecklar sitt sätt att dra nytta av företagets produktionskapacitet och att
produktionen utvecklar sin egen förmåga att reagera på de förändringar som sker i det valda
marknadssegmentet. Han anser även att ledningen bör framhäva vikten av synsättet för att
gynna samarbete mellan avdelningarna.
Shapiro (1977) vill visa hur konfliktsituationer mellan avdelningar kan undvikas och
överbryggas, men han poängterar samtidigt att lite konkurrens kan öka effektiviteten. Han
anser att det är chefens uppgift att se till att det finns en konstruktiv nivå av spänning genom
att få marknadsavdelningen och produktionsavdelningen att förstå behovet av balans dem
emellan, samtidigt som de fortfarande starkt ska representera sina egna intressen. Enligt B bör
företagen börja med att ta fram enkla och raka företags policys, för att skapa regler inom vilka
marknads- och produktionsavdelningen kan agera och hantera många av de nämnda
konflikterna. Varje funktion ska därefter vara ansvarig för att utveckla policys som relaterar till
den totala företagsstrategin och för behoven hos dess systerfunktion.
För att främja allmänna policys kan företagets utvärderings- och belöningssystem modifieras
för att gynna interfunktionell samverkan. Marknadschefer kan då bedömas efter variabler som
är viktiga för produktionsavdelningen och tvärt om. Exempelvis kan bra efterfrågeprognoser
belönas istället för säljkvot. Ett allmänt utvärderings- och belöningssystem är bara effektivt
om det finns kriterier som policys är baserade på och om det finns data som möjliggör
mätning gentemot en plan. Det är viktigt att data inkluderar kvantifierade planer o budgetar,
lika väl som faktisk prestation.
Shapiro (1977) hävdar att även många personorienterade åtgärder kan göras och det enklaste
är att uppmuntra informell interfunktionell kontakt. Det kan handla om säljmöten där
produktionschefer och representanter från andra funktioner deltar. Detta skulle enligt B bidra
till att de kan utbyta erfarenheter, vilket skulle generera ömsesidig respekt och förståelse, vilket
är särskilt bra när svåra interfunktionella problem uppstår.
Överenskommelser och medling är ett viktigt redskap i att hantera gränssnittet mellan
avdelningar. Ledningen kan vinna mycket på att samla marknads- och produktionsavdelningen
i ett forum för samverkan, där de kan analysera, planera, och implementera angreppssätt på
problemområden. Dessa möten skulle bli extra givande om det finns explicita mål och
trovärdig data tillgänglig.
Ett sätt att överkomma personliga barriärer är att skapa förståelse för de olika individernas
arbete och behov. Det i sin tur leder till bättre relationer vilket gynnar företaget i sin helhet.
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4.7 Skapa ett systematiskt arbetssätt
Enligt Vandevelde och Van Dierdonck (2003) påverkar formalitet, tvärfunktionalitet och
förståelse graden av integration mellan parter positivt och det hjälper till att motverka
barriärer. De säger även att en väl utvecklad process underlättar integrering mellan funktioner
och avdelningar.
En faktor som, enligt, stimulerar förståelse är kommunikationen mellan de involverade
parterna. Bättre kommunikation leder oftast till bättre insikt av den andra partens roll,
tankesätt, språk, mål, behov, önskningar och begränsningar. Det möjliggör att parterna får ett
bättre perspektiv över varandras funktioner. Insikten i varandras roller kan resultera i bättre
relationer och att information som skickas funktionerna emellan kan omhändertas på ett
bättre sätt. En tidig och regelbunden kommunikation i projekt och processer reducerar
tidskrävande problem, ändringar och omarbetningar. Genom att personligen träffas för att
utbyta tankar och åsikter kan också större respekt fås för varandras roller och funktioner.
Formalitet omfattar tillämpning av klara och strukturerade metoder. Vandervelde och
Dierdonck (2003) delar upp dessa metoder i följande kategorier; standarder och regler,
planering och schema, formell ömsesidig anpassning samt engagerade grupper. För dessa
strukturerade metoder behövs formella dokument. Vandervelde och Dierdonck (2003) menar
att abstrakt information är väldigt svår att förmedla och utbyta, men formella dokument är bra
då de kräver strukturering av tankar, samtidigt som mottagaren förses med ett konkret
dokument. Formalisering är ett hjälpmedel för att överkomma de språkliga, kulturella, fysiska,
organisatoriska och personliga barriärerna.
Ett strukturerat arbetssätt är ett sätt att formalisera arbetet genom bland annat processer,
metoder och rutiner. Enligt Bellgran och Säfsten (2005) förenklar ett strukturerat arbetssätt
processer och ger mer tid åt uppgiften, istället för att ägna tid åt att strukturera aktiviteterna.
Det ger också förutsättningar för goda och väl avvägda lösningar. Bellgran och Säfsten (2005)
påpekar dock att det är vikigt att minnas att utdata aldrig blir bättre än indata och att ett
arbetssätt inte kan ge en lösning utan bara ledsaga personalen genom arbetet.
Ett formaliserat arbetssätt är att arbeta i projekt. De flesta projekt startar, enligt Marttala, med
en ide om hur ett problem ska lösas, ibland beskrivs bara problemet som behöver lösas. “Ett
projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som
genom styrning av resurser ska nå ett bestämt mål” (Marttala 1999). Marttala har utvecklat en
projektmetod som består av fem olika faser, där varje fas ligger som grund för beslut inför
kommande fas. De fem olika faserna i Marttalas modell är: utforska, välja väg, planera
realiserandet, realisera samt överföra.
Utforska och formulera problemet på ett strukturerat sätt, problemet ska kartläggas
förutsättningslöst och utan lösningsförslag. I steg två välja väg ska flera lösningsförslag till
problemet tas fram och analyseras, därefter utvärderas de och en lösning väljs. När problemet
och lösningen finns planeras realiserandet. En plan för vad som krävs arbetas fram och ska följas
i nästa fas. I Realiserandet av planen ska problemet lösas och koncentrationen kan vara på
uppgiften då det är klart hur den ska lösas. När projektet löst uppgiften ska lösningen överföras
till kunden som ska använda resultatet, överföringsfasen bör planeras och utvärderas.
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4.7.1 Processmodeller
Ett prognossystem kan, enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994), definieras som
processerna, rutinerna, människorna, statistiska teknikerna, och informationen och metoderna
som behövs för att producera en efterfrågeprognos med god kvalité.
En process definieras enligt ISO 9000:2000 som en grupp av samverkande eller varandra
påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall. Enligt Institutet för
kvalitetsutveckling, SIQ, har en process har en väl definierad början och ett väl definierat slut.
Det måste alltid vara klart definierat vad processen ska ta emot, vad den ska åstadkomma, hur
det ska ske samt vilka de förväntade resultaten ska vara.
En prognosprocess bör innehålla användandet av mänskliga bedömningar där det är möjligt,
och bör ta med värderingen av information om faktorer som påverkar försäljningen. I
praktiken innebär det, enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994), att proceduren om hur
något utförs är viktigare än de statistiska teknikerna som används. Prognostiseringsprocessen
inbegriper enligt E hur företaget ska organisera och effektivt använda
efterfrågeprognostisering.
Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) föreslår att en lösning av konflikten mellan marknad
och produktion kan göras genom att använda ett cykliskt prognossystem som visas i bild 6.
Denna process innehåller en tydlig del för integrationen mellan prognosens framtagning och
planeringen av företagets marknadsföringsaktiviteter. Processen innehåller inte framtagningen
av relevant prognosinformation för företagets övriga funktioner eller val av prognosobjekt.
Den innehåller inte någon del för utvärdering av prognosavvikelse eller förbättring och
utveckling av prognosmetoden.

Bild 6. Cyklisk prognostisering process (fritt efter A)
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Fördelarna företaget kan förvänta sig av en prognosprocess med gemensam efterfrågeprognos
som beskrivits ovan kan, enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994), sammanfattas i
följande.
1. Efterfrågeprognos som är ett resultat av en förhandlingsprocess mellan avdelningar
kommer att ha många fördelar. Det kommer att bli en mer realistiskt prognos som bas för
planeringen. Det kommer att ge bättre acceptans för att alla berörda avdelningar. Slutligen
kommer det att öka insikten om begränsningar och problem för andra avdelningar och
därför stimulera koordination.
2. Klart definierade mål för prognoskvalitet medger en kritisk utvärdering av
prognoskvalitén, riktar ansvaret till ansvariga chefer och stödjer en strävan mot ständiga
förbättringar.
Palmatier och Crum (2003) presenterar en cyklisk processmodell för att hantera
efterfrågeadministrationen, vilken visas i bild 7. Processen belyser vikten av att påverka
efterfrågan samt att prioritera hur och om företaget vill att kapaciteten ska motsvara
efterfrågan. Processmodellen innehåller inte själva framtagningen av prognos, bara att det ska
ske, utan fokus ligger på styrningen i efterfrågeadministrationen. Processmodellen förutsätter
att företaget har en sälj- och verksamhetsplanering.
1. Efterfrågeprognostisering

