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Abstract

This paper is finishing part of the two-year master programme in Industrial
Engineering and Management.
Initially there was an inquiry of studying the queue-times that Fläkt Woods uses when
they break down internal working orders. These times were assumed to be too
generalised and does not apply to the actual value of the queue-times which generates
incorrect data and delivery delays. During the work of this paper it has been
established that it is not the queue-times that is the biggest problem. The problem is
the shop floor control and the lack of manufacturing the right products at the right
time. Therefore an analysis of the production planning process was made to bring
forward the real problems. The purpose of this paper is to work out a decision basis
how Fläkt Woods should plan their production in order to increase the internal and
external delivery precision.
The result of the analysed times and delivery precisions shows that the actual queue-
times in many cases exceeds the planned queue-time. The actual delivery precision is
below the target value in all the cases. The identified problems are in the first place
that it is too much focus on the next few hours and that there is a sub optimization for
the different production groups.

A new planning system is suggested where focus is on the coming time periods and
what is manufactured in a production group is based on the actual need. This is done
by using individual dispatch lists for the different production groups. The dispatch
lists is based on the actual need in the following group and there should be a capacity
limit in order to reduce the risk of overbooking the production. In the end this system
will provide a manufacturing order based on the actual need in the final assembly
groups. The work of the production planner will focus on planning the coming
production for the final assembly groups. In the future the system might be
transferred to the suppliers in order to get the right products at the right time.



Sammanfattning

Examensarbetet är den avslutande delen i den tvååriga magisterutbildningen
Industriell Organisation och Produktion vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
Initialt fanns en förfrågan om att studera de kötider som Fläkt Woods använder sig av
när de bryter ner interna arbetsorder. Dessa antas vara för generaliserade och stämmer
inte överens med verkligheten vilket medför felaktiga data och leveransförseningar.
Under arbetets gång har det konstaterats att det inte är kötiderna som är det stora
problemet utan det är på det sätt som order körplaneras i de olika
produktionsgrupperna som medför leveransförseningar. På grund av detta
genomfördes en analys av produktionsplaneringsprocessen för att lyfta fram de
verkliga problemen. Syftet med arbetet är att ta fram ett väl utarbetat beslutsunderlag
för hur Fläkt Woods ska planera sin produktion för att slutändan öka den interna och
externa leveransprecisionen. Analysen har genomförts genom en fallstudie av
planeringsprocessen.

Resultatet av de undersökta tiderna och leveransprecisionerna visar att de faktiska
kötiderna i de flesta fall överstiger den satta kötiden och spannet (variansen) är stort.
Resultatet av undersökningen av leveransprecisionen visar att den i samtliga fall för
den undersökta perioden understiger målvärdet. De problem som identifierats i
planeringsprocessen är i första hand att det läggs stort fokus på den närmsta tiden och
att det sker en suboptimering i produktionen för de olika produktionsgrupperna.

Ett nytt planeringssystem föreslås där fokus läggs på kommande perioder och det som
tillverkas i de olika produktionsgrupperna bygger på de faktiska behovet. Detta skall
göras genom att man använder sig av individuella köplaner för de olika
produktionsgrupperna. Köplanerna skall bygga på det faktiska behovet för
efterföljande grupp och det skall även finnas ett kapacitetstak i samtliga grupper som
minskar risken för överbeläggning. Det nya systemet kommer att  innebära att den
ordning som de olika produktionsgrupperna tillverkar detaljer och komponenter
bygger på det faktiska behovet i slutmonteringsgrupperna. Planeringsarbetet skall
fokuseras på den framtida produktionen för slutmonteringsgrupperna. I framtiden bör
systemet utökas till leverantörerna för att på så sätt även få det köpta materialet att
bygga på det faktiska behovet.

Nyckelord

Verkstadsplanering, Kundorderbaserad tillverkning, Leveransprecision,

Prioritetsbaserade körplaner
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till projektet följt av en kort
företagspresentation. Därefter presenteras syfte, mål, avgränsningar för rapporten
och en presentation av rapportens disposition.

1.1 Bakgrund till projektet

Bakgrunden till projektet är att Fläkt Woods använder en alltför generaliserad och
grov data vid nedbrytning av interna arbetsorder. Dessa data kallas för kötider och är
uppbyggd som en tabell bestående av ledtider mellan olika tillverkningsgrupper.
Kötiderna mellan grupperna är grunden för planeringen av när respektive grupp måste
vara färdig med sin operation och detta för att kunden i slutändan skall få sina
produkter i tid.
Kötiderna mellan varje produktionsgrupp består idag av dagar. Det finns ca 100 st
olika produktionsgrupper i verkstaden. Kötiderna mellan dessa grupper är inte
definierade fullt ut, utan är till viss del generaliserade. Detta kan leda till felaktiga
data i MPS (Master Production Schedule) med förseningar som följd.

1.2 Företagspresentation
Fakta om Fläkt Woods 2006 är hämtat från www.flaktwoods.com.

Fläkt Woods affärsidé är:
”Vi ska vara den ledande leverantören av ventilationsprodukter till byggnader och
industrin.”

Fläkt Woods koncernen bildades 2002 genom en sammanslagning av två företag.
Fläkt – specialist på luftbehandling, fläktar och systemprodukter samt Woods – global
ledare inom axialfläktar. Fläkt Woods ägs av Compass partners och dess ledning.
Fläkt Woods har tillverkning och verksamhet i Sverige, Finland, England, Frankrike,
Italien, Belgien, Polen, Ryssland, Dubai, Indien, Korea, Japan, Australien och i USA.
Den första fläkten konstruerades 1889 och i nuläget har Fläkt Woods en omsättning
på 450 miljoner euro. I koncernen är det 3000 anställda världen över varav ca 500 i
Jönköping. Fläkt Woods är verksammma i 30 länder men de är representerade i 95
länder världen över. I dagens läge har över 200 000 byggnader ventilationsaggregat
Fläkt Woods. 8000 tåg kyls av Fläkt Woods fläktar och värmeväxlare från Fläkt
Woods sparar 500 000 MWh per år.
Jönköpingsenheten utvecklar och tillverkar kompletta ventilations- och
luftbehandlingsaggregat, värmeväxlare samt don och terminalapparater. Fläkt Woods
tillverkar luftbehandlingsaggregat avsedda för komfortventilation till alla sorters
byggnader samt för marint bruk. De flesta aggregaten är anpassade för industriell
miljö. De kan användas för att kyla, värma, fukta, avfukta, rena eller flytta luft och
aggregaten byggs samman av multifunktionella block. Varje order som kommer in till
Fläkt Woods är vara unik och möjligheterna att specialbeställa en produkt är nästintill
obegränsade. Den färdiga produkten består av många skilda komponenter som sätts
samman vid slutmonteringen på Fläkt Woods.

http://www.flaktwoods.com.
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Den största konkurrenten i Sverige är PM-luft i Kvänum, men det finns fler inom
Europas gränser. Fläkt Woods är marknadsledande i Sverige och Finland.

1.3 Syfte, Avgränsningar och Problemställning

Syftet med arbetet är att ta fram ett tydligt och väl underbyggt beslutsunderlag för hur
Fläkt Woods på bästa sätt skall planera sin tillverkning av aggregat för att i slutändan
öka leveransprecisionen.
Arbetet är avgränsat till verkstadsplanering för tillverkningen av aggregat på Fläkt
Woods i Jönköping. Diskussioner kommer att föras kring övriga planeringsnivåer men
det kommer ej att göras någon djupare analys av dessa.

Frågor som behandlas i arbetet är:

• Hur ser planeringsprocessen ut för aggregattillverkningen?

• Hur ser planeringen ut för paneltillverkningen?

• Hur ser planeringen ut för förtillverkningen?

• Benchmarking – Hur gör andra liknande företag?

• Hur skall planeringsprocessen se ut för att öka leveransprecisionen?

1.4 Rapportens disposition

Kapitel 1 Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till projektet följt av en kort
företagspresentation. Därefter presenteras syfte, mål, avgränsningar för rapporten och
en presentation av rapportens disposition.

Kapitel 2 Tillvägagångssätt
I kapitel två presenteras den metod som i huvudsak har använts i detta arbete vilket
följs av en beskrivning av interna begrepp. Sedan följer en beskrivning av
genomförandet av arbetet. Slutligen presenteras hur datainsamlingen genomförts och
på vilka grunder som litteraturen valts samt vilken kritik som kan föras för och emot
det aktuella metodvalet.

Kapitel 3 Teoretisk Referensram
I detta kapitel presenteras resultatet av den litteraturstudie som gjorts och det inleds
med en kort presentation av vad kötider innebär. Därefter följer en beskrivning av
produktionsplanering och vilka metoder som anses vara lämpliga i
kundorderorienterade företag. I denna beskrivning innefattas även en redogörelse av
planeringsnivåer och vilka metoder som kan användas på verkstadsplaneringsnivån.
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Kapitel 4 Nulägesbeskrivning
Detta kapitel är en beskrivning av nuläget på Fläkt Woods främst med fokus på
produktionsplanering. Beskrivningen inleds med en presentation av kötider och ett
resultat av undersökningen av dessa. Sedan presenteras resultatet av undersökningen
av dagens interna och externa leveransprecision. Därefter följer en beskrivning av
produktionsplaneringsprocessen med tonvikt på verkstadsplaneringen. I arbetet har ett
benchmarkingbesök genomförts och resultatet av detta presenteras sedan följer en
beskrivning av de problem som identifierats.

Kapitel 5 Analys
I kapitel fem presenteras en analys av de identifierade problem som presenterats i
kapitel fyra.

Kapitel 6 Förändringsförslag
I detta kapitel beskrivs de förändringsförslag som skall svara mot syftet för rapporten.
Inledningsvis presenteras hur kötiderna bör ändras vilket följs av en beskrivning av
den nya produktionsplaneringsprocessen med fokus på verkstadsplaneringen. Därefter
följer en beskrivning av hur den nya processen kommer att lösa de problem som
identifierats. Sist beskrivs i stora drag hur implementeringen skulle kunna genomföras
samt övriga förändringsförslag som uppkommit under arbetets gång.

Kapitel 7 Slutsatser
I detta kapitel presenteras kortfattat de primära problemen i planeringsprocessen samt
hur det föreslagna systemet kommer att förbättra planeringen och öka
leveransprecisionen.
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2 Tillvägagångssätt
I detta kapitel presenteras den metod som i huvudsak har använts i detta arbete vilket
följs av en beskrivning av interna begrepp. Sedan följer en beskrivning av
genomförandet av arbetet. Slutligen presenteras hur datainsamlingen genomförts och
på vilka grunder som litteraturen valts samt vilken kritik som kan föras för och emot
det aktuella metodvalet.

2.1 Metod

En av metoderna som används i detta examensarbete är fallstudie (case study) av en
process.
Beteckningen case kommer av det latinska casus (fall) och understryker betydelsen av
det enskilda fallet. Terminologin betonar att det rör sig om ett eller några få fall som
görs till föremål för ingående studier. Detta med anledning av att antalet möjliga fall
att studera är begränsade. Ofta är det idealet att gå på djupet i ett fall och lägga fram
en helhetsanalys som står på egna ben. Undersökningsenheten ses som ett komplext
helt, där många underenheter och deras förhållande till varandra utmejslas.
Undersökningsenheten är kopplad till de forskningsfrågor som ställs samt det skall
finnas en avgränsning i tid och rum. Fallstudie är lämpligt när vi vill få en djupare
förståelse för en viss händelse eller en situation eller när vi vill beskriva vad som är
specifikt för en företeelse, händelse, plats samt när vi vill utveckla teorier. Styrkorna
med fallstudie är att ett fenomen kan studeras i sin naturliga omgivning och
meningsfull, relevant teori kan genereras utifrån den förståelse man erhållit genom att
studera verklig praktik. Frågor som varför, vad och hur kan besvaras och det  är
möjligt att studera fenomen som fortfarande inte är så utforskade. Yin (1989)
I samband med med vad som beskrivits ovan har en jämförelse med liknande
processer på andra företag genomförts.