4. Prioritera efterfrågan
Efterfrågeadministration

2. Kommunicera efterfrågan

3. Påverka efterfrågan

Bild 7. Processmodell för efterfrågeadministration (efter D)
Bildens steg förklaras av Palmatier och Crum (2003) enligt följande:
Efterfrågeprognostisering. En process för att tillhandahålla (1) en uppdatering av sälj- och
marknadsavdelningens planer månadsvis och (2) en formaliserad, uppdaterad
efterfrågeprognos över den överenskomna planeringshorisonten som en del av Sälj- och
verksamhetsplaneringsprocessen varje månad. Processen inkluderar feedback så säljkåren vet
vad de förväntas sälja och vad de kan sälja.
Kommunicera efterfrågan. En process som kopplar samman processen för
efterfrågeprognosen med processerna för materialförsörjning, huvudplanen och sälj och
verksamhetsplanen. Detta involverar kommunikation i de termer och planeringshorisonter
som erfordras av varje process. Processen inkluderar metoder för kontinuerlig kommunikation
och uppdateringar för efterfrågeplanen mellan sälj och verksamhetsplanen varje månad. Dessa
metoder hjälper till att säkerställa respons och flexibilitet i att serva kunder och marknader.
Påverka efterfrågan. Denna process är essensen av marknads och försäljnings aktiviteter och
det som är avgörande i kundpåverkan. Huvudsaken i ett marknadsföringsprogram är att
influera kunderna att köpa produkter på ett sätt som stödjer företagets mål och riktlinjer. Det
involverar hantering av den klassiska marknadsföringsmixen av produkt, pris, reklam och
plats. Omvänt, att influera efterfrågan innebär att influera företaget att göra rätt saker för
kunderna och marknaden.
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Prioritera efterfrågan. Detta är en process för att prioritera när volym eller timing av
kapacitet är otillräckliga för att möta efterfrågan. Processen involverar användandet av
kommunikationsprocess och planeringsanalysmetoder för att avgöra prioriteringarna och för
att kommunicera hur den otillräckliga kapaciteten ska fördelas. Prioritering av efterfrågan
resulterar typiskt i att vissa kunder får fördelar gentemot andra kunder i termer av
leveranskvantitet och ledtid. Det kan också leda till att vissa kunder får produkten medan
andra blir utan.
Implementering av en prognostiseringsprocess är enligt A ett långt och tidskrävande arbete.
Det är viktigt om företaget beslutar sig för att genomföra implementering, att då ge projektet
resurser så att det kan göras fullt ut. Då mycket tid och energi behövs för att implementera,
utvärdera och förbättra en företagsspecifik prognostiseringsprocess är detta viktigt. Bellgran
och Säfsten (2005) påpekar att implementering, tillsammans med utformning, är kritiskt för
slutresultatet och handlar om både realisering och driftsättning.
Enligt Mentzer och Moon (2005) har det i studier visats att i arbetet med och framtagningen
av prognoser är det mest sannolikt att nå framgång om det finns en ansvarig för prognoserna.
Det bör finnas en ledare som har det övergripande ansvaret över processen och se till att den
hela tiden utvecklas. Mentzer och Moon (2005) har kommit fram till att det finns några
karakteristiska egenskaper för dessa ledare. De behöver ha ett ledningsperspektiv och se
kopplingen mellan prognosen och affärsplanen för företaget. Ett tvärfunktionelltperspektiv
behövs för att se att alla har unika behov och att prognosen måste görs så att den passar alla.
Mentzer och Moon (2005) menar att det är viktigt att den ansvariga är med och utvecklar och
arbetar med prognosen för att ge den förtroende. Den ansvariga bör även besitta kunskap om
de kvantitativa och kvalitativa metoder som ligger till grund för prognosen lika väl som
förståelsen för processen bakom. Den ansvariga ska verka som en mentor för och hjälpa
övriga involverade i processen, men ska även inse behovet av den egna utvecklingen.

4.8 Vad bör ingå i en efterfrågeprognos
Informationen i efterfrågeprognosen bör sammanställas för att tillfredställa företagets olika
funktioner samt för att förmedla informationen bör processen visa hur, vad och i vilka enheter
informationen ska finnas. För att bestämma efterfrågeprognosen bör prognosens parametrar
först bestämmas. Mattsson och Jonsson (2003) har delat in dessa parametrar:
Prognosunderlag
En av de väsentligaste faktorerna för att få företagets prognossysemem att fungera är
dataunderlaget för prognostiseringen anser Mattsson och Johnsson (2003). ”De data som
används som underlag för prognosberäkningen vid icke betingad prognostisering skall
representera samma variabel som den som avses att prognostiseras”, (Mattsson och Johnsson
(2003)). Att fånga upp den verkliga efterfrågan är svårt ur både tidssynpunkt och
kvantitetssynpunkt. Skillnader förekommer oftast mellan den uppmätbara efterfrågan och
verklig efterfrågan. De historiska data företaget oftast har tillgång till genom företagets
affärssystem är statistik för orderingång, utleverans och fakturering. Denna statistik motsvarar
inte den verkliga efterfrågan då skillnader till exempel kan uppstå när brist leder till förlorad
eller senarelagd order. Det kan finnas skillnader mellan när en leverans önskas, lovas och
verklig leveranstidpunkt, så leveransstatistiken visar kanske inte när efterfrågan finns utan bara
verkliga leveranstidpunkter. Om orderingångs-, utleverans- eller faktureringsstatistiken bör
användas får enligt Mattsson och Johnsson (2003) avgöras från fall till fall. De menar allmänt
att någon av de senare bör användas vid försäljning med ledtid, och att vid långa
faktureringsrutiner är utleveransstatistik att föredra. Den information som ligger kundens
efterfrågan närmast bör väljas.
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Prognosobjekt och nivå/gruppering
Nivå eller gruppering är hur informationen om det företaget säljer visas, exempelvis artikel,
produkt, tjänster, produktpaket eller i helhetslösningar. Det är enligt K svårare att
prognostisera för enskilda produkter än att prognostisera grupper av produkter. Genom
gruppering fås en utjämningseffekt. Att prognostisera på gruppnivå kan räcka för att planera
på taktisk nivå. För operativ planering krävs prognos på produktnivå. Företaget kan välja att
prognostisera på produktnivå, eller att prognostisera på gruppnivå och bryta ner dessa till
produktnivå. Nedbrytningen kan då göras genom förbrukningsstatistik så att respektive
produkt tilldelas lika stor andel av totala prognosen som den motsvarat i tidigare statistik.
Detta kallas nedbrytningsprognoser och görs med hjälp av produktstrukturen.
C säger att även om prognosvariabeln är den samma kan behovet av detaljeringsgrad vara
olika för olika funktioner. När prognoser med olika detaljnivå görs är det i regel rimligt att
kräva att delprognoserna summerar sig till totalprognosen. Detta kan åstadkommas genom att
låta totalprognosen vara en summa av delprognoserna, eller genom att först göra
totalprognosen
Period
Informationen i prognosen uttrycks som kvantitet eller värde per period och vad som är
lämplig periodlängd enligt K beror på vad de ska användas till. Lämplig prognosperiodlängd
beror också på artiklarnas förbrukningsfrekvens. Enligt Mattsson och Johnsson (2003) är den
möjliga prognosprecisionen starkt beroende av vald periodlängd. Det är oftast enklare att
prognostisera för en längre period än det är för en kortare. Valet av periodlängd påverkas
därför av prognossvårigheter och krav på prognosprecision.
Horisont
Skillnaderna i tidshorisont för strategisk, taktisk och operativ nivå hänger främst samman med
framförhållningen företaget behöver för att genomföra beslut enligt Mattsson och Johnsson
(2003). Prognoshorisonten beror på vad prognosen ska användas till. Vid översiktlig planering
kan horisonten behöva vara upp till ett år eller mera, medan det för den operativa
materialförsörjningen kan räcka med några månader eller ett halvår. Bättre prognosprecision
kan uppnås vid kortare prognoshorisont, och då sänkta ledtider kan tillåta en
kortareprognoshorisont kan ledtidsförkortningar medverka till bättre möjligheter för
prognostisering. Prognoshorisonten bör, enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994),
anpassas till företagets övriga planeringshorisonter.
Frekvens
Vilken planeringsfrekvens och prognoshorisonts längd företaget har påverkar hur ofta en
prognos bör göras. Enligt Mattsson och Johnsson (2003) bör i princip
prognostiseringsfrekvensen vara lika hög eller högre än planeringsfrekvensen. Finns det ingen
ny prognos som underlag är det då inte alltid meningsfullt att göra nya planer. Prognostisering
oftare än planering kan vara tveksamt om det inte finns någon annan användning av
prognosen. Mattsson och Johnsson (2003) anser att allmänt bör tiden mellan
prognostiseringarna vara lika lång som prognosperioden.
Enhet
Vid prognostisering på produktnivå kan antal användas som enhet och prisutvecklingen
prognostiseras för sig. Men vid prognoser på en gruppnivå när produkterna inom gruppen är
alltför olikartade kan det vara nödvändigt att ange enhet i pengar enligt Mattsson och
Johnsson (2003). Enligt Mentzer och Moon (2005) har de olika avdelningarna olika behov, se
avsnitt 4.8
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Efterfrågemönster
Mattsson och Johnsson (2003) definierar en tidsserie som en följd av kronologiskt ordnade
data med konstant periodicitet Vid arbete med tidsserier är det väsentligt att kunna urskilja de
eventuella efterfrågemönster som döljer sig i följden av efterfrågedata. De vanligaste
efterfrågemönstren är slumpmässig variation, trend och säsong, se bild 8. Vanligt är också
cyklisk efterfrågevariation på grund av konjunktursvängningar.

Bild 8. Efterfrågemönster (efter Olhager(2000))
Visualisering
Informationen ska kunna tolkas av användarna annars förlorar den sitt syfte. Edlund et al.
(1999) menar att det är viktigt att prognosen inte är mer komplicerad att förstå och använda
än att den verkligen används på rätt sätt. Prognosen måste visualiseras så att alla förstår
innebörden. Vandervelde och Dierdonck (2003) menar att abstrakt information är väldigt svår
att förmedla och utbyta. Formella dokument kräver strukturering av tankar, samtidigt som
mottagaren förses med ett konkret dokument. Skriven kommunikation menar Vandervelde
och Dierdonck (2003) är att föredra så länge det är skrivet på ett enkelt och förståeligt sätt.
Formalisering förväntas främst eliminera språkliga samt kulturella och personliga barriärer.
Uppföljning
Det är enligt Mattsson och Johnsson (2003) viktigt att prognosfel följs upp, hur detta bör
göras beskrivs i kapitel 4.9 för prognosavvikelse.
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4.8.1 Processens delar
En omfattande prognostiseringsprocess kan delas in i flera delprocesser och Forsberg (2003)
delar upp en prognosprocess i följande delprocesser; datainsamling, analysera och filtrera,
prognostisera, uppfölja samt förbättra.
Forsberg (2003) påpekar att det är viktigt att det används rutiner vid datainsamling så att data
samlas in på samma sätt vid varje period. Ett standardiserat sätt att genomföra datainsamlig
underlättar jämförelse av data mellan perioder och produkter. Är prognoserna gjorda med
historisk försäljningsdata som grund måste hänsyn tas till att försäljning och efterfrågan inte
stämmer med varandra. En bortfiltrering av extrem värden som inte är normala bör
genomföras. Beroende på antal artiklar bör en avvägning göras för hur dessa bör
prognostiseras. Statistisk uppföljning av prognoserna kan vanligtvis, enligt Forsberg (2003),
göras genom att undersöka om det finns systematiska fel i prognosen, om prognosmetoden
ger bättre resultat än den enkla referensprognosen samt hur träffsäker prognosen är.
Edlund et al. (1999) rekommenderar att en framtagning av prognos görs enligt stegen i bild 9.