2.2 Interna begrepp

Inom Fläkt Woods används ett antal begrepp som vanligtvis inte används utanför
företaget. Dessa beskrivs nedan för att klargöra betydelsen av dessa.

MPS-Ombud –  Är den person i produktionen som styr körplaneringen

Paneler –   Är väggar, golv och tak i plåt med isolering på aggregatet.

EC – Är en typ av produkt som tillverkas på Fläkt Woods i
Jönköping.

Kötid – Är tiden mellan att en operation är färdig i en produktionsgrupp
tills den är färdig i efterföljande grupp.

Köplan – Är en lista på den inneliggande orderstocken för en
produktionsgrupp
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Planera – Presenterar vilka order som det finns behov av att köra i
panellinan

Prioriteringslista –  Är ett utdrag ur Planera med markering på vilka order som det
är bråttom med.

Hinken – Det kapacitetsbestämmande system som används när order
planeras in i slutmonteringen

EU-line –   Är en slutmonteringslina som tillverkar aggregat av typen EU.

Kundorderpunkt –  Är den tidpunkt i produktionsprocessen där kunden lägger sin
order.

2.3 Genomförande

Inledningsvis genomfördes en kartläggning av kopplingarna mellan grupperna inom
tillverkningen av aggregat av typen EC. En schematiska bild med kopplingarna och
kötider för alla möjligheter av produktspecifikationer togs fram genom att köplannen
studerades. Vidare samlades avrapporteringstider från befintliga order in. Genom
avrapporteringar har tider mellan operationer och produktionsgrupper tagits fram.
Dessa tider har förts in i en mall som visar snittet för värdena samt spannet för de
uppmätta värdena. I diagrammen presenteras dels tider för kopplingar mellan olika
grupper. Det presenteras även separat tider för kopplingar till slutmontering (grupp
344) samt tider mellan förtillverkningsgrupperna 117 (stans) och 121 (kantpress)
beroende på vilken grupp som följer efter kantpressen i produktionen.
Efter att resultatet från avrapporteringen analyserats ansågs att kötidernas riktighet
inte kunde verifieras. Deras egentliga funktion i verkstaden missas eftersom planen
inte följs. På grund av detta bytte examensarbetet fokus till att fokusera på hur man
ska göra för att få en produktion och planering som överensstämmer med varandra.
Detta ska göras genom att kartlägga processen från produktionsplanering till leverans
och genom att jämföra med andra företag. Målet blir således att ta fram förslag för hur
man ska göra för att få det planerade och faktiska läget ska överensstämma med
varandra. Detta ska i sin tur resultera i en bättre leveransprecision och ett mindre
spann.

Efter att kartläggningen av produktionsplaneringsprocessen inletts konstaterades att
den styrande operationen för alla flöden är paneltillverkningen. Med detta som
bakgrund styrdes arbetet in på hur ska man styra paneltillverkningen för att öka
leveransprecisionen för slutmonteringsgrupperna. Arbetet började med en
kartläggning av planeringsarbetet för paneltillverkningen. Denna del av arbetet
inleddes med intervjuer av produktionsledare, MPS-ombud och produktionsplanerare.
Frågorna som ställdes syftade till att kartlägga nuläget, få fram de problem som
upplevs och vad som var önskvärt i processen. Under arbetet med kartläggningen av
paneltillverkningen konstaterades att paneltillverkningen inte behöver vara den
styrande funktionen utan att det egentligen är det köpta materialet som är det. På
grund av detta inriktades arbetet på att ta fram en verkstadsplaneringsprocess för
tillverkningen av aggregat.
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Arbetet med att ta fram en verkstadsplaneringsprocess inleddes med att kartlägga
nuläget. Efter intervjuer och diskussioner valdes utifrån den teoretiska referensramen
principer för hur den nya verkstadsplaneringsprocessen skulle fungera. I detta moment
togs det hänsyn till vilken typ av tillverkning som bedrivs och hur man enligt
teorierna skall planera i sådan miljöer. Utifrån detta togs förändringsförslagen fram
och de diskuterades med personal från olika avdelningar under arbetets gång för att
utreda om de var möjliga och för att få direkta reflektioner. Det genomfördes även ett
benchmarkingbesök i syfte att se hur andra liknande företag genomförde sin
planering. Under detta besök visade sig att det besökta företaget har en ännu mer
genrell planering vilket medför att resultatet från detta benchmarkingbesök inte
kommer att användas i förändringsförslagen. Resultatet från besöket presenteras dock
i kapitel fyra.

2.4 Datainsamling och Litteraturstudie

Primärdata har insamlats via Intervjuer med Produktionsplanerare och
Produktionsledare på Panellinan och underlaget för intervjuerna presenteras i Bilaga
6. Primärdata har även samlats in genom diskussioner med samtliga muntliga källor
och observationer av material- och informationsflöden i verkstaden.

Sekundärdata har insamlats via interna dokument (kötidslista, köplan,
arbetsoperationer, avrapporteringstider)

Litteraturen som presenteras har valts utifrån ämnet produktionsplanering med
tonvikten vid planeringsmetoder för kundorderbaserad produktion.

2.5 Metodkritik

Arbetet kan anses ha en hög inre validitet på grund av många olika källor som mer
eller mindre visar på samma resultat. Däremot har arbetet en låg yttre validitet
eftersom det bygger på den specifika situationen som Fläkt Woods befinner sig i. Det
bör gå att undersöka samma sak med liknande resultat såvida inte processerna
förändras av företaget, dvs. en hög reliabilitet.
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras resultatet av den litteraturstudie som gjorts och det inleds
med en kort presentation av vad kötider innebär. Därefter följer en beskrivning av
produktionsplanering och vilka metoder som anses vara lämpliga i
kundorderorienterade företag. I denna beskrivning innefattas även en redogörelse av
planeringsnivåer och vilka metoder som kan användas på verkstadsplaneringsnivån.

3.1 Kötider

Vollmann (2005) menar att ledtider vanligtvis delas in i fyra delar:

• Operationstid är den tid som maskinen eller personen arbetar

• Ställtid är den tid som används för att förbereda maskiner eller en
produktionsgrupp för bearbetning

• Transporttid är den tid det tar att förflytta material mellan och inom
produktionsgrupper

• Kötid är den tid material får vänta på att bli bearbetat
Kötider står vanligtvis för 80 % av hela ledtiden och är därför den del som kan
minskas mest och de anses vara den kritiska delen av ledtiden. Vid minskning av
kötiden minskas således ledtiden och därmed även produkter i arbete (PIA). Vid
minskning av PIA sjunker kapitalbindningen i produktionen.

3.2 Produktionsplanering

Enligt Simchi-Levi et. al. (2003) består produktionsplanering av två delar: planering
baserad på prognoser av produkter och komponenter samt av daglig schemaläggning
av produktion baserad på lagernivåer. Planeringen inleds med att prognoserna
överförs till faktiska värden på vad behovet är. Detta behov uppkommer i form av vad
som behöver bearbetas för att nå önskade lagernivåer som ska möta behovet. Dessa
data läggs in i företagets MRP-system (Material Requirements Planning) som
bestämmer veckoproduktionen. Den dagsvisa schemaläggningen bygger på aktuella
lagernivåer och det faktiska behovet för stunden. Detta görs genom
beställningspunkter för respektive produkt. Denna form av planering som Simchi-
Levi presenterar passar dock endast för företag som tillverkar mot lager.
Vollmann et. al. (2005) menar att planering för företag som tillverkar mot kundorder
kräver en annan sorts planering eftersom kundorderpunkten ligger på råmaterialet. Det
som genomförs i prognosstadiet är en analys av hur mycket kapacitet som kommer att
behövas i form av produktion och utveckling. För att ha kontroll på processerna är det
viktigt att det finns en möjlighet att anpassa kapaciteten efter kundbehovet. Detta
innebär att det på längre sikt bygger mer på kapacitetsplanering än på
produktionsplanering. Den produktionsplaneringen i ett företag som tillverkar mot
kundorder bedrivs när order är inkomna.



Teoretisk referensram

8

3.2.1 Produktionsplaneringsmetod för MTO företag

Många av de metoder för produktionsplanering är anpassade för företag med
tillverkning mot lager. Nedan presenteras ett antal olika metoder för
produktionsplanering för företag som producerar efter kundorder.
Valet av huvudplaneringsmetod beror enligt Vollmann et. al (2005) på vilka krav som
ställs från marknaden samt vilken typ av produktion man väljer. Om marknaden
ställer krav på många varianter, låg produktvolym och inga högre krav på leveranstid
är en MTO (Make-To-Order) ansats att föredra. Tillverkning enligt MTO innebär att
produktionen tillverkar små batcher och att den initieras genom kundorder. För MTO
företag så representerar inneliggande kundorder den totala ledtiden för produkten. På
grund av att planeringen baseras på kundorder skiljer sig ledtiden mellan order. Detta
gör att inneliggande order är kritiska vid bestämning av material och kapacitetsbehov.
Vid företag som specialtillverkar produkter är det enligt Vollmann et. al. (2005)
fördelaktigt att använda sig av en tidsfasad materialplanering. Tidsfasad planering är
ofta associerat till tillverkning batchvis och innebär att det ofta är stora kostnader för
PIA (produkter i arbete) på grund av kostnader för planeringsarbetet. Denna typen av
planering kan resultera i högre utnyttjandegrad av maskiner och används ofta då
maskinparken är en stor del av tillgångarna. Tidsfasad planering kräver stora
databaser med information kring materialtyper, lagernivåer för egentillverkat och köpt
material, produktionsledtider, leverantörsledtider och säkerhetslagernivåer. Tidsfasad
materialplanering baseras på behov där produktions- och inköpsorder skapas för
batcher av komponenter. Beläggningen för olika produktionsdelar varierar beroende
på det aktuella behovet. Materialplaneringen utförs på de olika nivåerna med hänsyn
till det aktuella behovet mellan nivåerna.
Tidsfasad planering innebär enligt Olhager (2000) att i en produktion med
oregelbunden tillverkning måste varje order planeras för sig. Samtidigt måste hänsyn
tas till kapacitet i produktionsgrupper som upptas av andra order. Verkstadsplanering i
denna typ av produktion delas in i tidsplanering och körplanering. Tidsplanering
genomförs i två steg där det inledande steget är att man planerar in order utan hänsyn
till kapacitet för att sedan analysera beläggningsbilden och därefter flyttar om order.
Det skapas ett sug genom verkstaden genom att man håller en relativt låg beläggning i
de produktionsgrupper som är i slutet av kedjan. Den första delen av tidsplaneringen
kan ske genom bakåtplanering eller framåtplanering. Bakåtplanering innebär att man
utgår ifrån orderns färdigtidpunkt och lägger in operationerna bakåt i tiden baserat på
ledtider och kötider. Vid framåtplanering utgår man ifrån starttidpunkten och lägger in
operationerna framåt i tiden baserat på ledtider och kötider. Körplanering presenteras
senare i rapporten och kommer därmed inte presenteras närmare här.