Bild 9. Framtagnings steg för prognos (Edlund et al. (1999))
Edlund et al. (1999) menar också att företaget bör överväga tre aspekter innan det utformar
sin prognos, syftet med prognosen och hur resultatet ska användas, vilka variabler och
samband som ingår i de system för vilket prognosen ska göras samt hur betydelsefull den
tidigare utvecklingen är för att förutsäga den fortsatta utvecklingen.
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4.9 Prognosavvikelse
Hur mycket information företaget vill skaffa, dvs. hur mycket resurser de lägger ner på
prognosen är en avvägningsfråga. Säkrare prognoser kräver ofta mer avancerade metoder till
en högre kostnad. Därför måste företaget, enligt Edlund et al. (1999), göra en avvägning
mellan kostnad för prognosen och reduktionen i osäkerhet (förbättrat beslutsunderlag) som
kan uppnås.
Med en prognosmodells noggrannhet avses dess förmåga att generera prognoser som ”ligger
nära” det riktiga värdet. Närheten kan mätas på flera sätt och prognosfel definieras, av Edlund
et al. (1999), som skillnaden mellan verkligt värde och prognostiserat värde. Edlund et al.
(1999) skiljer på två slag av prognosfel, slumpmässiga och systematiska, och dessa kan uppstå
av flera orsaker. Orsaker till prognosfel kan vara mätfel, slumpmässig variation, felaktig
prognosmodell eller ändrade förutsättningar.
Prognosfelet i period t definieras av Olhager (2002) som:
et = Dt − Ft
et = prognosfelet i period t
Dt = efterfrågan för period t
Ft = prognos för period t
Medelabsolutfelet beräknas som medelvärdet av prognosfelens absolutvärde:
N
1 N
MAD = ∑ et = ∑ Dt − Ft
N t =1
t =1
Vid beräkning av MAD kan standardavvikelsen, prognosfelet under perioden t, uppskattas:

π
σt =

2

MADt ≈ 1,25 ⋅ MADt

Medelkvadratfelet är i princip kvadraten på standardavvikelsen ( σ t2 ), det traditionella
spridningsmåttet.
MAD tar inte hänsyn till tecknet på prognosfelet och kan därför inte ge besked om prognosen
i genomsnitt ligger över eller under faktisk efterfrågan. För att avgöra prognosens precision i
detta avseende beräknas medelfelet, ME:

ME =

1
N

N

∑e

t

t =1

I vilken omfattning som prognostiseringen kan uppnå målen med att koordinera produktion
och marknad beror, enligt Hagdorn-van der Meijden et al. (1994), på kvalitén på prognosen.
Kvalitén på en prognos är olika svår att mäta beroende på prognosens status. Om prognosen
har hög status, är precis och accepterad, menar Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) att
prognosen kan påverka det verkliga utfallet genom att vara ett mål som organisationen då
försöker uppfylla. Det blir då underförstått att skillnaden mellan prognos och utfall är inte
bara ett mått för kvalitén på prognosen, utan lika väl ett mått på de aktiviteter som görs av
företaget för att uppnå sina mål.
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Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) delar in prognoskvalitet i två delar;
1. Prognosens noggrannhet, skillnaden mellan verkligt värde och prognostiserat värde, har
mindre avvikelse vid bättre kvalité. Detta är ett relativt mått, en större avvikelse kan
innebära bättre kvalitet för produkter med efterfrågemönster som är svårare att förutse än
en mindre avvikelse för produkter som är enkla att prognostisera.
2. Acceptansen för prognosen är viktig för att organisationen ska reagera på prognosen.
Acceptans kan skapas genom trovärdighet och involvering. Trovärdighet får prognosen
om människor i organisationen tror att det är en bra prognos, och det kan skapas genom
en tro på prognostiseringsprocessen. Förbättrad effektivitet av produktionen på grund av
bra prognostisering historiskt och tillit till de personer som utför
prognostiseringsprocessen ökar acceptansen. Om människor är involverade i
prognostiseringsprocessen är det mer troligt att de accepterar prognosen.
Hagdorn-van der Meijden et al. (1994) poängterar att kvalitén på prognosen är viktigt för
produktionen. Hög kvalité på prognosen möjliggör bättre planering av tillverkningen. Kvalitén
på prognosen har en direkt påverkan på servicenivå och lagernivå. Om prognosen är mer rätt
och är accepterad betyder det att produktionen bättre kan förekomma kundefterfrågan.
Servicenivå och leveranssäkerheten kan då ökas. Bra prognoskvalité kan även minska
investeringen i lager, då osäkerheten i behov minskar. Andra kostnader som kan minskas är de
för utgående produkter, komponenter och material, kostnader för anpassning, omplanering,
snabborder, extra omställningskostnader etc.
Palmatier (1999) sammanfattar orsakerna till prognosmätning med punkterna;
1. Förbättra
2. Identifiera prognostiseringsproblem för att kunna säkerställa snabba lösningar
3. Mäta kvaliteten i prognoserna för att förbättra efterfrågeplaneringsprocessen
4. Stimulera taktisk och strategisk utvärdering av hur variation och osäkerheter i efterfrågan
ska hanteras
Enligt Palmatier (1999) bör en effektiv process för prognosmätning uppfylla kriterierna:
1. Den bör ägas av dem som är ansvariga för att göra prognosen. Sälj och
marknadsavdelningen bör utveckla (eller åtminstone stödja) metoden för mätning.
2. Prognosens mätenheter bör vara lätta att tolka, så att inga onödiga diskussioner om
metoden för att mäta prognosavvikelse uppstår.
3. Mätenheterna bör visa prognosavvikelser snabbt och lätt, både på aggregerad och på
detaljnivå.
Palmatier (1999) diskuterar frågan om när prognosens noggrannhet ska mätas. Teoretisk skulle
de gå att närma sig 100 % prognosexakthet, om prognosen ständigt uppdaterades. Men det
medför inget värde i sig. Meningen med prognoser är att tillhandahålla tillräcklig information,
lagom detaljerad i tillräcklig tid för att produktionen och övriga funktioner skall hinna reagera
på ett med framförhållning och inte behöver reagera sent och kostsamt. I tillverkande företag
kommer det alltid någon gång att behöva genomföras förändringar på grund av den utveckling
som sker. Tiden det tar att göra förändringar bör, enligt Palmatier (1999), tas i akt när
metoden att mäta avvikelsen i prognosen väljs. Många företag etablerar, enligt Palmatier
(1999), tidsfönster eller beslutspunkter för att stätta gränserna för tiden som behövs för att
reagera på förändring, se bild 10a. Ju större stabilitet i efterfrågan för produktionen inom dessa
gränser, desto mer ekonomiskt kan produkterna produceras.
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Ett logiskt sätt att mäta, enligt Palmatier (1999), är att mäta skillnad mellan hur mycket som
faktiskt sålts och vad som var prognostiserat, se bild 10b. Detta har inget att göra med
förmågan att prognostisera exakt för just den tidpunkten, utan har betydelse för syftet med
prognosen som är att möjliggöra för produktionen att reagera . När företag blir bättre på att
snabbare reagera på förändring, minskar behovet av exakta prognoser för lång horisont. Det
blir en win-win situation då produktion blir bättre på att reagera på förändringar och att det
generellt är enklare att prognostisera för närmsta framtiden i stället för längre bort i tiden.

Bild 10a. Beslutspunkter (efter Palmatier (1999))

Bild 10b. Mätpunkter (efter Palmatier (1999))

Palmatier (1999) föreslår att förutom att mäta avvikelsen på totalt utfall så är andra mätvärden
som bör övervägas: sälgregioner, marknadssegment och total marknad och marknadsandel.
Vilken noggrannhet prognosen bör ha beror, enligt Palmatier (1999), på många faktorer.
Exempelvis på omsättning, antal produkter, antal kunder, genomsnittlig orderstorlek, antal val
och varianter för produkterna, antal distributörer, prissättningspolicy samt antal nya
produkter. En viktig syn på prognosens noggrannhet är, enligt Palmatier (1999), att sträva
mot:
En efterfrågeprocess som leder till en rimlig noggrannhet från vilken ansvariga chefer kan
utveckla taktiker och strategier för att hantera variation och osäkerheter. En effektiv
efterfrågeprocess ger mindre osäkerhet, då kan företaget kan vara mer effektivt i att möta
kundefterfrågan.
När effektiviteten bestäms på efterfrågeprocessen är det, enligt Palmatier (1999), inte bara
viktigt att titta på hur exakt den stämmer med efterfrågan det är också viktigt att se till andra
aspekter. En är att se huruvida processen leder till ett ökat engagemang att sälja och tillverka
enligt planen. Företaget bör även se hur förståelsen för kunderna och marknaden påverkas
samt om förhållandet till kunderna blir bättre. Ytterliggare en viktig aspekt är om processen
resulterar i en ökad kommunikation mellan företagets olika avdelningar och hur det påverkar
prestationen på varje avdelning. Den sista aspekten som bör beaktas är, enligt Palmatier
(1999), huruvida processen möjliggör för företaget att arbeta med efterfrågeprognosen och
eliminera andra gissningar.
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4.10 Förbättra process
Enligt Palmatier (1999) är ett återkommande prognosproblem en indikation på att
efterfrågeprognostiseringsprocessen är dålig, eller möjligtvis att marknaden är väldigt osäker.
Om det är så att processen är effektiv men att signifikanta efterfrågeprognosfel kvarstår, så
behövs en metod för hur osäkerheten ska hanteras taktiskt och strategiskt. Då den verkliga
efterfrågan nästan alltid kommer att variera från prognosen, antingen genom kvantitet, timing
eller både och, är det viktigt att det finns en taktik och strategi för att hantera dessa variationer.
Det kan handla om att ha buffert, variera ledtid och att ha flexibel kapacitet och påverka
efterfrågan. Det är dock viktigt att valet är väl genomtänkt då det påverkar service, kostnader,
och resurser. Nyckeln är, enligt Palmatier (1999), att börja med hur processen ser ut idag, och
därifrån sträva mot ständig förbättring av processen. Detta kommer att leda till en ökad
noggrannhet i efterfrågeplaneringen.
A ger sex förslag för förbättring av prognostiseringsprocessen, dessa är;
1. Det är nödvändigt att sätta upp mål för prognoskvalitén. Utvärdering av
prognosprestationen görs utifrån dessa. Mätbara mål kan sättas på prognosens exakthet.
2. Resultatet av prognostiseringsprocessen ska bli försäljningsmål. Genom att förhandla sig
fram till ett allmänt/gemensamt mål, bör alla vara mer engagerade i att uppnå samma
mål.
3. Ansvar bör definieras klart och tydligt. För att få engagemang och involvering från
ansvariga chefer är det nödvändigt med en fastställd utvärderingsrutin, i vilken resultaten
av prestationen utvärderas, och dessa bör användas och riktas till de ansvariga cheferna.
4. Rutin för att hantera avvikelser från planen/prognosen om den skulle bli klart
definierad.
5. Effekterna av kampanjer bör prognostiseras av ansvarig avdelning. Dessa prognoser ska
utvärderas och därför är det nödvändigt att spara information om effekter av
marknadsföringsaktiviteter och prognoserna för dessa aktiviteter. Denna information
kan användas som en kunskapsbas för att förbättra prognostiseringen i framtiden. En
annan användning är att kunna jämföra vilka kampanjer som varit mest framgångsrika.
6. Mjukvara för prognostisering kan vara ett viktigt verktyg för att stödja processen. Det
kan användas för att lagra information, beräkna prognoser, för att presentera
prognosresultat och nedbrutna prognosresultat.
Slack och Lewis (2002) menar att de flesta förbättringar är relativt små förändringar av den
pågående processen. Ständiga förbättringar betyder inte just små förändringar i sig utan att
små förändringar har fördelen att de lätt kan följas av fler små förändringar. Ständiga
förbättringar bör inte tolkas som antalet förbättringar som görs. Det viktiga är effekten av
dem och att processen ständigt utvecklas.
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5 Prognostiseringsprocess
Först beskrivs förutsättningarna för att ta fram en prognostiseringsprocess, sedan hur en
generell prognostiseringsprocess bör utformas efter den litteraturstudie vi genomfört.
Slutligen beskrivs Kinnarps förutsättningar och hur den generella processen bör anpassas
till Kinnarps för att kunna presentera en företagsspecifik prognostiseringsprocess