Vidare menar Vollman et. al. (2005) att valet av planeringssystem för produktionen
styrs av valet av huvudplaneringssystem. Precis som valet av huvudplaneringssystem
styrs valet av planeringssystem för produktionen av marknadens krav samt vilken typ
av produktion man driver. För ett företag som tillverkar enligt MTO är ett MRP-
baserat planeringssystem att föredra. Ett MRP-baserat planeringssystem innebär att
order släpps i produktionen efter den plan som materialplaneringen satt upp med
målet att utnyttja varje produktionsenhet effektivt. En MRP-baserad
produktionsplanering bygger på att man tillverkar relativt stora batcher och det kräver
att man har detaljerad information kring vilka operationer som ska genomföras. Flödet
av material styrs genom regler för vilken ordning som materialet ska bearbetas. Det
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primära kriteriet för att denna ordning ska upprättas är att det sätts färdigdagar för
detaljerna som uppdateras regelbundet genom MRP planering.
Yeh (2000) menar att för företag som tillverkar mot kundorder och har produkter som
består av ett större antal ingående detaljer krävs ett väldefinierat produktträd. Detta
produktträd skall visa vilka detaljer som ingår i produkten samt hur de är
sammansatta. Eftersom planeringen helt bygger på kundorder består planeringen i att
koordinera alla olika processer för alla olika kundorder. Författaren förespråkar en
orderorienterad planering med reglerade utsläpp. Detta innebär att man planerar varje
order för sig gällande prioritering, orderutsläpp, färdigdag etc. Alla operationer för en
order planeras innan man påbörjar planering av nästkommande order. Denna typen av
planering kan kontrolleras av produktionspersonalen och den möjliggör omplanering
flera gånger per dag.
Vidare menar Yeh (2000) att det finns två planeringstekniker man kan använda sig av
vid orderorienterad planering, antingen framåtplanering eller bakåtplanering. Vid
framåt-planering utgår man från dagens datum för att sedan lägga ut de operationer
framåt i tiden vilket resulterar i tidigaste färdigdag. Bakåt-planering innebär att man
gör tvärt om och börjar med den sista operationen utifrån en satt färdigdag för att på
så sätt se när de olika operationerna skall göras. Den sistnämnda namnges JIT-
planering eftersom den resulterar i att väntetiden mellan operationerna är så liten som
möjligt.

Carravilla & Sousa (1995) betonar vikten av att ledtiderna i ett MTO företag skall
hållas så låga som möjligt och att de skall övervakas noga. På grund av detta är det
viktigt att sätta färdigdagar som är rimliga ur ett ledtids- och kapacitetsperspektiv. Det
är även viktigt att ha en planeringsprocess som snabbt kan svara mot kundernas krav
samtidigt som det tar hänsyn till förhållanden som råder avseende kapacitet och
ledtider.

3.2.2 Planeringsnivåer

Enligt Ballou (2004) finns tre olika nivåer av planering. Den högsta benämns
strategisk planering och i denna är tidshorisonten på över ett år. I denna planering
arbetar man oftast med ofullständig och mindre precis data. Denna typ av data anses
vara tillräcklig för denna typen av planering. Aktiviteter som genomförs på denna
nivå är t.ex. lokalisering av fabriker, produktstandard, layouter, leverantörsvärdering
etc.

Nästkommande nivå är planering på taktisk nivå som är planering med en tidshorisont
på mindre än ett år. Denna nivå innefattar planering för säkerhetslager, regler för
orderprioritering, leverantörskontrakt etc. Den lägsta nivån kallas operationell nivå
och innefattar en tidshorisont på dagar eller timmar. På denna nivå använder man sig
av exakt detaljerad data och aktiviteter som kan genomföras på denna nivå är t.ex.
orderhantering, leveranser, ordersläpp, inköp etc.

Jonsson & Mattsson (2003a) menar att det finns fyra olika planeringsnivåer; Sälj- och
verksamhetsplanering (SVP), Huvudplanering (HP), Orderplanering och
Verkstadsplanering. Den översta planeringsnivån  är sälj- och verksamhetsplanering
och har en tidshorisont på ett till två år. Denna planeringsnivå syftar till aktiviteter
som genomförs på ledningsnivå och dessa kan vara att utarbeta överordnade planer
för företagets försäljning, leveranser och produktion. Nästa planeringsnivå är
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huvudplanering som har en tidshorisont på sex till tolv månader. De aktiviteter som
genomförs på denna nivå är planer för produktion och leveranser med hänsyn till
aktuella order och prognoser. Den nivå som följer efter huvudplaneringen är
orderplaneringen och den har en tidshorisont på en till sex månader. På denna nivå
genomförs materialplanering för egentillverkat och köpt material. Den lägsta nivån är
verkstadsplanering och den har en tidshorisont på en till fyra veckor. De aktiviteter
som genomförs på denna nivå är planering och utsläpp av order, planering av
ordningsföljd för order etc. Denna indelning av planeringsnivåer är enligt Jonsson &
Mattsson den mest erkända och använda.

Enligt Jonsson & Mattsson (2003a) finns det i alla planeringsnivåer ett material- och
ett kapacitetsperspektiv och dessa visas i Figur 1.

Långsiktig
Produktionsplanering

Produktionsplanering

Resursplanering

Orderplanering

Verkstadsplanering
Styrning av
orderutsläpp

Körplanering

SVP

Grov
kapacitetsplanering

Materialplanering Kapacitetsbehovs-
planering

HP

Prognostisering

Kundorder

Materialanskaffning

KapacitetsperspektivetMaterialperspektivet

Figur 1, Planering med material- och kapacitetsperspektiv, Jonsson & Mattsson
(2003a)

Eftersom arbetet är avgränsat till verkstadsplanering kommer de andra nivåerna att
presenteras övergripande och en mer djupgående presentation av verkstadsplanering
kommer att göras.

3.2.2.1 Sälj- och Verksamhetsplanering

Sälj- och verksamhetsplanering är den mest långsiktiga planeringsnivån och därmed
den minst detaljerade. Hur långt fram i tiden SVP sträcker sig beror på hur pass
snabbt företaget kan ställa om sin kapacitet för framtida efterfrågeförändringar. SVP
kan ses som en process på ledningsnivå som syftar till att fastställa övergripande
planer för framtida försäljnings- och produktionsverksamheter. SVP syftar till att
skapa en balans mellan efterfrågan och tillgång på företagets produkter på ett sådant
sätt att det stämmer överens med företagets övergripande affärsmål. SVP kan ses som
en process i fem steg där det första steget är att prognostisera den framtida efterfrågan.
Steg två är att utarbeta en preliminär leveransplan och sätta mål för lagernivåer eller
orderstock. Steg tre innefattar arbetet med att utarbeta en preliminär produktionsplan
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och steg fyra är att anpassa leveransplan och produktionsplan utifrån ekonomiska
såväl som kapacitetsmässiga aspekter. Det sista och femte steget är att fastställa
leverans- och produktionsplan utifrån vad som bestämdes i steg fyra. (Jonsson &
Mattsson 2003a)

3.2.2.2 Huvudplanering

Huvudplaneringen är planering på en mer detaljerad nivå än SVP. Istället för
produktgrupper och verksamhetsavdelningar planeras här för produkter och
produktionsgrupper. Inom HP handlar det om planer för leverans och produktion i
syfte att skapa en balans mellan efterfrågan och tillgång för att främja företagets
effektivitet och konkurrensförmåga. Huvudplaneringen kan ses som en process i fyra
steg för företag som tillverkar mot kundorder. Steg ett innefattar prognostisering av
framtida efterfrågan som bygger på prognoser i SVP men är mer detaljerade. Steg två
är att ta fram en preliminär leveransplan för olika produkttyper och steg tre är ta fram
en preliminär produktionsplan för olika produkttyper. Det fjärde och sista steget är att
stämma av och fastställa de framtagna planerna vilket oftast blir med hänsyn av
kapacitet eftersom materialbehovet inte alltid är känt. (Jonsson & Mattsson 2003a)

3.2.2.3 Orderplanering

Orderplanering består enligt Jonsson & Mattsson (2003a) av materialplanering och
kapacitetsbehovsplanering. De flöden som uppstår i tillverkande företag då köpt och
egentillverkat material rör sig i fabriken måste styras och den administrativa
funktionen som gör detta är orderplaneringen. Orderplaneringens huvuduppgift är att
för varje produkt och artiklar fastställa kvantiteter och tidpunkter för flödet av
material. Detta ska göras med hänsyn till kapitalbindning, leveransservice och
resursutnyttjan de i den egna verksamheten. Frågor som materialplaneringen ska ta
ställning till är dels för vilka artiklar ska nya order planeras in? (Artikelfrågan), vilken
kvantitet skall ordern för respektive artikel avse? (Kvantitetsfrågan), när skall ordern
levereras? (Leveranstidsfrågan) och när ska tillverkningen starta hos leverantör eller i
den egna tillverkningen? (Starttidsfrågan).

 Den andra delen av orderplaneringen är kapacitetsbehovsplanering och
kapacitetsplanering sker på de tre övre nivåerna men på orderplaneringsnivå är den
mer detaljerad. Kapacitetsbehovsplaneringen på orderplaneringsnivå bygger helt på
frisläppta och planerade tillverkningsorder och kapacitetsbehovet på denna nivå
beräknas oftast i timmar och avser den tillgängliga tiden under en viss period. Den
tillgängliga tiden baseras på antal produktionsenheter i en grupp, antal skift per dag,
antal timmar per skift och antal arbetsdagar per period. Kapacitetsplanering syftar till
att få behov av kapacitet och tillgång på kapacitet att överensstämma. Detta kan
uppnås genom att bestämma kapacitetsbehovet efter produktionsenheter och dessa
uttrycks oftast i produktionsvolymer eller andra värdeenheter men denna typ av
kapacitetsplanering används oftast på SVP eller HP nivå.
En annan metod för kapacitetsplanering är att använda sig av kapacitetsbehovsnycklar
och dessa uttrycker det samlade kapacitetsbehovet per styck för en produkt i de
resurser som används vid tillverkning av produkten. Kapacitetsbehovet anges oftast i
form av man- eller maskintimmar för enskilda avdelningar eller för hela företaget.
Denna metod används även den oftast på SVP eller HP nivå. Vid kapacitetsplanering
för de lägre nivåerna används oftast kapacitetsbehovsplanering (CRP) som möjliggör
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mer detaljerad planering på timmar för produktionsenheter. På denna nivå görs inte
planeringen per produkt utan den görs på artikelnivå för var och en av
produktionsgrupperna. CRP bygger på att det finns tillgång till operationsföljder och
operationstider för varje enskild artikel som är frisläppt eller planerad och
kapacitetsbehovet summeras då för var och en av produktionsgrupperna. CRP är i
första hand avsedd för planering av kapacitet på orderplaneringsnivån på grund av att
man får detaljerad information som är relativt komplex att ta fram.

Enligt Vollmann et. al. (2005) är orderplanerarens huvuduppgifter dels att släppa
order i tillverkningen. De ska sköta omplaneringar av inneliggande tillverkningsorder
när detta anses vara nödvändigt och analysering och uppdateringar av systemen
gällande aktuella parametrar såsom batchstorlekar, ledtider etc. är uppgifter som
också ska skötas av orderplaneraren. De ska även analysera och upptäcka problem i
planeringsprocessen för att sedan förändra källan till problemen så att inte problemen
uppstår på nytt. Det är viktigt att de jobbar inom systemet för att lösa de problem som
uppstår för att på så sätt minska risken för att problemen uppstår igen. Det är även
viktigt att orderplaneraren kontinuerligt förbättrar de processer som jobbar med, detta
för att minska risken för framtida problem och tidskrävande uppgifter.

3.2.2.4 Verkstadsplanering

Verkstadsplanering innefattar enligt Jonsson & Mattsson (2003a) detaljerad planering,
verkställande och uppföljning av tillverkningsorder som satts upp i SVP, HP och
orderplaneringsnivåerna. Dessa order kan vara initierade av kundorder eller
materialbehov vid påfyllnad av lager etc. Oavsett vad som initierar ordern skall det
finnas information och starttid, färdigtid och till vilken kvantitet. Detta för att
säkerställa att det som planerats på de överliggande nivåerna genomförs i praktiken.
Gällande starttider och färdigtider ska det finnas ett tidsfönster som stämmer överens
med överliggande nivåer och det ska vara omöjligt att starta en order innan starttid
eftersom det material som behövs inte finns tillgängligt. Det gäller även att alla
grupper tillverkar sina detaljer inom tidsfönstret eftersom det annars kan leda till
interna och externa leveransförseningar. För att få en väl fungerande produktion gäller
det att ha en balans mellan tillgänglig produktionskapacitet och det aktuella
kapacitetsbehovet som finns.
Genom att släppa ut för många order i verkstaden uppstår långa köer och hög
kapitalbindning. Att släppa ut order som inte är helt materialklara innebär att det blir
effektivitetsförluster i produktionen. Genom att uppfylla de tre huvuduppgifterna för
verkstadsplanering kan man på ett effektivt sätt släppa order och välja turordning för
produktionen. Den första är att släppa order i en sådan takt att det blir rimliga
kapacitetskrav och genomloppstider. Den andra är att säkerställa att det finns material
vid den tidpunkt som orderna är planerad att starta. Den tredje och sista
huvuduppgiften för verkstadsplaneringen är att de order som släpps bearbetas i en
sådan ordningsföljd att det gynnar leveranstider och genomloppstider. De två första
huvuduppgifterna avser styrning av orderutsläpp och materialklarering. Den tredje
huvuduppgiften avser körplanering där man detaljerat styr de order som släppts i
verkstaden.
Verkstadsplaneringen kan ses som en process i åtta steg där det inledande steget är att
det initieras av en order från överliggande planeringsnivå. Följande steg är styrning av
orderutsläpp då man tar hänsyn till tillgänglig kapacitet vid den tidpunkten för att inte
överbeläggning ska uppstå. Nästa steg är materialklarering där man försäkrar sig om
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att nödvändigt material finns framme och disponibelt. Steg fyra är utskrift av
arbetsordersats som beskriver ordernummer, operationsföljder, tider etc. Nästa steg är
att genomföra orderutsläppet när de fyra föregående stegen är uppfyllda och det
innebär att ordern går från att vara frisläppt till att vara utsläppt. Steg sex är
körplanering vilket innebär att man kör utsläppta order i en ändamålsenlig följd. De
två sista stegen handlar om rapportering där steg sju är återrapportering som används
för att bevaka hur tillverkningen framskrider och steg åtta är slutrapportering av
ordern då den är färdigtillverkat i det aktuella produktionsavsnittet. (Jonsson &
Mattsson 2003a)

3.2.3 Verkstadsplaneringsmetoder

Vidare kommer styrning av orderutsläpp och körplanering presenteras närmare med
beskrivningar av olika metoder inom dem eftersom de anses vara av större vikt för
arbetet. Om inte annat anges bygger nedanstående text på Jonsson & Mattsson
(2003a)

3.2.3.1 Styrning av orderutsläpp

Orderutsläpp från planerade starttidpunkter innebär att order släpps kontinuerligt i
verkstaden och takten baseras på den plan som satts i materialplaneringen. Det är
materialbehovet som är den styrande funktionen och någon hänsyn till tillgänglig
kapacitet tas i stort sett inte. Order kan släppas på två olika sätt, operationsvis eller
ordervis och den förstnämnda innebär att den första operationen släpps tillsammans
med ordern och övriga operationer släpps med lämplig framförhållning baserat på
inplanerade starttidpunkter. Ordervis utsläpp innebär att alla operationer släpps
samtidigt som ordern. Eftersom metoden inte tar hänsyn till den tillgängliga
kapaciteten kan den ge upphov till beläggningsojämnheter. Metoden är enligt Jonsson
& Mattsson (2003b) lämplig i miljöer med jämn efterfrågan och små orderkvantiteter.
Orderutsläpp från planerade starttidpunkter ger enligt Arnold & Chapman. (2001)
upphov till både under- och överbeläggning.

Reglerat orderutsläpp innebär att order släpps med hänsyn tagen till det aktuella
beläggningsläget och omplaneringar görs för att beläggningsutjämna. Omplaneringen
kräver att det görs kontroll av materialtillgången. Utsläppen i verkstaden görs på
samma sätt som i föregående metod med den skillnaden att det tas hänsyn till
kapacitet vid starttidssättningen. Reglerat orderutsläpp är relativt komplicerat med
avseende på den materialplanering som måste omplaneras vid omplanering av order.
Exempelvis kan en tidigareläggning av en order innebära en tidigareläggning av en
annan tillverkningsorder för att säkra att det finns material tillgängligt. På liknande
sätt kan en senareläggning av en tillverkningsorder påverka efterföljande
tillverkningsorder. Detta innebär att omplanering av enstaka order kan skapa
kedjereaktioner genom hela produktionsflödet.
På samma sätt som föregående metod kan order genom reglerat orderutsläpp släppas
operationsvis eller ordervis. Det finns varianter på hur man omplanerar där man kan
omplanera starttidpunkten, färdigtidpunkten eller båda två. Omplanering av antingen
starttidpunkt eller färdigtidpunkt förutsätter att omplaneringen inte är större än att
ledtiden kan komprimeras eller expanderas lika mycket som omplaneringen. Att styra
orderutsläpp genom denna metod krävs att det finns avancerat systemstöd som tillåter
materialtillgångsanalyser och bristkontroller under omplaneringens gång. Det kräver
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även att sker en kontinuerlig återrapportering från verkstaden för att kunna ta hänsyn
till tillgänglig kapacitet under omplaneringar. Metoden är lämplig i miljöer med
ojämnt kapacitetsbehov och med begränsade möjligheter att variera kapaciteten. Den
passar sig även väl till verkstäder med relativt långa genomloppstider dvs.
funktionella verkstäder. Det kan vara svårt att använda metoden i miljöer med
komplexa produkter och många olika operationer.
Reglerat orderutsläpp löser inte enligt Jonsson & Mattsson (2003b) problem med
underkapacitet men det bestämmer vilka order som ska släppas baserat på
prioriteringar. Enligt Vollmann et. al. (2005) kan reglerat orderutsläpp ses som en
förlängning av kapacitetsbehovsplanering med den skillnaden att det tar hänsyn till
vad som är möjligt och inte. Resultatet man får från reglerat orderutsläpp är en lista
med start- och färdigtidpunkter som visar vilken ordning man skall köra ett antal order
inom en viss tid. Dumond (2005) beskriver reglerat orderutsläpp som ett sätt att
släppa order utifrån det aktuella läget i verkstaden som tar hänsyn till kapacitet och
inneliggande order. Metoden innebär även att man planerar material och kapacitet
parallellt utifrån aktuella förhållanden. Det man får ut från metoden är en detaljerad
och realistisk plan inom vald tidshorisont för att möta kundernas krav på ledtider.

Kapacitetskontrollerat utsläpp  innebär precis som för reglerat orderutsläpp att hänsyn
till tillgänglig kapacitet i verkstaden tas vid utsläpp av order. Planeringen sker dock ej
med hjälp av omplaneringar utan med utgångspunkten att mängden order som släpps
bygger på vad det för ett visst tillfälle finns för förutsättningar att hinna med. Detta
gör att man har kontroll på hur mycket som befinner sig i produktionen och därmed
kontroll på köstorlekar samt produkter i arbete.

Metoden innebär att man inte flyttar start- och färdigtider som sätts i
materialplaneringen. Principen för metoden är man inte släpper order till grupper som
redan har en lång orderkö. Starttidpunkterna som genererats av materialplaneringen
används normalt för att turordna utsläppen. Vid bestämning av mängden order släpps
för en tidsperiod kan antingen bygga på planerade kapacitet eller på mätning av
kapaciteten för föregående period. Det finns även valmöjligheter för hur order släpps
in i verkstaden där man antingen kan släppa kompletta order med alla operationer
eller så kan man släppa ordern operationsvis.

Metoden gör att man kan minska problem med köbildning och osäkra
genomloppstider. Den genererar problem eftersom den gör att order som ur
materialtillgångshänsyn kan släppas men inte ur kapacitetshänsyn vilket innebär att
man får en prioritetsgrundad produktion. Kapacitetskontrollerat utsläpp är i första
hand lämpligt i produktion med flödesorienterat eller linjeorienterad
tillverkningsuppläggning med ett måttligt antal produktionsgrupper. Metoden kräver
en detaljerad produktionsberedning med väl överensstämmande operationstider för att
kunna fungera tillfredställande.

3.2.3.2 Körplanering

Sekvensering av arbetsledare innebär att personal i verkstaden bestämmer i vilken
ordning de utsläppta ordrarna ska bearbetas. Ju fler order som släpps ut desto större
inflytande har produktionspersonalen på vilka tillverkningsorder som bearbetas. Med
detta följer även att desto mindre kontroll har produktionsplaneringen på vilka
tillverkningsorder som bearbetas. På grund av att det finns valmöjligheter för
planeringen att antingen släppa order ordervis eller operationsvis kan kontrollera de
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valmöjligheter som produktionspersonalen har. Om order släpps operationsvis har
produktionspersonalen färre valmöjligheter eftersom det inte släpps så många
tillverkningsorder åt gången. På detta sätt kan produktionsplaneringen i viss mån styra
vilken turordning som kommer att följas. Metoden medför att bl.a. omställningstider
påverkar valet av produktionsordning och det föreligger en risk att
produktionsordning inte blir optimal i förhållande till de aktuella materialbehoven.
Gällande kapacitetshänsyn i produktionsordningen beror detta på den enskilde
personens förståelse och kunskap kring det aktuella kapacitetsläget. Metoden kan med
fördel användas i mindre organisationer där man har en god överblick över det
aktuella materialförsörjningsläget.
Körplanering med generella prioriteringsregler innebär att arbetsledningen i
produktionen väljer produktionsordning utifrån ett antal prioriteringsregler.
Prioriteringsregler som kan användas är; kortast operationstid först som innebär att
den totala genomloppstiden och kapitalbindningen hålls nere. En nackdel är dock att
man kan släppa igenom order som blir färdiga långt innan de är planerade att vara
färdiga vilket innebär att det blir liggande en längre tid. Prioriteringsregeln kan även
innebära att order med längre operationstid blir försenade. En annan prioriteringsregel
är att man tillverkar den order med högsta antal återstående operationer först. Risken
för försening ökar med antalet operationer och denna prioriteringsregel innebär att
man prioriterar leveransprecisionen med bekostnad av genomloppstider och
kapitalbindning.

En annan generell prioriteringsregel är först in först ut och den innebär att den order
med tidigast ankomsttid bearbetas först. Regeln är enkel och användbar i miljöer med
få köande order. Störst ordervärde först är en metod som innebär att
kapitalbindningen hålls nere men den kräver dock en del räknearbete och att man har
tillgång till standardkostnadsuppgifter. Inom körplanering med generella
prioriteringsregler kan man skilja på ordervisa och operationsvisa utsläpp. Precis som
för sekvensering av arbetsledare ligger skillnaden för dessa båda att man kan reglera
antalet order som finns att välja mellan eftersom det vid operationsvisa utsläpp inte
släpps lika många order som vid ordervis utsläpp. Metoden är relativt enkel att
använda och den tar hänsyn till vad som är ändamålsenligt ur en planeringssynpunkt.
Den kan med fördel användas i flödes- eller linjeorienterade produktionsanläggningar
men den är inte särskilt lämplig i miljöer där det förekommer många omplaneringar.

Planeringsbaserade prioriteringsregler sker på mer eller mindre samma sätt som
generella prioriteringsregler med den skillnaden att prioriteringarna bygger på de i
planeringen satta start- och färdigtidpunkterna. Det finns två principer för hur man
planerar in order i denna typen av metod. Antingen planerar man efter tidigast
starttidpunkter vilket innebär att man startar operationer så tidigt som möjligt med
inlagda kötider i planeringen. Den andre principen är att man planerar efter tidigast
färdigtidpunkt vilket innebär att man startar de order med tidigast färdigtidpunkt först.
Order kan släppas ordervis eller operationsvis och ordervisa utsläpp innebär för denna
metoden att turordningen grundar sig på den rådande planeringssituationen. Vid
operationsvisa utsläpp kan man turordna efter den rådande planeringssituationen eller
inte. När man inte gör detta blir principen den samma som ordervisa utsläpp men om
man gör det så sker turordningen efter den planeringssituation som råder och inte den
som rådde vi det tillfälle som ordern skulle ha släppts. Metoden innebär en relativt
god överensstämmelse mellan vad som utförs i produktionen och vad som behöver
utföras enligt materialplaneringen. Även denna metod kan med fördel användas i
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flödes- eller linjeorienterade produktionsanläggningar men om produktionen har långa
genomloppstider, många operationer och behovet av omplaneringar är stort så är
metoden ej lika användbar.