5.1 Framtagningsprojekt
Litteraturstudien ligger som grund för framtagningen av vår generella prognostiseringsprocess.
För att ta fram en prognostiseringsprocess för företaget bör ett framtagningsprojekt
genomföras. Att planera framtagningen som ett projekt säkerställer att utvecklingen av
företagets prognostiseringsprocess följer en struktur. Ett projekt för att utveckla företagets
prognostiseringsprocess kan bygga på en lämplig projektplaneringsmetod. En grund för
projektplanering är exempelvis den projektplan som visas i bild 11. För att den ska vara
lämplig för framtagningen av en prognostiseringsprocess har vi utvecklat den till Projektplan för
utveckling av prognostiseringsprocess, se bild 12. Vår projektplan innebär att företagets problem och
behov kartläggas, en ansvarig utses, framtagningen planeras samt företagets
prognosparametrar bestämmas. Allt detta enligt de aspekter som beskrivits i teori.

Bild 11. Projektplan (efter Marttala(1999))

Bild 12. Projektplan för utveckling av prognostiseringsprocess
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5.2 Generell prognostiseringsprocess
Detta avsnitt ska besvara hur en prognostiseringsprocess bör utformas och vi fokuserar på hur
själva prognostiseringsprocessen bör utformas, del tre i projektplanen ovan. Med en
prognostiseringsprocess menar vi ett standardiserat arbetssätt med definierade metoder som
talar om vad som ska förmedlas, hur, när, på vilket sätt, till vem och vem som är ansvarig. Ett
strukturerat arbetssätt är ett sätt att formalisera prognosarbetet genom bland annat processer,
metoder och rutiner. En process är en följd av samverkande aktiviteter som upprepas, med
definierad indata och utdata, se bild 13. Det är viktigt att minnas att utdata aldrig blir bättre än
den indata som används och ett arbetssätt är inte någon lösning utan bara ett sätt att ledsaga
personalen genom arbetet.

Bild 13. Process
Den generella processen tas fram utifrån teorin. Först beskrivs syftet med
prognostiseringsprocessen och en analys av den presenterade teorin för att sedan presentera
en generell processmodell baserad på teori och teorianalys.

5.2.1 Syftet med och analys av prognostiseringsprocessen
Målet med prognostiseringsprocessen är att generera en gemensam prognos som underlättar
och förbättrar arbetet för företagets funktioner. Syftet med prognostiseringsprocessen är att:
Arbetet kan genomföras på ett effektivt sätt, det är viktigt att då det genomförs upprepade
gånger. Processen ska syfta till att styra upp aktiviteterna så att alla steg genomförs på samma
sätt varje gång samt att inget glöms bort eller missas. Fokus kan då läggas på arbetet med
prognosen och inte hur den ska göras
Strukturen säkerställer arbetssättet även om medarbetare slutar eller byter tjänst och
underlättar för nya medarbetare att delta. Meningen är att alla ska arbeta efter samma bra
förutsättningar och åt samma håll med prognosarbetet.
Syftet med processen är även att samarbete och förståelse mellan funktioner i företaget ska
öka, detta kan bli en effekt av processen då alla inblandade måste arbeta tillsammans för att
uppfylla den gemensamma bilden av vad företaget tror kommer att inträffa i framtiden.
Företag bör skapa en prognostiseringsprocess på grund av alla fördelar samt för att uppnå
syftet med prognostisering.
En prognos genererad av prognostiseringsprocessen är en bedömning av framtida efterfrågan
på företagets produkter. Prognosens indikationer bör hjälpa företaget i dess förberedelser och
förändringar för framtiden som behöver göras med god framförhållning. Företag som
producerar produkter med längre total produktionsledtid än ledtid från order till utlastning
behöver prognoser för sina produkter. Prognoser behövs även för att planera kapaciteten av
maskiner och personal, förvarna leverantörerna samt förvarna distributören.
Efterfrågeprognoser är främst avsedda för artiklar med oberoende efterfrågan.
Efterfrågeprognoser på artikelnivå kan vara svårt för företag med en stor variantrikedom.
Artiklar med beroende efterfrågan kan härledas genom strukturerna från de oberoende
artiklarna.
Det är viktigt att företaget försöker skapa hög status för prognostiseringsprocessen och för
prognosen. Ett etablerat arbetssätt är av stor vikt för att prognosen ska få god trovärdighet på
företaget, detta sker genom god koppling till företagets mål och strategier samt genom tydliga

45

Prognostiseringsprocess
kopplingar mellan prognosarbetet och företagets planering. En etablerad och trovärdig
prognos får generellt sett en högre acceptans på företaget, vilket är viktigt för att prognosen
ska fylla sitt syfte. När alla förstår framtagningsprocessen för prognosen och syftet med den,
genererar prognostiseringsprocessen en accepterad prognos för allas behov.
Att generera företagets prognoser genom att kombinera statistiska bedömningar med analys
och samarbete med experter är den metod som i oftast, enligt teorin, ger stört utbyte i
förhållande till insatserna. Den historiska statistiken som används som underlag vid
prognostisering bör vara information om efterfrågan så nära kundens verkliga efterfrågan som
möjligt. Av orderingångs- utleverans- och faktureringsstatistik är utleveransstatistiken den som
bäst visar kundens efterfrågan. Om order läggs då behovet uppstår hos kunden bör
orderingångsstatistik användas, då den i det fallet är närmare det verkliga behovet än de andra.
Behovet av prognosinformation är olika för företagets funktioner och avdelningar och större
delen av dessa behov bör fyllas av den prognos företagets prognostiseringsprocess genererar.
Det är viktigt att den gemensamma prognosen används av alla, ingen funktion bör göra egna
prognoser. Marknadsavdelningen behöver prognoser för att försäljningsmålen ska vara
förankrade och kan stödjas av hela företaget samt att produktionen ska kunna uppfylla dem på
ett kostnadseffektivt sätt. Inköpsavdelningen behöver information om företagets inköpsbehov
så de kan ingå bra avtal och säkerställa leveransprecisionen från leverantörerna. För att planera
maskin och personalbehovet är produktionen i behov av information om vad företaget
kommer att sälja och därmed behöver producera.
För att alla ska enas om vad företaget planerar att uppfylla utan att intressekonflikter uppstår,
bör diskussion föras om strategier kring företagets produktbredd, marknadsföringsaktiviteter
och kundservice. En stor produktbredd är bra för att erbjuda kunderna många alternativ, men
negativt för att kunna producera produkterna på ett kostnadseffektivt sätt. Planeringen av
företagets marknadsföringskampanjer bör förutom marknaden även ta hänsyn till företagets
beläggning och kapacitet så att de jämnar ut dessa och inte tvärt om ger ökad beläggning i
olämpliga perioder. Ekonomiska trender, teknisk utveckling, lagerutveckling och kunders
preferenser är information som bör inkluderas i prognosen och därför behöver analyseras. Det
är viktigt att företaget enas om hur kundservicen ska se ut, och att alla på företaget är eniga
om vad man servar kunden med och vad som ska medföra en ökad kostnad för kunden.
Den fysiska placeringen av företagets avdelningar har stor påverkan på samarbetet och
förståelsen kring prognostiseringsarbetet. Om grupper som ska samarbeta befinner sig långt
ifrån varandra så ökar integrationssvårigheterna.
Tanken är att processen ska vara en rutin för att säkerställa att prognosen görs på samma sätt
varje gång, detta är viktigt för att kunna jämföra prognoser och mäta avvikelse. Processen bör
även säkerställa att alla som ska delges informationen får den, att uppföljning görs på samma
sätt samt att hela prognostiseringsprocessen förbättras och utvecklas med företaget.
Huvudsaken med den generella prognostiseringsprocessen är inte de exakta stegen eller
indelningen, utan att företaget gör en noggrann övervägning av vad som passar dem bäst och
använder sig av en struktur. Detta är ett förslag utifrån litteraturstudien i examensprojektet
och den kunskap vi erhållit under vår utbildning. Processen bör medverka till att alla vet vilken
väg som ska följas.
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5.2.2 Generell processmodell
För att utveckla en processmodell har vi tagit inspiration av de processer vi har beskrivit i
teorin. Dessa tar upp olika delar av prognosarbetet, men det vi tycker är bra delar i dessa är:
En cyklisk process som visar att det är ett ständigt pågående arbete där alla jobbar mot samma
mål med prognosuppföljning. Det är även viktigt att förtydliga behovet av förmedling av
prognosen samt att processen bör delas in i delprocesser. Allmänt tycker vi att nivån på de
processerna vi studerat är för odetaljerad för att de ska vara ett bra verktyg för företagets
utveckling av en prognostiseringsprocess. Vi vill därför i vår utvecklade generella modell
precisera mer vilka moment som ingår och vad dessa innebär i varje steg.
För att ta fram parametrarna för att sedan kunna utveckla delprocesserna bör den första delen
av projektet i bild 12 genomföras. Denna del innebär i stora drag att en ansvarig för
prognosarbetet utses, att projektet planeras och att företaget bestämmer sina
prognosparametrar. Då prognostiseringsprocessen innehåller ett flertal moment tror vi att en
indelning i delprocesser är lämpligt. Vårt förslag är att prognostiseringsprocessen delas in i:
avvikelseuppföljning, efterfrågeprognos, prognosförmedling och processförbättring.
En generell prognostiseringsprocess med ovanstående delprocessers ser då ut som i bild 14.