Prioritetsbaserade körplaner innebär att det distribueras till verkstaden en fastställd
ordning för hur utsläppta order ska köras. Denna typen av körplanering har ett
betydligt mer avancerat regelverk som har en stark koppling till materialplaneringen.
Det finns två kategorier av prioritetsbaserade körplaner där den ena bygger på att man
använder de start- och färdigtidpunkter som tagits fram i materialplaneringen vilket
innebär att man får planeringsbaserade prioriteringsregler. Den andra kategorin
bygger på att det aktuella behovet av material i förhållande till det tillgängliga
materialet och dessa namnges dynamiska prioriteringsregler. Exempel på dynamiska
prioriteringsregler är minsta skillnad mellan återstående tid till färdigdatum och
ackumulerad återstående operationstid (kortast glapptid) som innebär att order med
kortast tidsmarginal till färdigtidpunkten tillverkas först och på så sätt prioriteras
leveransprecisionen.

Vidare kan man använda sig av kritisk kvot som innebär att förhållandet mellan
återstående tid till färdigtidpunkten och ackumulerat återstående omställnings- och
produktionstider beräknas. De orderna med lägst kvot prioriteras. För att minska
risken för brist i lager kan man använda sig av minsta skillnad mellan lagrets täcktid
och återstående genomloppstid som prioriteringsregel och regeln innebär att order
med lång återstående genomloppstid och kort täcktid i lager får hög prioritet. Den
fjärde och sista prioriteringsregeln namnges underbeläggning i efterföljande
produktionsgrupp och innebär att order som ska bearbetas i en produktionsgrupp där
efterföljande produktionsgrupp riskerar bli underbelagd prioriteras. Regeln genererar
ett högt resursutnyttjande i produktionen.

Prioritetsbaserade körplaner ställer relativt lite krav på överföring av
planeringsinformation från planering till verkstaden. Metoden innebär att man kan få
körplaner som återspeglar den aktuella materialplaneringssituationen eftersom
körplaner kan distribueras dagligen. Metoden innebär även att valen av turordning
frikopplas från utsläppen och den kräver att det kontinuerligt sker avrapporteringar av
färdiga order. Metoden är fördelaktig i verkstadsanläggningar med funktionellt
upplägg och den följer den satta huvudplanen och materialplanen väl och den kräver
att finns detaljerad information kring operationsföljder och operationstider.

Prioriteringsregler för körplanering är enligt Vollmann et. al. (2005) ett sätt att
bestämma i vilken ordning order skall bearbetas i en produktionsgrupp dvs. hur de ska
körplaneras. I företag där det finns tillgång till databaserade system är det fördelaktigt
att använda dessa till körplanering. Om man planerar efter färdigdag så kan man
genom systemet hålla en väl uppdaterad plan. Detta eftersom ett väl uppdaterat system
innebär att man alltid tillverkar de detaljer som det finns störst behov av först. På så
sätt behöver man inte ha några satta färdigdagar på de papper som följer med detaljen
utan systemet anger vilka delar som ska bearbetas. Detta underlättar omplaneringar
eftersom informationen direkt kan överföras till verkstaden med hjälp av
expedieringslistor (dispatch lists) och en ny prioritetsordning sätts upp.
Takplaneringsbaserade körplaner innebär att frisläppta order planeras in mot
respektive produktionsgrupps kapacitetstak. Principen är mer eller mindre den samma
som vid prioritetsbaserad planering. Vanligtvis används prioriteringsregler inom
metoden med den skillnaden att gruppens kapacitet sätter gränserna.
Prioriteringsreglerna används som valkriterium vid tidsmässig inplanering av
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operationer istället för vid sortering av operationer. Det finns även möjlighet att
använda sig av avancerade operationsanalytiska metoder och algoritmer för att skapa
optimala körplaner. Inom delen för prioritetsbaserade körplaner kan man skilja på de
som använder sig av start- och färdigtidpunkter och de som använder sig av
dynamiska metoder där prioriteringar bygger på det aktuella förhållandet mellan
behov och tillgång på material. Planering med hänsyn till kapacitetstak bygger på
framåtplanering och den kräver ett relativt avancerat systemstöd. Eftersom det sker
dagliga överföringar av information återspeglas det aktuella behovet väl i
körplaneringen. Metoden innebär att körplaneringen är frikopplad från utsläppen och
för att få ett bra utfall av metoden bör de satta start- och färdigtidpunkterna vara satta i
körplanen. Metoden kan med fördel användas i verkstadsmiljöer som är funktionellt
organiserade eftersom den ger en god överföring mellan materialplanering och
körplanering. Metoden ställer stora krav på datakvalitet på grund av att man inräknar
kapacitetstaket.
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4 Nulägesbeskrivning
Detta kapitel beskriver nuläget på Fläkt Woods i med avseende på
produktionsplanering. Initialt beskrivs kötider och ett resultat av undersökningen av
dessa. Sedan presenteras resultatet av undersökningen av dagens interna och externa
leveransprecision. Därefter följer en beskrivning av produktionsplaneringsprocessen
med tonvikt vid verkstadsplaneringen. I arbetet har ett benchmarkingbesök
genomförts och resultatet av detta presenteras vilket följs av en beskrivning av de
problem som identifierats.

4.1 Kötider

Vid nedbrytning av interna arbetsorder på Fläkt Woods används grov och
generaliserad data. Dessa data kallas för kötider och de är de planerade ledtiderna
mellan olika tillverkningsgrupper. Kötiderna beskriver tiden från att en grupp har
genomfört sin operation tills det att efterföljande grupp genomfört sin operation.
Kötiderna mellan grupperna är grunden för planeringen av när respektive grupp måste
vara färdig med sin operation. Kötiderna mellan de ca 100 st produktionsgrupperna på
Fläkt Woods består av hela dagar.

Kötiderna bygger på erfarenhet och är uppskattade av ett antal anställda på Fläkt
Woods. Anledningen till att de togs fram på detta sätt var att det var snabbt och lätt
samt att det antogs vara nära verkligheten. Ett exempel på generaliseringar i kötiderna
är att det är en extra dag i kötiderna mellan grupper som är placerade i olika
byggnader.
I slutet av produktionskedjan är det säkerhetsmarginaler inlagda för att kunna
säkerställa leveransprecisionen. Anledningen till att man lagt in dessa
säkerhetsmarginaler är att en del material har gått från lagerfört till kundorder. Detta
har dock i viss mån fått motsatt effekt genom att man vet om att denna
säkerhetsmarginal finns och därför finns det en uppfattning bland grupperna om att
det inte spelar så stor roll om man är lite sen med sin produktion. Även fast det har
funnits en stor säkerhetsmarginal har leveransprecisionen varit relativt låg, men på
senare tid har säkerhetsmarginalerna minskats och leveransprecisionen ökat.
I Bilaga 1 presenteras en schematisk bild över tillverkningen av EC-aggregat. Den
bygger på köplanen och redovisar alla möjliga kopplingar mellan
produktionsgrupperna vid tillverkning av EC-aggregat. I den schematiska bilden finns
även angivet vilka kötider som är uppsatta för den aktuella kopplingen.

4.1.1 Faktiska kötider EC

I detta arbete har de faktiska värdena på kötiderna uppmätts med hjälp av
avrapporteringstider från cirka 250 order inom tillverkning av EC-aggregat. Resultatet
från denna undersökning kommer ej att presenteras i rapporten men det kommmer att
beskrivas i nedanstående text.

Av resultatet att döma stämmer inte kötiderna överens med verkligheten. Majoriteten
av de uppmätta värdena är betydligt högre än vad som anges i kötidtabellen. I
resultatet framgår även att det är ett genomgående stort spann mellan det högsta och
det lägsta uppmätta värdet. Resultatet för leveranser till grupp 344 (slutmontering)
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visar ett stort spann för de flesta kopplingarna. Snittet för ledtiderna överstiger för
samtliga grupper kötiden som är satt för kopplingen. Resultatet från kopplingen
mellan stansgrupp 117 och kantpressgrupp 121 visar på ett stort spann men snittet för
kopplingen ligger under den satta kötiden.
Under arbetet med kartläggningen av kötider för planering av EC-aggregat har
slutsatsen dragits att det inte är kötiderna som är det egentliga problemet. Med
bakgrund av detta beslutades att en kartläggning av den aktuella
produktionsplaneringsprocessen bör göras. Fokus bör ligga på hur man ska göra för
att få upp den interna och externa leveransprecisionen. Presentationen av dessa
områden följer nedan.

4.1.2 Leveransprecision

För att få underlag till hur leveransprecisionen är i nuläget presenteras nedan en
beskrivning resultatet från denna undersökning. Undersökningen bygger på mätningar
av leveransprecisionen under 12 veckor där skillnaden mellan planerad leveransdag
och faktisk leveransdag uppmätts.
Resultatet från denna undersökning visar att under den aktuella perioden är
leveransprecisionen varierande men genomgående låg. Målet för
slutmonteringsgruppen (344) är en leveransprecision på 90 % vilket inte uppfylls.
Resultatet visar att det generellt är ett stort spann vilket resulterar i en dålig
leveransprecision. Fläkt Woods har även tre dagars buffert inlagt från det att
aggregatet ska vara färdigt till dess att det ska levereras. Genom detta ökar
leveransprecisionen något från de uppmätta värdena men den uppfyller dock inte
målvärdet på 90 %.

4.2 Produktionsplaneringsprocessen

Nedan följer en beskrivning av planeringsprocessen i dagens läge och en schematisk
bild av planeringsprocessen presenteras i Bilaga 2.
Planeringen inleds med att en order kommer in till produktionsplaneringen och det
sker en grovberedning av ordern och denna beredning förs in i ett
kapacitetsbestämmande system, s.k. ”Hinken”. I hinksystemet kan man se den
ungefärliga beläggningen i slutmonteringsgrupperna. Orderregistreraren lägger in
ordern tre dagar innan leveransdag om inte annat anges. Detta innebär att aggregatet
ska vara färdigtillverkat i slutmonteringen tre dagar innan det ska levereras.
Det köpta materialet som ska ingå i ett aggregat är det som bestämmer när
produktionsplaneraren kan lägga in en order. Ledtiderna för det köpta materialet är
oftast längre än för det egentillverkade. I nuläget kan man inte se ledtiderna för det
köpta materialet i hinksystemet utan måste för hand kontrollera hur tidigt man kan
lägga en order. Säljarna kan via ett datasystem se vilka ledtider de kan lova till
kunderna men denna lista är inte tillräckligt detaljerad vilket gör att vissa ledtider
överstiger de tider som lovas. Det blir ytterligare försvårat av att tiderna är angivna
oberoende av orderstorlek.
När en order är inplanerad i hinksystemet bereds ordern på beredningsavdelningen
och kommer tillbaka till produktionsplaneraren i form av ett tillverkningsunderlag.
Tillverkningsunderlaget består av detaljerad information om vilka operationer som
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ska genomföras och vilka grupper som är involverade samt vilka färdigdagar som
sätts för respektive grupp. Ordern läggs då in i ett system som heter Köplan och där
kan man se färdigdag, ordernummer, status på ordern, aggregattyp etc. Här har
kötiderna sin funktion där de bestämmer när respektive förtillverkningsgrupp skall
vara färdig med sin operation. I systemet har komponent- och
förtillverkningsgrupperna oändligt med kapacitet vilket kan medföra att det blir
överbeläggning i dessa grupper.

Produktionsplanerarens arbete består av att delvis aktivt jobba i köplanen där de
flyttar om, släpper och kontrollerar order som ligger inne. Den andra delen av
produktionsplanerarens arbete är att fysiskt jaga detaljer i fabriken med hjälp av listor
på vilka order som ligger efter plan. Varje morgon har produktionsplaneringen ett
möte där man stämmer av det aktuella läget gällande resursfördelningen.
Order som läggs in i systemet genererar ett behov av förrådsartiklar och en beställning
av dessa läggs automatiskt då lagernivåerna nått ett visst värde. För det
egentillverkade förrådsförda materialet skapas en förrådsorder och för det köpta
förrådsförda materialet skapas en inköpsanmodan.
Vid omplanering sker automatiskt omplanering av köpt material men dock skickas
inte någon information om detta till leverantören. För det egentillverkade godset som
omplaneras ändras färdigdagar automatiskt för de detaljer som inte är utsläppta. De
redan utsläppta orderna ligger kvar och tillverkas som det var tänkt från början. Vid
stopp av order på grund av förändringar i produkten eller dylikt så stoppas det
egentillverkade materialet automatiskt men information till leverantör om att order
stoppats skickas inte automatiskt.

Slutmonteringen får en lista som beskriver vilka order som ska tillverkas. På denna
lista anges om panelerna är tillverkade eller inte. Om panelerna är tillverkade tas
beslut om att ordern ska tillverkas. En del av arbetet för produktionsplaneraren och
produktionspersonalen blir att leta upp delar till aggregatet som inte är
färdigtillverkade trots att panelerna är tillverkade. Detta ska enligt reglerna inte ske
men i 4.2.3 presenteras varför detta ändå är ett möjligt händelseförlopp.

4.2.1  Styrning av utsläpp i förtillverkningen

Som tidigare beskrivits planeras order in i slutmonteringen i det s.k. ”Hinken” och
med hjälp av kötiderna bestäms vilka färdigdagar som det underliggande materialet
ska ha. Alla arbetsorder som släpps ut i den första operationen i förtillverkningen
bygger på köplan och order släpps operationsvis i verkstaden.
I planeringen tar man hänsyn till kapaciteten i slutmonteringsgrupperna då order
planeras in. Det tas inte någon hänsyn till kapacitet i förtillverkningsgrupperna när
order planeras in i slutmonteringen och detta innebär att det finns en risk för
överbeläggning i förtillverkningsgrupperna. Styrning av utsläpp i efterföljande
operationer bygger på de order som släpps ut i första operationen.

4.2.2  Körplanering för förtillverkning

Förtillverkningen inleds med stansning och körplaneringen i stansen bygger på
Köplan. I Köplan sorterar operatören för stansningen order efter plåttyper, färdigdag i
efterföljande operation och längd på detaljerna. När ett antal order av samma
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materialtyp finns tillgängligt i Köplan skapas ett nest som består av dessa order.
Operatören kan vanligtvis välja bland order som har färdigdag inom de närmsta tre
dagarna. Genom simulering ser operatören bl.a. hur detaljerna kommer stansas på
plåtarna. Operatören väljer vilken maskin som ska stansa vilket nest men ordningen
för hur nesten körs väljs av den operatör som handhar den första maskinen vid
stansning. Operatören vid denna maskin har ett antal order som ska köras och väljer
ordning beroende på plåttyp och beläggning i stansmaskinerna.

Efter stansning skall detaljerna vanligtvis kantpressas och körplaneringen vid denna
operation väljs av operatören efter färdigvecka som finns angivet på detaljerna
alternativt efter behovsdag i efterföljande operation. De nest som stansas kan
innehålla olika order med olika färdigdagar vilket innebär att det ligger order med
olika färdigdagar på en och samma lastbärare. Det händer att det uppstår prioriterade
behov i monteringen vilket innebär att bl. a. produktionsledare får leta upp dessa
detaljer i kantpressens buffert för att de ska kunna tillverkas så fort som möjligt. Det
normala är att operatörer i kantpressen letar bland order i bufferten efter de som har
äldst färdigdag alternativt äldst behovsdag i efterföljande grupp och som i andra hand
kan kantpressas med det verktyg som sitter i kantpressen för tillfället.

4.2.3  Styrning av utsläpp i paneltillverkningen

Paneltillverkningen kan inledas på olika sätt och det normala är att det automatiskt
initieras då alla ingående detaljer i aggregatet är klarerade. Då läggs en order in i
paneltillverkningens planeringsprogram som heter ”Planera”. I Planera finns en
grafisk bild av hur många färdigtillverkade paneler som finns i produktion, dvs. hur
många som finns i buffert och i monteringen. Det visas även grafiskt hur många
paneler som tillverkas för tillfället och till vilken grupp panelerna ska till. Dessa
staplar visas mot en tidsskala och denna visar hur lång tid det tar för monteringen att
använda sig av denna buffert. Tiden bygger på ett snittvärde för tillverkningen för
respektive grupp. Den grafiska bilden i Planera visar även vilken nivå på buffert som
är lagom för det aktuella produktionsavsnittet. Den grafiska bilden ger en felaktig bild
av det faktiska läget eftersom man i Planera bara ser hur många subnummer som finns
i buffert eller i produktion. I och med att tiden som anges i Planera bygger på ett
medelvärde ser inte MPS-ombudet hur många timmars montering som ligger i buffert.
En annan del av Planera visar en lista på vilka ordernummer som är klara att köras. I
denna lista visas ordernummer, subnummer, materialtyp, färdigdag, vilken grupp som
det ska levereras till, antal, monteringstid i produktionen och en graderad svårighet för
att montera aggregatet. Om man markerar en order kommer det fram spår, längd och
område. Spår anger hur många fack som kommer att användas i bufferten. Längden
anger vilken längd som panelerna kommer att uppta i bufferten och området visar
vilken del av bufferten som panelerna ska placeras
Arbetstiden för paneltillverkningen är fyra alternativt tre skift medan EU-line arbetar
två skift och övriga grupper arbetar endast dagtid. Med bakgrund av detta samt att det
största behovet av paneler finns på EU-line så tillverkas i regel paneler till EU-line
under samma skift. Paneler till övriga grupper tillverkas på natten då man bygger upp
en buffert för nästkommande dag alternativt dagar.

Paneler skall inte tillverkas förrän allt ingående material till aggregatet är klarerat.
Detta innebär att order till paneltillverkningen inte släpps förrän det material som
skall monteras är färdigtillverkat och infackat. Om inte de ingående detaljerna i ett
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aggregat är klarerade men väntas bli klara inom en snar framtid kan
produktionsplaneraren för hand i köplanen beordra upp särskilda order. Detta innebär
att man i vissa fall kan få panelerna tillverkade även fast en del ingående detaljer inte
är färdigtillverkade. Om det då blir försening av antingen köpta eller egentillverkade
detaljer blir panelerna tillverkade för tidigt.

4.2.4  Körplanering i paneltillverkningen

I vissa fall använder sig produktionsplaneraren av prioriteringslistor som är tagna ur
Planera. I listan markeras de order som är prioriterade och dessa order skall då köras
så snabbt det går. Listan går via produktionsledare till MPS-ombudet på
paneltillverkningen. När detta sker åsidosätts den normala planeringen enligt Planera
och listorna är det primära.
MPS-ombudet på paneltillverkningen väljer i Planera vilka ordernummer som ska
köras. Tidsfönstret för tillverkningen är upp till 20 dagar vilket innebär att det går att
köra paneler som har en färdigdag 20 dagar senare. När order som ska köras väljs kan
man välja en batchstorlek upp till 400 paneler men det vanligaste är att maximal
batchstorlek är 150 paneler. Order med samma plåttyp bildar då en batch som sedan
körs i paneltillverkningen.

4.3 Benchmarking

Ett företag i verkstadsindustrin med över 1000 anställda besöktes under arbetets gång
och det valdes på grund av att det har en kundorderorienterad produktion. Företaget
besöktes under en dag och där intervjuades produktionsplaneringschefen samt en
produktionsplanerare. Nedan beskrivs hur produktionsplaneringsarbetet går till på
detta företag.

Företagets huvudplanering visar det prognostiserade behovet för de kommande tolv
månaderna på veckobasis. Prognosen i huvudplaneringen bygger på det faktiska
behovet under de senaste sex månaderna. Prognoserna beskriver det kommande
behovet av enskilda produktfamiljer som i sin tur består av ett antal produkter som i
sin tur det finns ett antal olika varianter av.
Företagets förtillverkning är decentraliserad vilket innebär att de produktionsgrupper
som tillverkar komponenter till slutmontering endast försörjer den
slutmonteringslinan. Företaget har ett antal produktionslinor beroende på vilken
produktfamilj som tillverkas och slutmonteringslinorna är taktade. Inköp till
produktionen planeras på så sätt att delarna levereras så nära behovsdagen som
möjligt. Detta innebär att lagernivåerna är låga och därmed även kapitalbindningen.
Billigare komponenter köps i större partier på prognos eftersom leveranskostnaden
kan överstiga lagerkostnaden. De delar som är kundunika tillverkas på en del av
företaget som endast tillverkar specialdelar och ledtiden för dessa produkter bestäms
av tiden för framtagning av dessa detaljer.
Kunderna bestämmer utifrån ett antal val de kan göra om hur produkten ska se ut.
Detta blir då en kundorder som då tilldelas en leveransvecka. Att den får en
leveransvecka betyder att den kommer levereras någon gång under denna veckan.
Veckan innan leveransveckan namnges operationsvecka och under denna veckan sker
slutmontering och komponentillverkning av de större komponenterna.
Produktionsplaneraren får kundorder som ska levereras en speciell vecka vilket
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betyder att den ska slutmonteras veckan innan. Produktionsplaneraren fördelar
ordrarna på dagar då de ska tillverkas så jämnt som det går med hänsyn till antalet
produkter som tillverkas per dag. Den order som läggs in först på en dag kommer att
tillverkas först den dagen.
Veckan innan operationsveckan namnges anskaffningsvecka där detaljer till
efterföljande veckas behov köps hem och de egentillverkade mindre komponenterna
tillverkas. Behovsdagar för dessa mindre komponenter kommer automatiskt i
systemet då startdagar för slutmontering läggs in i operationsveckan. Tiden mellan
slutmonteringsdagen och behovsdagar för ingående komponenter bygger på uppmätta
ledtider och säkerhetsledtider för respektive delkomponent. Figur 2 visar principen för
planeringen schematiskt. Kuberna visar att i huvudplan ligger alla operationer och
leveranser på första dagen i veckan. Ordrarna fördelas då över veckan och behovet på
underliggande komponenter uppstår då jämnt fördelat i anskaffningsveckan.

Anskaffningsvecka  Operationsvecka  Leveransvecka

Figur 2, Produktionsplanering

Varje enskild kundorder får en tillvekningsorder som beskriver vad som ingår i
produkten och när den ska börja tillverkas och när den ska vara färdigtillverkad.
Tillverkningsordern består i sin tur av ett antal arbetsorder som beskriver vilka
detaljer som ingår och när dessa ska börja tillverkas samt när de ska vara
färdigtillverkade. När tillverkningsorder läggs in på en viss dag tas arbetsorderna
automatiskt fram och dessa bildar tillsammans en körplan för olika
produktionsgrupper. I arbetsorderna framgår vilka start och färdigdagar som varje
grupp har för varje detalj. Oftast är start- och färdigdag samma dag eftersom ledtiden
vanligtvis understiger en dag/skift.