Bild 14 Generell prognostiseringsprocess
Generella processmodellen består av fyra delprocesser, vad dessa innebär förklaras nedan:
1. Avvikelseuppföljning

Bild 14a. Delprocess 1, Avvikelseuppföljning
Den första delprocessens syfte är att mäta prognosprecisionen, avvikelser mellan
prognosvärde och verkligt utfall, för att kunna förbättra nästa prognos. Momenten innebär
mätning av prognosavvikelse, analys av möjliga felkällor samt diskussion om rimliga
målvärden. Prognosavvikelsen bör mätas för senaste periodens utfall jämfört med prognos
samt för en längre period. Det är möjligt att mäta för en eller ett antal perioder eller över hela
prognoshorisonten. En analys av avvikelsen syftar till att identifiera fel som kan korrigeras
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genom förändring i metoden att ta fram prognosen. Om systematiska fel uppstår kan detta
vara en indikation på felaktig metod eller analys vid framtagningen av prognosen. Även fel
som kan bero på enskilda oförutsedda händelser bör analyseras. Första gången man tar fram
en prognos genom denna process finns det inget att mäta och analysera i detta steg. Det är
den prognosansvarige som bör utföra avvikelseuppföljningen.
Indata: Prognos och verkligt utfall för perioder och horisonten, dokumentation om arbetet
med prognostisering
Utdata: Prognosavvikelse och analys av orsakerna
2. Efterfrågeprognos

Bild 14b. delprocess 2 efterfrågeprognos
Den andra delprocessen ska generera prognosinformation för att möjliggöra planering av
maskin- och personalkapacitet samt för att ge leverantörer och distributörer
förhandsinformation. Det är datainsamlig, analys av historik och kvalitativ data samt
sammanställning av prognosen som genomförs. En prognos genereras i denna delprocess
genom tre metoder: tidsseriemetoder, regressionsmetoder och kvalitativ analys metoder efter
de parametrar företaget beslutat att använda. Dessa parametrar är: prognosunderlag,
prognosobjekt, period, horisont, frekvens, enhet samt efterfrågemönster. Analys av historisk
data kan göras av den prognosansvarige eller delegeras, men det viktiga är att personen har
kunskap om olika efterfrågemönster och god marknadskännedom. Kvalitativa data bör
analyseras av marknads- och ekonomiexperter, även den prognosansvarige bör vara med.
Indata: Avvikelseanalys, historisk data, säljkårsuppfattning, och expertutlåtanden
Utdata: Prognosinformation (för valda parametrar)
3. Prognosförmedling

Bild 14c. Delprocess 3, Prognosförmedling
Den tredje delprocessens syfte är att förmedla prognosinformationen på ett informativt och
pedagogiskt sätt till alla mottagare. Företaget bör definiera vilka som bör motta
prognosinformationen för att säkerställa att den når alla som ska arbeta efter, planera efter
eller vara medveten om informationen. Prognosen ska visa förändringar för de prognosobjekt
som valts. Prognosinformationen bör framställas korrekt samt visas på ett lättförståligt sätt för
att minimera risken för feltolkningar av informationen. Visualiseringen och förmedling kan
ske på många sätt, från enklaste sammanställningen i ett dokument till visualisering genom en
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avancerad datorbaserad programvara. Valet av lämplig prognosvisualisering och förmedling
beror på många faktorer som företagets storlek, prognosbehov, produkter och resurser.
Denna delprocess bör utföras av den prognosansvarige.
Indata: Prognosinformation
Utdata: Visualiserad prognosinformation förmedlad till mottagarna
4. Processförbättring

Bild 14d. Delprocess 4, Processförbättring
Den fjärde och sista delprocessen syftar till att utveckla och förbättra hela
prognostiseringsprocessen och delprocessen. Den prognosansvarige bör analysera
datainsamlingen, analysmetoderna, funktionernas informationsbehov, sammanställningen av
kvantitativa
och
kvalitativa
data,
visualiseringen,
informationsförmedlingen,
avvikelseuppföljningen och om syftet med processen uppnås. Genom analys av alla aktiviteter
och behov bör processen ständigt förbättras genom att användas och utvärderas. Det vikiga
för företaget är inte att just prognostisera utan det är effekterna av prognostiseringsprocessen.
Därför bör de som är mottagare av information i de olika stegen ge feedback till dem som
lämnat informationen. De som är involverade i framtagningen bör ge feedback på
informationen och analyserna de mottar och använder sig av för att ta fram en prognos.
Användarna av den färdiga prognosen bör ge återkoppling till dem som tagit fram och
visualiserat prognosinformationen. Vid förändring av metoderna bör den prognosansvariga
uppdatera dokumentationen av processen så att den hela tiden är aktuell.
Indata: Analys av de föregående stegen
Utdata: Förbättring av prognostiseringsprocessen och delprocesserna
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5.3 Prognostiseringsprocess för Kinnarps
Detta avsnitt ska besvara frågeställningen hur en prognostiseringsprocess kan anpassas till
Kinnarps, detta gör vi utifrån analysen av teori och empiri ovan samt den generella
prognostiseringsprocess vi har utvecklat.
En studie har genomförts av hur information om efterfrågan i dagsläget förmedlas på
företaget för att utveckla en prognostiseringsprocess som Kinnarps bör kunna använda och
dra nytta av. Även en kartläggning över marknadsavdelningen, inköpsavdelningen,
produktionsenheterna och leveransplaneringen har gjorts för att få en helhetsförståelse av hur
företaget fungerar och vilken typ av information som avdelningarna behöver. Utifrån teorin
har en generell process tagits fram och i detta kapitel anpassas denna till de förutsättningar
som observerats på Kinnarps.
För att utveckla och implementera en prognostiseringsprocess bör Kinnarps genomföra ett
framtagningsprojekt. Den första delen innebär i stora drag för Kinnarps att en ansvarig för
prognosarbetet utses, att projektet planeras och prognosparametrarna övervägs. En plan för
ett sådant projekt kan utformas som i bild 12. För att processen ska accepteras och överleva är
det enligt teorin viktigt att det finns en ägare till processen, Kinnarps bör utse någon med
prognostiseringskompetens, marknadskontakt och med goda kunskaper om vad som händer
på företaget. För att kunna utveckla ett förslag på en prognostiseringsprocess anpassad till
Kinnarps är det viktigt att vi först diskuterar vilka parametrar för prognostiseringsprocessen
som skulle vara lämpliga i detta fall. Enligt teorin bör följande parametrar beaktas innan
prognostiseringsprocessen kan börja: prognosunderlag, nivå och gruppering, period, horisont,
frekvens, enhet, efterfrågemönster, visualisering och uppföljning.

5.3.1 Kinnarps parametrar
Parametrarna bör bestämmas i framtagningsprojektet och förfinas och utvecklas i
delprocessen processutveckling, men för att kunna anpassa den generella modellen till
Kinnarps analyseras dessa nedan.
Som historiskt prognosunderlag kan Kinnarps använda sig av utleveransdata, eftersom det är
denna information som idag finns att hämta i deras affärssystem Movex. Utleveransdata är den
statistik Kinnarps har som ligger närmast kundens efterfrågan. Dessa data bör användas som
grund för prognostisering samt vid jämförelse både vad gäller hur den väntade förändringen
ser ut i förhållande till nuläget och för att kunna se försäljningsmönster under en längre tid.
Kinnarps sammanställer idag rapporter av försäljning på produktgrupp till de olika länderna i
produktmixen, se bilaga 8. Denna skulle vara ett bättre underlag vid prognostiseringen om den
hade samma produktindelning som prognosen. Analyser av historisk data bör göras av
marknadsavdelningen för att få en grund till efterfrågeprognosen och ska resultera i att
tydliggöra efterfrågemönster som trender och säsongsvariationer. På grund av den stora
produktvariationen som Kinnarps har bör säljkårsuppfattning vara en lämplig metod för att
göra kvalitativa uppskattningar. Säljkårsuppfattning är även lämpligt på grund av det finns en
stor säljorganisation med mycket marknadskunskap. En sammanställning av stora projekt i
Salsa skulle vara ett bra komplement till dessa uppskattningar om Kinnarps även i Salsa
använder sig av samma produktindelning som i prognosen. Kinnarps bör även utnyttja sina
marknads- och ekonomiexperter för att göra analyser av framtiden. Sedan bör justeringar
göras av historisk efterfrågan vilket ska resultera i en efterfrågeprognos.
Hänsyn bör även tas till i vilket stadium produkter befinner sig. Finns det nya produkter som
är på väg in på marknaden bör det analyseras hur de kommer att påverka den befintliga
produktfloran, nyintroducerade produkter och de produkter som är på väg ut ur sortimentet
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bör också beaktas. Kinnarps har ett stort antal produktvarianter, därför har rapporten
Prognosobjekt och grupperingsnivå på Kinnarps – För resursplanering på strategisk och
taktisk nivå, tagit fram en indelning för hur produkter kan grupperas för att lättare kunna
prognostiseras.
Då Kinnarps idag har problem med följderna av de förändringar som sker i produktmix, med
säsongsvariationer och med efterfrågesvängningar anser vi att de bör börja med att
prognostisera med en horisont på ett år. Detta skulle ge dem en möjlighet att lyfta blicken och
planera på längre sikt. Verksamhetsåret på Kinnarps sträcker sig från september till september
och för att prognoserna ska kunna stämma med de ekonomiska planerna samt företagets
mätning och uppföljning i Balanced Score Cards bör de följa denna indelning.
Horisonten på ett år bör sedan delas in i perioder och vi har valt att dela in dem i kvartal.
Ledtiden för produkter, avseende både komponenttillverkning och slutmontering, är cirka en
månad och prognoserna bör ligga utanför den tidsperioden. För att Kinnarps ska hinna
reagera på förändringar krävs även en viss tids framförhållning och även detta gör
kvartalsindelningen lämplig att börja med. Kinnarps tror att de hinner reagera och förändra
maskin- och personalkapacitet om de har en framförhållning på tre månader. Då
verksamhetsåret sträcker sig från september till september, innebär det att perioderna kommer
att sträcka sig från september till november, december till februari, mars till maj, och juni till
augusti. Kartläggningen på Kinnarps visar att de säsongsvariationer och trender som i
dagsläget är tydliga inom företaget faller inom dessa kvartal vilket gör kvartalsindelningen bra.
Detta innebär att första gången en prognos görs bör den göras för ett år framöver och indelas
i kvartal, sedan kommer prognosen att uppdateras och förlängas kontinuerligt. Prognosarbetet
kommer att följa ett mönster som ser ut som i bild 15.