I systemet ligger alla arbetsorder i sekvens för en tillverkningsorder men i praktiken
bearbetas arbetsordrarna för en tillverkningsorder parallellt. Detta för att alla ingående
detaljer skall vara färdiga samtidigt så att slutmontering kan påbörjas och detta
innebär att detaljerna ligger en kortare tid i buffert. Det besökta företaget har inte lika
stor produktflora som Fläkt Woods och undergrupperna är decentraliserade samt att
leveranstiderna är längre än förväntat  gör att problemen som upplevs på respektive
företag skiljer sig. En annan skillnad är att slutmonteringen är taktad gör att det är
enklare att bestämma hur många produkter som kan tillverkas på en dag samt vilket
behov som uppstår i undergrupperna. Detta tillsammans med att det besökta företaget
har en mer generell planering än Fläkt Woods gör att de principer för planering som
används på det besökta företaget inte är lämpliga att använda på Fläkt Woods. Det
man kan ta med sig och reflekta över är den princip att man lovar kunderna leverans
en dag i veckan, dvs. den sista dagen i veckan.

4.4 Identifierade problem

Nedan presenteras vilka problem som har upptäckts och som upplevs inom de
analyserade områdena.
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4.4.1 Kötider

Ett problem som berör kötiderna är att de är alltför generaliserade och därför kan leda
till felaktiga data i MPS med förseningar som följd. Det kan även leda till att man
producerar detaljer för tidigt vilket leder till bundet kapital eller att material försvinner
och det måste ombeställas. Enligt de data som tagits fram påvisas att detaljer till en
slutlig produkt är i vissa fall tillverkade lång tid innan den ska vara klar enligt
kötiderna. Kötiderna fyller för tillfället inte sin funktion mer än i
produktionsplaneringen/beredningen där de bestämmer vilka detaljer som ska vara
klara vid en viss tidpunkt. Eftersom planeringen inte följs så har inte kötidernas
funktion så stor betydelse.
I kötiderna är det inlagt relativt stora säkerhetsmarginaler och eftersom man vet om
dessa så gör det inte så mycket om man är lite sen med sin egen tillverkning i
gruppen. Detta innebär att den plan som är satt för slutmonteringen inte kan följas
eftersom man saknar material från undergrupperna.
Leveransprecisionen är genomgående under målet och detta ställer till relativt stora
problem med låg leveransprecision till kund som följd. Enligt resultatet från
undersökningen av leveransprecisionen är det både förseningar och för tidigt
tillverkade detaljer som drar ner leveransprecisionen.
Det är ett stort spann mellan grupperna på alla nivåer från förtillverkning till
slutmontering. Detta även på en och samma koppling vilket kan betyda att grupperna
inte följer den kölista som finns utan tillverkar detaljer som ska användas längre fram
i tiden.

4.4.2 Produktionsplaneringsprocessen

Det största problemet med produktionsplaneringen är att det inte genomförs så mycket
planering utan det läggs mycket tid på att jaga detaljer i verkstaden. Detta innebär att
man prioriterar och tillverkar det som det finns tillgängligt material till vilket med
andra ord innebär att man tillverkar det man kan och inte det som det finns behov av
att göra. Produktionsplaneraren koncentrerar sig oftast på dagens produktion och inte
så mycket på vad som ska göras i nästa period.

Då order planeras in är det oftast det köpta materialet som sätter gränsen för när ett
aggregat kan tillverkas. Det saknas tillräckligt med detaljerad information för säljarna
för vad de kan lova till kunden. Detta innebär att det blir orimliga ledtider för det
köpta materialet med förseningar som följd. Ett annat problem i planeringsprocessen
är att det är relativt komplicerat och tidskrävande att genomföra en omplanering samt
att inköpen inte informeras automatiskt till leverantör.

Ett problem är att hinksystemet dels bygger på en grovplanering och att det å andra
sidan bara tar hänsyn till den tillgängliga kapaciteten i slutmonteringen. Problemet
ligger i att det inte tas någon hänsyn till kapaciteten i underliggande grupper och man
kan inte se hur beläggning slår bakåt vid inplanering av order.

Produktionen har möjligheten att se relativt långt fram i tiden och då finns risken att
man av bekvämlighetsskäl tillverkar de order som anses vara relativt enkla men som
det inte finns behov av vid just det tillfället. Detta kan innebära att detaljer som
tillverkas för tidigt försvinner då de blir liggande för länge. Det kan även innebära att
de upptar produktionstid för order som det finns behov av att köra.
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En del som gör det svårt att få fram detaljer till en slutmonteringsgrupp är att olika
undergrupper prioriterar efter olika parametrar. Vissa grupper kan ha materialet som
huvuddel de prioriterar efter, samtidigt som andra har ställtider där man prioriterar
efter de verktyg som sitter i maskinen.
Eftersom det inte genomförs en detaljerad avrapportering i produktionen har man inte
någon större koll på var detaljer befinner sig i produktionen. Detta gör att man inte
riktigt vet vilket material som är tillgängligt rent fysiskt.

4.4.2.1 Förtillverkningen
De planeringsmässiga problem som finns vid nestning av order i stansgruppen är att
det inte larmar när order är i passerad tid. Detta gör att man kan missa order och det
går obemärkt förbi tills det att det finns ett behov av detaljen i slutmonteringen.

Det saknas även en struktur för körplaneringen i förtillverkningen. I flödet mellan
stans och kantpress saknas det regler för vilken ordning som detaljerna ska köras. I
dagens läge är det problem att hitta order och det förekommer att man väljer order av
bekvämlighetsskäl. Ordningen i flödet gör att det kan vara svårt att hitta de order man
avser köra vilket gör att det blir många order i passerad tid. Detta kan även uppstå när
operatören kör order efter behovsdagen i efterföljande operation och inte efter den
satta färdigdagen för just den operationen. Detta innebär att man får mycket material i
passerad tid och därmed en låg leveransprecision för såväl kantpressgruppen som
efterföljande grupper.

4.4.2.2 Paneltillverkningen
Ett problem som finns i paneltillverkningen är då paneler beordras manuellt av
produktionsplaneraren. Då frångås de regler som finns med att material ska var
klarerat innan panelerna ska tillverkas. Detta innebär att panelerna kan vara
tillverkade men med avsaknad av andra komponenter till aggregatet. Det sistnämnda
kan därmed inte färdigställas.
Det anses vara för många källor för vad som ska köras i paneltillverkningen. Det blir
betydligt svårare för MPS-ombudet att välja en lämplig ordning när det inkommer
information ifrån olika håll om vad som ska köras. De prioriteringslistor som delas ut
gör att annan tillverkning som var tänkt att köras blir lidande. Detta upplevs av
produktionspersonalen vara det största problemet.

Ett annat problem anses vara att man i Planera inte ser den aktuella kapaciteten för
respektive produktionsavsnitt. Det behov som visas för slutmonteringsgrupperna
bygger på en generell kapacitet i slutmonteringen vilket innebär att det oftast inte
stämmer med verkligheten. Det syns inte heller i Planera hur mycket det man släpper
ut genererar i monteringen. Planera visar hur mycket som finns mellan
paneltillverkningen och slutmonteringen men det visar inte var det fysiskt befinner
sig. Det kan antingen vara i panelbufferten eller ute i produktionen. Det är även
relativt komplicerat att leta efter en specifik order i Planera.
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5 Analys
Nedan presenteras en analys av de identifierade problem som presenterats i kapitel
fyra.

5.1 Kötider

I dagsläget är kötiderna generaliserade och uppskattade utifrån erfarenhet.
Medvetenheten om att de är för stora medför att det i verkstaden inte upplevs vara ett
problem när produktionen är sen. Detta medför att alla ingående delar inte är på plats
och tillgängliga för montering när det är planerat. Det stora spannet som upptäckts i
de faktiska kötiderna visar på att det saknas kontroll på processer och tider. Det visar
även att det saknas struktur och regler för hur man väljer turordning av order som
finns tillgängliga vid respektive produktionsgrupp. Vollmann et. al. (2005) påvisar
vikten av att ha kötider så låga som möjligt eftersom de oftast står för större delen av
den totala ledtiden. Så är också fallet på Fläkt Woods där kötiderna är på hela dagar
medan övriga tider, operationstid, transporttid, etc. oftast är i termer av minuter alt.
timmar. Kötiderna förlorar i dagsläget sitt syfte eftersom de inte följs i verkstaden
vilket innebär att man bör i första hand få kontroll på processer och ledtider innan
kötidernas riktighet kan verifieras.
Leveransprecisionen för de olika grupperna som presenterats är genomgående låg.
Detta beror till största del på den stora skillnaden mellan vad man planerar att
tillverka och vad som faktiskt tillverkas. Den stora skillnaden tyder på att det finns för
stora valmöjligheter vid körplanering samt att det saknas struktur och styrning för hur
order skall släppas i verkstaden och hur man ska körplanera.

5.2 Planeringsprocessen
Planeringsarbetet innebär i nuläget att det är stor koncentration på dagsläget och vad
som kan tillverkas och inte vad som ska tillverkas. Detta genomförs då genom att
detaljer jagas och letas upp i produktionen för att försöka få fram detaljer till
slutmonteringen. Enligt Vollmann et. al. (2005) skall planeraren bevaka och lösa
problem genom systemet inte utanför systemet. Detta skall enligt Vollmann göras i
och att med att om problemen löses i systemen så minskar risken för att problemen
uppstår igen. Den delen av tiden som produktionsplaneraren lägger ner på att tillfälligt
lösa problem med order och detaljer överstiger den tid som faktiskt läggs på
planering. Detta genomförs oftast utanför systemet vilket innebär att det inte sker
någon dokumentation av problem och tillfällig lösning. De tillfälliga lösningarna
innebär att de blir just en tillfällig lösning och att källan till problemen inte utreds.
Planeringshorisonten för planeringen i dagens läge är på de närmaste produkterna som
kan tillverkas vilket innebär en planeringshorisont på timmar eller på sin höjd dagar.
Jonsson & Mattsson (2003a) menar att planering på verkstadsplaneringsnivå och
orderplaneringsnivå ska ske med tidshorisonter på en till fyra veckor respektive en till
sex månader. Detta innebär att planeringen ska koncentrera sig på vad som ska
tillverkas de närmaste perioderna och inte inom de närmaste timmarna. Den korta
planeringshorisonten som används i dagsläget bidrar till att ställa till ännu mer
problem eftersom de paniklösningar som tas fram för att lösa just en specifik order
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innebär att det tas upp produktionstid för en annan order som var inplanerad vid det
tillfället som i sin tur kommer ta upp produktionstid för en annan order osv.
Det nuvarande systemet innebär att det är det köpta materialet som bestämmer
ledtiden för tillverkningen. Denna information är relativt komplicerad och
tidskrävande att ta fram i dagens planeringsprocess och i vissa fall lovas leveranstider
som understiger ledtiden för det köpta materialet. Carravilla & Sousa (1995) betonar
vikten av att ledtiderna i ett företag som har en kundorderbaserad produktion skall
vara så låga som möjligt och att de skall övervakas noga. Detta eftersom det ställs
stora krav på att företaget kan svara snabbt mot förändringar i produkter och behov.
På grund av detta är det viktigt att färdigdagar som bestäms är rimliga ur ett ledtids-
och kapacitetsperspektiv. Det är även liknande krav på planeringsprocessen att den
snabbt kan svara på förändringar i kundernas krav.
I dagens system för inplanering av order är det endast i slutmonteringen som man tar
hänsyn till kapacitet. De underliggande grupperna har i systemet oändligt med
kapacitet vilket innebär att det sker en överbeläggning relativt ofta. Jonsson &
Mattsson (2003a) menar på att utsläppen i verkstaden ska ske med rimliga krav på
kapacitet och genomloppstider. Detta innebär att man måste ta hänsyn till kapaciteten
för hela flödet och inte bara för en del. Då det finns flera slutmonteringsgrupper som
genererar ett behov i en och samma undergrupp är detta extra viktigt eftersom
överbeläggning i undergrupperna genererar leveransförseningar internt kommer det
även bli externa leveransförseningar.