Bild 15. Förslag till prognosperioder
Då vi valt periodindelning efter kvartal så anser vi att det inte finns någon anledning att
använda någon annan frekvensen för uppdateringar än varje kvartal för Kinnarps. Då
uppdateringar görs varje kvartalsskifte kommer justeringar av nästkommande kvartals prognos
att göras och även för de tre följande kvartal. Vid dessa kvartalsskiften bör uppföljning av
prognos och verkligt utfall för föregående kvartalsperiod göras. Inför nästa verksamhetsår, när
budget ska läggas finns en prognos för det kommande året, vilket är bra att använda som
underlag. Vid uppföljning av prognoserna bör prognoser jämföras med verkligt
försäljningsutfall. Den senast uppdaterade prognosen för det sista kvartalet bör jämföras med
verkliga utfallet och efter varje budgetår bör det totala verkliga utfallet jämföras med hur den
första prognosen inför året såg ut. Det kan vara lämpligt att Kinnarps börjar med att använda
enkla metoder som MAD, standardavvikelse och analys för systematiska fel samt att sätta ett
rimligt mål för avvikelsen. Gissningar baserade på kvalitativ information till prognosen görs på
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marknadsavdelningen i enheten antal för varje produktgrupp och för fördelningen i dessa
produktgrupper uppskattas med en procentsats. För att alla avdelningars behov av
information ska finnas i prognosdokumentet bör en omvandling visas mellan de tre enheterna
som används på Kinnarps: antal i styck, volym i kubikmeter och pengar i kronor.
Då Kinnarps har ett avancerat affärssystem och möjlighet att sammanställa mycket historisk
information därifrån bör de utnyttja denna möjlighet vid prognostiseringsarbetet. Då det finns
möjlighet att genom systemet delge alla mottagare prognosinformation bör visualisering och
förmedling övervägas att göras därigenom.
Då Kinnarps har en stor variantrikedom är det lämpligt att de prognostiserar på en
produktmodellnivå, denna kan sedan brytas ner till produkt och artikelnivå genom de
strukturer och datorunderlag som finns i Movex. Produktmodellnivån är lämplig då det är
lättare att prognostisera på färre grupper då aggregering ger bättre tillförlitlighet.

5.3.2 Analys av anpassning av processmodell för Kinnarps
Syftet med att utveckla en prognostiseringsprocess, som ska generera prognoser, är att ge
Kinnarps ett verktyg att använda vid planering på lång och medellång sikt. Processen vi
utvecklar behandlar en taktisk nivå. Prognosen bör underlätta planering av kapacitet för
maskiner, utrustning och bemanning, möjliggöra framförhållning till leverantörer samt vara ett
stöd vid logistikplanering. Genom bättre framförhållning på Kinnarps kan återförsäljarna och
marknadsavdelningen bättre tillfredställa kundernas önskemål.
Det är vikigt att processen är väl förankrad i hela Kinnarps organisation och att den har stöd
hos ledningen. Företaget bör tidigt definiera mål, roller och ansvarsområden för
prognostiseringsprocessen för att skapa status och förståelse för helheten. Kinnarps bör
överväga faktumet att det finns få styrparametrar i deras Balanced Score Cards som gör att
avdelningarna direkt bidrar till att se och förstå helheten på företaget och som gör att
avdelningarna strävar efter att stödja varandra. För att prognosen ska få hög acceptans bör
Kinnarps arbeta för att etablera prognostiseringsprocessen och ge den trovärdighet. Detta kan
göras genom att skapa tydliga kopplingar mellan prognosen och företagets mål, strategier samt
planering på den taktiska nivån. Kinnarps planerar främst operativt och har ingen funktion
som är ansvarig för planering på taktisk nivå, detta bör ses över för att skapa bättre en
framförhållning på företaget. Prognosen bör på Kinnarps ses som en förväntan på tillgängliga
produkter. Därför är det viktigt att alla mottagare förstår företagets prognoser, samt att alla
bör veta vad som är invägt i prognosen. Kommentarer kring framtida utveckling med mera i
anknytning till prognosen kan öka trovärdigheten.
Prognostisering handlar mycket om att våga gissa, då är det av vikt att de som ska göra detta
har mandat och förtroende från ledningen och från resten av organisationen och det måste
vara accepterat att gissa fel. De som ansvarar för att göra prognosen måste ha kompetens och
vara insatt i händelser i företaget samt ha kontakter på marknaden, så att kompetensen där kan
utnyttjas. De bör kunna använda en kombination av professionalism och fingertoppkänsla.
Det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt är en prognos och att den aldrig stämmer helt
överens med verkligheten men att den kan vara till stor hjälp.
En anledning till att Kinnarps önskade utveckla en prognostiseringsprocess var på grund av
ökad orderingång. Detta har lett till problem med överbeläggning och övertid i produktionen
samt ökade ledtider. Med hjälp av prognosen kan produktionen bättre förbereda sig på
framtida förändringar och på så sätt bättre tillgodose marknadens behov. I dagsläget har
Kinnarps endast den framförhållning som lagda order ger. Detta är för kort tidshorisont för
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att hinna införa kapacitetsförändringar vad gäller maskin och bemanning. Därför leder det
idag till oplanerad övertid och det sker ofta med kort varsel för personalen.
Många problem på företaget kan vara en indikation på otillräcklig kommunikation, integrering
samt förståelse för de olika avdelningarnas behov. På Kinnarps finns en vilja att förstå andra
avdelningars arbete och förmedla rätt information. Brister i kunskap samt traditioner på
företaget och avdelningarna gör detta svårt. En process med definierad förmedling av
information är en hjälp för att minska dessa problem. Att börja arbeta strukturerat med
framtagning av prognos där alla avdelningarnas behov måste tillgodoses, skulle öka förståelsen
och kunskapen om varandras situationer. En process är en metod för Kinnarps att överbrygga
de personliga, kulturella, språkliga, organisatoriska och fysiska barriärerna. En tydlig
organisatorisk barriär på Kinnarps är att marknadsavdelningen och produktionsavdelningen
tillhör olika bolag vilket kan leda till att det är svårare att samarbeta. Därför är det viktigt att
prognostiseringsarbetet har fullt stöd från ledningen för att fungera.
På marknadsavdelningen sammanställs information som fås av återförsäljarna i
marknadsavdelningens Salsa. Kinnarps borde skapa en policy om vilken information som ska
överföras från återförsäljarnas Salsa och när det ska göras. Valen av produktgrupper som finns
i Salsa borde ses över så att de stämmer överens med de produktgrupperingar som har gjorts
för prognosen. Idag är valen av produktgrupper ologiska, odefinierade och flera alternativ kan
stämma på en produkt och detta resulterar i att valen görs godtyckligt. Med en indelning i
Salsa efter samma produktmodeller som i prognosen är Salsa ett bra stöd vid
prognostiseringen. Denna prognos skulle då bättre stödja både produktions- och
inköpsavdelningens arbete med att leverera produkter med kort ledtid.
Återförsäljarna, främst de svenska, lämnar inte så mycket information och tycker att de ibland
kunde lämna mer information om projekten i Salsa. Det är viktigt att skapa förståelse hos
återförsäljarna om vikten av att informera Kinnarps om framtida projekt och om order som är
på gång för att Kinnarps ska kunna svara på behovet och leverera med kort ledtid. För att det
ska vara enkelt för återförsäljarna att lämna relevant information bör produktvalen i Salsa vara
enkla att förstå och använda. Blir Kinnarps bättre på att prognostisera och hålla korta ledtider
kan återförsäljarna bättre tillfredsställa kundernas önskemål om snabba leveranser.
Det anses svårt att göra sammanställning av informationen som finns i Salsa om stora projekt
på grund av att informationen där är indelad i områden efter de olika area sales manager.
Kinnarps skulle behöva göra en sammanställning av alla stora projekt som finns inom den
närmaste perioden för att se hur de gemensamt påverkar beläggningen på de olika
produktionsområdena. Då produktindelningen i prognoserna tar hänsyn till påverkan på
Kinnarps produktion skulle sammanställningen ur Salsa ge mer information om den var
uppdelad i samma grupper. Denna sammanställning bör göras med en kortare periodindelning
och horisont än prognoserna och vore lämplig att diskutera vid produktionschefens möten
med enhetscheferna. För att beräkna vad dessa order innebär i beläggning måste kapaciteten
och beläggningen beräknas på Kinnarps komponentenheter.
Om en sammanställning av alla projekt i Salsa görs samt en prognos på längre sikt så skulle
behovet av att använda Salsa försvinna för alla avdelningar förutom marknadsavdelningen.
Kontraktsgenomgångar för varje enskilt projekt skulle på sikt kanske inte vara nödvändig. Fler
kontraktsgenomgångar är inte en hållbar lösning i längden, vi hoppas därför att prognoser
samt sammanställningar av stora projekt ska kunna ersätta dessa.
Idag sker, inför stora eller viktiga order hos utländska kunder, kontraktsgenomgångar för att
förbereda produktionen på hur det kommer att påverka dem. För svenska kunder hålls inga

53

Prognostiseringsprocess
kontraktsgenomgångar i tidiga stadier i ett projekt om framtida order, då de inte anser att
produktion och inköp har tillräckligt bra framförhållning. Detta blir en ond cirkel, produktion
behöver få information för att kunna ha framförhållning. Marknadsavdelningen klagar när
ledtiden ökar, med bra prognoser från marknad kan framförhållningen i produktion öka och
bidra till minskade ledtider. Produktion behöver tala om vad de behöver för information från
marknadsavdelningen för att göra detta möjligt. Det gäller även att produktion sedan tar till
vara den information som marknadsavdelningen ger dem. I dagsläget är vissa
produktionsenheter dåliga på att reagera på kontraktsgenomgångarna och förbereder sig inte
för vad en stor order skulle innebära för tillverkningen förrän den redan är registrerad. För att
en prognos ska tjäna sitt syfte är det viktigt att de olika avdelningarna använder den och att det
finns en funktion som har som uppgift att planera på den horisonten som prognosen avser.
Konstruktion beslutar om när produkter ska utgå eller om nya behövs, om de får information
av marknad i prognoser och försäljningsstatistik får de en överblick över produktgrupperna
vilket kan underlätta bedömningarna. Marknadsavdelningen önskar info om när produkter ska
tas ur sortimentet cirka 6 månader innan det ska ske för att kunna se hur det kommer att
påverka det övriga sortimentet, detta borde kunna visas i en prognos.
Kinnarps har idag geografiskt nära till många leverantörer, vilket gör att de inte känner något
direkt behov av att ha god framförhållning mot leverantörerna. Med prognoser skulle
inköpsavdelningen kunna ge sina leverantörer bättre framförhållning, detta skulle på sikt
kunna leda till att leveransprecisionen ökar. Leverantörer som växer snabbt, på grund av att
Kinnarps har ökat behov av material och komponenter, behöver kunna planera för ökad
kapacitet lika väl som Kinnarps själva behöver det. Avtal om priser på inköpta komponenter
och produkter kanske kan förbättras om leverantören kan planera bemanning och kapacitet
bättre. Bättre prognoser skulle ge inköpsavdelningen ett bättre förhandlingsläge vid
avtalsförhandlingar med leverantörer. Med en prognos skulle Kinnarps ha bättre
framförhållning och större kunskap om framtida inköpsbehov. Beställning av material med
lång leveranstid skulle kunna bli säkrare vilket kan leda till att lagerhållning av material
minskas.
För leveranslogistikavdelningen kan prognoser användas för att planera logistikkalendern
istället för att göra som nu, då den baseras på tre månaders historik. Detta gör
logistikkalendern osäker eftersom försäljningen varierar kraftigt och påverkas av stora order.
Enskilda stororder kommer inte regelbundet från samma land, därför är det inte lämpligt att
basera distributionsplanen på historik. Prognoser skulle ge en verkligare fördelning av
transporter och ge en bättre jämvikt mellan produktion och leverans då en order läggs. Då
kanske fler leveransval skulle finnas vid orderläggning och produktionen måste inte
överbelägga för att få in ordern på det enda leveranstillfället som finns i tidsfönstret.
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5.3.3 Processmodell för Kinnarps
Denna prognostiseringsprocess menar vi bör ge ett standardiserat arbetssätt med definierade
metoder som talar om vad som ska förmedlas, hur, när, på vilket sätt, till vem och vem som är
ansvarig på Kinnarps. Då arbete med prognostisering på Kinnarps är omfattande, på grund av
det stora sortimentet och de många varianter som finns, tycker vi det är lämpligt att deras
prognostiseringsprocess delas in i fyra delprocesser, se bild 16.

Bild 16. Prognostiseringsprocess Kinnarps
Vårt förslag är att prognostiseringsprocessen på Kinnarps delas in avvikelseuppföljning,
efterfrågeprognos, prognosförmedling och processförbättring. En beskrivning av hur
Kinnarps bör göra i varje del följer nedan. Prognostiseringsprocessen bör arbetas igenom
inför varje nytt kvartal.
1. Avvikelseuppföljning

Bild 16a. Delprocess 1, Avvikelseuppföljning
Syftet med avvikelseuppföljning är att mäta och analysera prognosprecisionen från förra
perioden för att kunna ta det i beaktande vid framtagning av den nya prognosen. Inför varje
nytt budgetår bör prognosen för hela året jämföras med det verkliga försäljningsutfallet.
Resten av året bör kvartalsuppföljningar göras. Dessa uppföljningar bör kunna göras av den
prognosansvarige.
Prognosen från förra perioden bör jämföras med utfallet för samma tidsperiod. För att räkna
ut prognosavvikelsen för flera perioder anses metoder som MAD och standardavvikelse
lämpliga då de är enkla och tydliga.
Möjliga felkällor till de avvikelser som upptäcks bör analyseras och med hjälp av den
dokumentation som bör göras under varje prognostiseringstillfälle kan arbetet uppföljas och
fel i metoder eller resonemang upptäckas. Prognosavvikelsen bör jämföras med de målvärden
som satts för prognosen.
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Prognosavvikelserna kan bero på systematiska fel, därför bör avvikelsen jämföras med
föregående perioder för att urskilja denna typ av fel. Om det uppstår systematiska fel kan det
vara en indikation på ett metodfel. Då bör den prognostiseringsdokumentation som görs
under prognostiseringen analyseras för att hitta felaktiga kontinuerliga antaganden eller
metoder som kan behöva ses över. Vid systematiska fel bör metoden revideras i
processuppföljning innan den nya prognosen görs.
Inför varje budgetår bör rimliga målvärden för nästa horisont bestämmas. Allteftersom
Kinnarps blir bättre på att prognostisera bör målvärdena för avvikelsen kunna bli mindre och
mindre.
Indata:
Prognos för föregående kvartal
Prognos för föregående budgetår*
Värden för verkligt utfall för föregående kvartal
Värden för verkligt utfall för föregående budgetår*
Avvikelsemätningar från föregående mätningar
Dokumentation om arbetet med prognostisering
Utdata:
Prognosavvikelse
Analys av orsakerna
Nya målvärden för nästa år*
*Sker endast inför nytt budgetår.
2. Efterfrågeprognos

Bild 16b. Delprocess 2, Efterfrågeprognos
Syftet med delprocessen som vi kallar efterfrågeprognos är att generera själva prognosen. Det
första som bör göras då en prognos ska tas fram är att samla in relevant data. Den som har
blivit utsedd att ansvara för processen bör se till att all information beaktas och analyseras av
rätt personer i rätt ordning.
Kvantitativ information i form av historisk information om leveransstatistik hämtas ur
affärssystemet. Kvantitativ analys av data, tidsserieanalys, görs för att urskilja trender och
efterfrågemönster på kortare sikt. Långsiktiga efterfrågemönster bör upptäckas genom analys
på längre tidsperspektiv, regressionsanalys. Dessa analyser bör göras av den prognosansvarige
som bör ha lämpliga marknadskunskaper.
Från Salsa hämtas information om stora projekt som sammanställs och även all information
om Key account bör samlas in. Säljkårsuppfattning bör tas till vara från marknadsexperter och
area sales manager. Den kvalitativa informationen bör analyseras för att tydliggöra

56

Prognostiseringsprocess
uppfattningen om hur de olika marknaderna kommer att utvecklas, vad som händer i de olika
länderna samt hur detta kan tänktas påverka de olika produktgrupperna. Ekonomiexperter bör
informera om hur konjunkturen ser ut, så att det tas med i den slutgiltiga bedömningen om
den väntade efterfrågan.
Analys av all data bör ligga till grund för ett möte med marknadsexperter, area sales manager,
ekonomiexperter och prognosansvarig. Experterna bör ta hänsyn till den information och
kunskap de besitter och de kvalitativa uppskattningarna bör vägas samman med analyserad
kvantitativ historisk data och resultera i en prognos. Även analysen av avvikelseuppföljningen
bör beaktas. Prognosen bör vara uppdelad i de produktmodeller som tagits fram i rapport X.
Indata:
Historisk data
Säljkårsuppfattning
Expertutlåtanden
Avvikelsefel och analys
Utdata:
Prognosinformation för de bestämda parametrarna
3. Prognosförmedling

Bild 16c. Delprocess 3, Prognosförmedling
Syftet med denna delprocess är att ställa samman, visualisera och förmedla
prognosinformationen från föregående process på ett informativt och lättförståligt sätt.
Då Kinnarps kan bygga en mall för sammanställningen av data behöver en ny visualisering
inte göras för varje prognos. Det är bara att registrera in de nya prognoserna i systemet så
uppdateras prognosen.
Prognosen kommer att finnas tillgänglig internt i systemet, men efter varje kvartalsmöte bör
en påminnelse om den nya prognosen skickas ut till alla parter som är berörda. Ansvar för att
detta sker bör den prognosansvariga ha. Då prognosen i ett första steg görs på taktisk nivå,
bör den delges de funktioner som planerar på denna nivå. Det finns i dagsläget inte en
funktion som är ansvarig för planering på denna nivå, men vi anser att det är lämpligt att
prognoserna delges produktionschef, marknadschef, områdeschefer, inköpschef och
konstruktionschef.
Ingen prognostisering görs till en början på längre sikt, men prognosen bör ändå delges
ledningen som underlag vid för strategisk planering, då detta är ett underlag som är realistiskt
för Kinnarps att börjar arbeta med.
Indata:
Prognosinformation för de bestämda parametrarna
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Utdata:
Visualiserad prognos skickas till produktionschef, marknadschef, områdeschefer, inköpschef,
konstruktionschef samt ledningen.
4. Processförbättring

Bild 16d. Delprocess 4, Processförbättring
Syftet med denna delprocess är att säkerställa att kontinuerlig utveckling
prognostiseringsprocessen sker, både processen som helhet och delprocesserna.

av

Den prognosansvarige bör i processförbättringssteget analysera datainsamlingen,
analysmetoderna, sammanställningen av kvantitativ och kvalitativ data, funktionernas
informationsbehov, visualiseringen, informationsförmedlingen, avvikelseuppföljningen och
om syftet med processen uppnås.
Systematiska fel vid avvikelseuppföljningen kan indikera att det är fel på processen och kanske
inte på gissningen till prognosen i sig. Då kommer den informationen hit. (Detta märks inte
första gången en prognos uppdateras, det är alltså viktigt att spara information om avvikelsefel
för att kunna urskilja systematiska fel.) Här bör orsaken åtgärdas, vilket kan innebära
förändringar för metoder i delprocesserna men även förändringar av de ingående
parametrarna.
Alla som mottar prognosen bör ge feedback till den prognosansvariga om hur prognosen
hjälper dem och hur den skulle kunna bli bättre. Detta ska leda till att arbetet med och kring
prognostiseringen förbättras för att hela tiden effektivisera prognostiseringsprocessen.
Vid förändring av metoderna bör dokumentationen av processen uppdateras så att den hela
tiden är aktuell.
Indata:
Prognosavvikelse
Analys av orsakerna
Dokumentation om arbetet med prognostisering
Feedback från dem som genererar och mottar prognosen
Utdata:
Förbättring av prognostiseringsprocessen och delprocesserna
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Diskussion och slutsats

Diskussion och slutsatser av det resultat vi har presentera och vad en
prognostiseringsprocess skulle innebära för Kinnarps. Slutligen ges förslag på fortsatt
arbete som vi anser lämpligt för att ytterliggare förbättra framförhållningen.
Syftet med att utveckla en prognostiseringsprocess är ge Kinnarps ett verktyg att använda vid
prognostisering på medellång sikt. Marknadsavdelningen och återförsäljarna protesterar när
ledtiden ökar samtidigt som produktionsavdelningen protesterar på grund av överbeläggning.
För att skapa förutsättningar för en kort och jämn ledtid trots variationer i efterfrågan behövs
god framförhållning och planering.
Vi tror att den prognostiseringsprocess vi utvecklat för Kinnarps, som främst avser en taktisk
nivå, skulle hjälpa Kinnarps att förbättra sin framförhållning. Prognosen bör ses som en
förväntan på tillgängliga produkter samt ge möjlighet att planera för den maskin- och
personalkapacitet som prognosen indikerar kommer att behövas. Prognostisering följt av
planering bör göras för att Kinnarps ska veta var de har över- eller underkapacitet. Detta för
att säkerställa att de kan producera det de har planerat utan interna eller externa förseningar.
Interna förseningar kan bidra till oförutsett kapacitetsbehov längre fram i
tillverkningsprocessen. Externa förseningar kan innebära sena leveranser till kund eller sena
materialleveranser från leverantörerna.
För inköpsavdelningen bör prognosen innebära möjlighet till bättre framförhållning mot
leverantörerna och till bättre förutsättningar för att förbättra leveransprecisionen. Detta skulle
även kunna ge inköpsavdelningen ett bättre förhandlingsläge vid pris och avtalsförhandlingar
med leverantörer. Prognosen skulle kunna ge leveranslogistikavdelningen indikationer på
framtida kapacitetsbehov av transportresurser, personal till utlastningen och leveransmontörer.
Prognosen bör även vara en hjälp vid planeringen i logistikkalendern. Kinnarps bör genom
prognostiseringsprocessen få bättre möjligheter att hålla korta ledtider, vilket skulle ge
återförsäljarna viktiga konkurrensfördelar. Med bra prognoser från marknadsavdelningen kan
framförhållningen öka som bör bidra till minskade ledtider.
Vi anser att Kinnarps först behöver införa en prognostiseringsprocess för att prognostisera på
taktisk nivå. Detta innebär för Kinnarps en prognos med tremånaders perioder och ett års
horisont. Med en kvartalsindelning visas säsongsvariationerna i prognosen så att Kinnarps kan
planera för dessa variationer. Vi anser att den anpassade prognostiseringsprocessen är en reell
nivå för Kinnarps att börja sitt prognosarbete. Prognostiseringsprocessen ska förhoppningsvis
öka samarbetet och förståelsen samt minska barriärerna på Kinnarps. Den
prognostiseringsprocess vi anpassat till Kinnarps innebär huvudsakligen att
marknadsavdelningen gör prognoser och användarna lämnar feedback till dem. Vår
förhoppning är att samarbetet i prognostiseringsprocessen ska skapa en vilja att utveckla
stödet mellan avdelningarna som förhoppningsvis ska leda fördelar på längre sikt.
Det är av stor vikt att de som ansvarar för prognostiseringsprocessen har god kompetens och
är insatt i händelser på Kinnarps samt att de har god marknadskontakt. För att kunna dra
fördelar av en prognostiseringsprocess är det viktigt att hög prognos- och
planeringskompetens finns på Kinnarps. För att utnyttja fördelarna med prognostisering fullt
ut bör Kinnarps överväga att utveckla företagets planeringsfunktion. Då en prognos ger ett
bra underlag för att utveckla företagets planering vore det en lämplig att införa en funktion
med ansvar för planering på taktiskt nivå. Detta skulle kunna ge Kinnarps bättre
förutsättningar för att dra nytta av prognostiseringsprocessen och förbättra framförhållningen
på Kinnarps.
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Kinnarps bör även överväga det faktum att det finns få styrparametrar i deras Balanced Score
Cards som gör att avdelningarna strävar efter att stödja varandra. Då inköps- och
planeringsavdelningarna är uppdelade på olika enheter är det lätt att de strävar efter egna mål
och att samarbetet brister. Det kan leda till att alla funktioner planerar för att optimera sitt eget
ansvarsområde och lätt glömmer bort helheten. Vi anser att det bör finnas tydliga mål som
främjar samarbete mellan avdelningarna.
Organisationen på Kinnarps idag med planering av slutmonteringen tillhörande
inköpsavdelningen är kanske inte den mest optimala för internlogistiken eller för samarbetet
mellan planeringen för de olika områdena. Planeringen av slutmonteringen har stor inverkan
på företagets komponentenheter och därför anser vi att en tydligare samordning av
planeringen för de olika enheterna skulle kunna ge Kinnarps många fördelar.
Leveranslogistikavdelningen har ingen produktions- eller planeringsnärhet och har även
långt till utlastningen. För att öka integrationen och förståelsen avdelningarna emellan
borde de fysiska avstånden minskas. Om leveranslogistikavdelningen skulle befinna sig i
närheten av produktionsavdelning skulle det vara lättare att planera distribution och
produktion.
En indelning i Salsa och i produktmixen, gjord efter samma produktmodeller som i
prognosen, vore ett bra underlag vid prognostiseringen. Denna prognos skulle då bättre stödja
både produktions- och inköpsavdelningens arbete med att leverera produkter med kort ledtid.
För att Salsa ska vara en bra grund till prognoserna är bör återförsäljarna förstå vikten av att
dokumentera de projekt de arbetar med. En aspekt som påverkar möjligheten till
framförhållning på Kinnarps är att kunder kan ändra sig in i det sista. Möjligheterna att
göra ändringar i order då ordern redan är i produktion innebär stora kostnader för
Kinnarps. Anledningarna till varför detta sker bör undersökas och policys för hur sent
ändringar få ske kostnadsfritt bör skaffas.
För förståelsen för behovet av prognosen är det viktigt att alla på Kinnarps förstår att den
totala ledtiden är längre än den tiden det tar att slutmontera produkter. Det räcker inte med en
kortsiktig planering för att komponenttillverkning och inköp ska fungera kostnadseffektivt.
För att skapa bättre förutsättningar för komponentenheterna och inköpsavdelningen skulle en
halvfast planering kunna göras av de dagarna innan de sex fastlåsta som finns för
slutmonteringen i dagsläget. Detta bör kunna hjälpa Kinnarps att minska lagerhållningen i
lager 5, då det skulle hjälpa inköp och komponenttillverkningen att planera för kommande
behov. Vid utvecklig av prognosen bör även en indelning för varje land finnas så att
leveranslogistikavdelningen kan använda den som en grund att basera logistikkalendern på.
Även de tidsfönster som finns vid orderläggningen har stor inverkan på förutsättningen att
planera produktionen. En förändrad indelning som skulle kunna ge flera leveranstillfällen
skulle underlätta vid inplaneringen av orderna.
I framtiden bör Kinnarps utveckla prognostiseringen till att även innefatta en kortare horisont
och periodindelning för att kunna beräkna komponentbehov och att möjliggöra en förbättrad
kortsiktig planering. Eventuellt skulle en ABC klassificering baserad på volym kunna
användas, detta för att välja viktiga artiklar att lägga mer resurser på för att göra precisa
prognoser.
Med en väl inarbetad process finns det stora möjligheter att utveckla prognostiseringsarbetet.
Om planering dessutom sker på taktisk nivå och det finns mål som stödjer samarbetet kan
integrationen mellan enheterna och avdelningarna förbättras. Detta tror vi kan förbättra
Kinnarps samarbete kring planering och därmed bidra till ökad framförhållning.
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Bilagor
1. Intervjuunderlag
2. Organisationsschema Kinnarps AB
3. Organisationsschema Kinnarps Marketing and sales AB
4. Organisationsschema Kinnarps Production AB
5. Produktval i Salsa
6. Budgetprognos/utfall
7. Prognos per produktgrupp
8. Produktmix

Bilaga 1
Intervjuunderlag för semistrukturerade intervjuer
Vad har du för tjänst?
Berätta om dina arbetsuppgifter.
Hur ser ditt dagliga arbete ut?
Använder ni i dagsläget prognoser?
Hur används prognoserna?
På vilket sätt är de bra eller dåliga?
Vad för prognoser skulle du ha användning av?
Vad för prognoser skulle du vilja ha tillgång till?
Vad skulle dessa prognoser kunna innebära för ditt arbete?
Vilken kontakt har ni (denna avdelning) med de andra avdelningarna? (återförsäljare,
marknad, produktion, inköp och logistik)
Hur arbetar ni (denna avdelning) mot leverantörer och/eller kunder?
Hur skulle detta arbetet kunna mot leverantör och/eller kund förbättras med tillgång till
prognoser?

Frågor till marknadsavdelningen utöver de ovanstående
Hur ser prognoser ni tar fram ut?
Visa och förklara hur de ska tolkas.
I vilket syfte tar ni fram prognoserna?
Vilken användning har ni av prognoserna?
Vilka andra funktioner använder prognoserna?
Hur går det till när ni tar fram dagens prognoser?
Hur följs de upp?
(Tänk på att be dem utveckla och förklara, försök ta reda på så mycket som möjligt genom
följdfrågor.)

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8