När det mot förmodan görs en omplanering i nuläget krävs det att planeraren gör detta
i olika system för att alla materialflöden skall vara underrättade. Detta innebär att det
är tidskrävande och ställer relativt stora krav på planeraren att det tas hänsyn till alla
flöden. Enligt principerna för reglerat orderutsläpp som Jonsson & Mattsson (2003a)
presenterar skall en omplanering ge en direkt flytt av tillverkningsorder för
underliggande grupper. Det ställer stora krav på att man har ett väl fungerande system
eftersom en omplanering skapar en planeringsmässig kedjereaktion genom
verkstaden. Detta kan dock avhjälpas genom att de omplanerade tillverkningsorderna
skall vara tillverkade inom en tidsperiod och inte en bestämd tid på dagen.
De flesta produktionsgrupper har möjligheten att se vilka order som ska tillverkas
relativt långt in i framtiden. Detta kan vid de tillfällen som produktionspersonalen vill
vara bekväm göra att de tillverkar en order som det inte finns behov av inom den
aktuella tidsperioden. Följdaktligen kan det finnas detaljer som är tillverkade men inte
finns tillgängliga på grund av de tappats bort eller dylikt. Det innebär även att de
order som tillverkas för tidigt upptar produktionstid från order som borde ha
tillverkats med förseningar som följd. Detta fenomen styrks av Jonsson & Mattsson
(2003a) som menar att risken är stor för leveransförseningar om inte ett lämpligt
tidsfönster finns tillgängligt i produktionsgruppen. Det leder även till långa köer och
en hög kapitalbindning. De menar på samma sätt att det ska var omöjligt att starta en
order såvida inte det ingående materialet finns tillgängligt.

De olika produktionsgrupperna i aggregattillverkningen utgår oftast ifrån köplanen då
de väljer vilka order som ska bearbetas. Det är dock så att vid val av ordning som de
olika produktionsgrupperna använder sig av olika prioriteringsregler. På så sätt finns
risken att detaljer till ett aggregat som ska slutmonteras inte är färdiga i tid eftersom
det inte finns några gemensamma prioriteringsregler. Som tidigare beskrivits är det så
att köplan inte alltid följs utan den övervägande prioriteringsregeln för respektive
produktionsgrupp är den som underlättar produktionen i den produktionsgruppen. På
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så sätt suboptimerar man tillverkningen vilket leder till leveransförseningar internt
och externt.
I nuläget är avrapporteringen sådan att den inte är tillräckligt detaljerad för att man
ska kunna gå in i systemet och se vilka detaljer som befinner sig på vilken plats i
processerna. För att man enligt Jonsson & Mattsson (2003a) ska kunna göra
omplaneringar, kontinuerliga bristkontroller och ha en god kontroll över verkstaden
krävs det att det kontinuerligt sker en avrapportering från verkstaden. Det gäller att
inte bara ha en avrapportering utan data måste även kunna tas om hand och analyseras
på ett sådant sätt att den tillför nytta till planeringen.

5.2.1 Förtillverkningen

Det finns ingenting i som larmar då order i verkstaden är i passerad tid vilket innebär
att order kan missas utan det finns något som anger när det händer och vilken order
det gäller. Avsaknaden av ett larm för denna typen av händelser innebär en risk i
processen då ansvaret läggs utanför systemet och på den enskilde operatören.
Eftersom det finns många valmöjligheter för att söka på order, plåttyp, färdigdag etc.
är det relativt enkelt att missa en order.

När order i förtillverkningen är sena finns det i dagsläget inget som signalerar att så är
fallet utan det är gemene mans ansvar att ha koll på vilka order som ska tillverkas
först. På så sätt är det svårt och tidskrävande att välja vilka order som ska bearbetas
först och det finns en risk att order missas på grund av avsaknaden av struktur i
materialflödet. Ytterligare ett problem som ökar risken för leveransförseningar är att i
kön mellan stans och kantpress väljs order efter behovsdag i efterföljande grupp och
inte efter färdigdag. Informationen på de order som ligger i kön är i vissa fall
överflödig eftersom det inte finns något behov hos kantpressningen att veta vilken dag
som är behovsdag i efterföljande grupp. Enligt Vollmann et. al. (2005) finns det inget
behov av att det finns angivet på order i verkstaden vilken dag som är färdigdag. Detta
kräver dock att det finns systemstöd för överföring av data från planering till verkstad.
För att öka kontrollen på verksamheten krävs det en process som ger signaler när
något inte stämmer med vad som är planerat. Den avsaknaden av att processen i
dagsläget inte signalerar vid fel innebär att det är svårt att ha kontroll på processen.
Det ostrukturerade materialflödet i förtillverkningen försvårar även kontrollen på
produktionen.

5.2.2 Paneltillverkningen

Det händer relativt ofta i produktionen att paneler beordras upp manuellt av
produktionsplaneraren. Detta är ett problem eftersom de satta reglerna inte följs samt
att paneler kan vara tillverkade även fast det saknas annat material till aggregatet.
Jonsson & Mattsson (2003a) menar att släppa ut order som inte är helt materialklara
då dessa regler används innebär effektivitetsförluster i produktionen. Man frångår
även på så sätt en av de tre huvuduppgifterna för verkstadsplanering. Den uppgiften
som frångås är den som finns till för att säkerställa att material tillgängligt då ordern
är planerad att starta. Eftersom paneltillverkningen anses vara den operation som
initierar släppet av order i slutmonteringen bortser man genom att manuellt beordra
upp paneler regeln om att allt material ska vara klarerat innan produktionen startar.
Den manuella uppbeordringen innebär även att man prioriterar order som ändå inte
kan tillverkas när panelerna är färdigtillverkade och på sätt upptas produktionstid från
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order som kan slutmonteras samt att man binder kapital i tillverkade paneler som ändå
inte kan monteras.
För körplanering av paneltillverkningen anses det vara ett problem då
prioriteringslistor används. Detta gör att antalet källor för MPS-ombudet blir fler än
vad som är nödvändigt. Principen med prioriteringslistor kan identifieras som en del
av prioritetsbaserade körplaner som Jonsson & Mattsson (2003a) presenterar men
med avsaknad av struktur för hur det ska genomföras. Det finns inga klara regler för
när denna typen av prioritering skall användas utan den används när det anses vara
möjligt för slutmonteringen att färdigställa en produkt. Den används även när en order
är sen på grund av andra produktions- eller materialförsörjningsfunktioner. Denna
typen av prioritering genomförs utanför systemet vilket innebär att man frångår de
regler som systemet står för. Reglerna är till för att skapa ett system som inte
suboptimerar särskilda order utan att det tas hänsyn hela orderstocken. På samma sätt
som att detaljer jagas i verkstaden bör denna prioritering göras inom systemet för att
på sätt kunna ta fram långsiktiga lösningar på problemen och att lösningarna finns i
systemet och inte bara hos den enskilde produktionsplaneraren.
Paneltillverkningen kan i dagsläget se i sitt planeringsprogram vilken den aktuella
kapaciteten är i slutmonteringsgrupperna. Denna kapacitetsbestämning bygger dock
på generell data och stämmer inte med den verkliga kapaciteten. Jonsson & Mattsson
(2003a) beskriver takplaneringsbaserade körplaner som en metod för att ta hänsyn till
efterföljande operations kapacitet. Denna metod bygger dock på att det finns tillgång
till aktuell data om den faktiska kapaciteten i efterföljande produktionsgrupp. Planera
tar genom denna funktion hänsyn till kapaciteten i efterföljande grupp men
kapacitetspresentationen fyller inte sin funktion eftersom den saknar aktuell och
faktisk kapacitet i efterföljande grupp. Det finns inte heller någonting i Planera som
visar vad tänkta utsläppta order skulle generera för operationstid i efterföljande grupp.
Den typen av produktion som bedrivs på Fläkt Woods är kundorderbaserad
produktion. Order skapas utifrån de krav som kunderna ställer på produkten i termer
av storlek, funktioner etc. För företag som tillverkar enligt denna typ bör de enligt
Yeh (2000) ha väldefinierade produktträd för samtliga produkter vilket uppfylls av
Fläkt Woods i dagsläget. Yeh menar vidare att planeringen för denna typ av företag
bygger på att koordinera alla olika processer och detta skulle då kunna göras genom
att man använder sig på verkstadsplaneringsnivå av reglerade utsläpp. I detta fall är
det lämpligast med en bakåtplanering eftersom färdigdagen sätts utifrån kundernas
behov.

Carravilla & Sousa (1995) menar att det är viktigt att ha en planeringsprocess som
snabbt kan svara mot kundernas krav samt ta hänsyn till rådande kapacitet och
ledtider. Det visar på vikten av att även ta hänsyn till kapaciteten för alla
produktionsavsnitt eftersom överbeläggning leder till leveransförseningar både internt
och externt. Även Vollmann et. al. (2005) betonar vikten av att ta hänsyn till
kapacitet vid inplanering av order. Med bakgrund av detta anses Fläkt Woods behöva
en strukturerad planeringsprocess med klara regler och arbetssätt som tar hänsyn till
kapacitet i alla led. I efterföljande kapitel kommer ett förändringsförslag att
presenteras som bygger på reglerat orderutsläpp med en prioritetsbaserad körplanering
där körplaneringen genomförs med hjälp av expedieringslistor.
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6 Förändringsförslag
I detta kapitel beskrivs de förändringsförslag som skall svara mot syftet för rapporten.
Inledningsvis presenteras hur kötiderna bör ändras vilket följs av en beskrivning av
den nya produktionsplaneringsprocessen med fokus på verkstadsplaneringen.
Därefter följer en beskrivning av hur den nya processen kommer att lösa de problem
som identifierats. Sist beskrivs i stora drag hur implementeringen skulle kunna
genomföras samt övriga förändringsförslag som uppkommit under arbetets gång.

6.1 Kötider

Kötiderna som används idag är alltför generella och stämmer oftast inte med
verkligheten. På grund av att det i dagens läge saknas bra kontroll av processer och
tider måste man först och främst få kontroll på dessa innan kötiderna kan ändras. För
att få en tillverkning som snabbt kan svara mot förändringar måste kötiderna minskas
vilket även kommer att generera mindre bundet kapital i form av material i
verkstaden. Således bör man först få kontroll på processerna för att sedan mäta tider
och på så sätt ta fram nya kötider. Minskade kötider kommer leda till att nya problem
lyfts fram som tidigare gömts i de säkerhetsledtider som kötiderna innebär.

Den låga leveransprecisionen som visats i kapitel fyra beror på att det är en stor
skillnad i vad som planeras att tillverkas och vad som faktiskt tillverkas. Det nya
systemet som presenteras nedan kommer medföra att spannet mellan vad som
planeras och vad som faktiskt tillverkas minskar. Systemet kommer medföra att
möjligheten att välja order med färdigdag långt fram i tiden försvinner och man
istället fokuserar på det behov som efterföljande grupp har.

6.2 Framtida produktionsplanering

Nedan presenteras förslag på hur den framtida planeringsprocessen skulle kunna se ut.
En schematisk bild av ett förslag på en framtida planeringsprocess presenteras i
Bilaga 3.

Produktionsplaneringen inleds med att en order kommer in med en satt leveransdag
och utifrån den planeras en färdigdag i hinksystemet där det tas hänsyn till kapaciteten
i slutmontering. Denna del av processen fungerar på samma sätt som tidigare. När
denna order sedan bereds på beredningsavdelning kommer den tillbaka till
produktionsplaneringen med information om vilka operationer som skall göras och
vilken relation det är i tid mellan dessa operationer. Ordern placeras då i köplan för
slutmonteringen på den dagen som planerades in i hinksystemet. Detta visar då vilka
order som ska bearbetas på just den dagen. Planering för slutmontering sker på en
tidshorisont på tre veckor och framåt. På så sätt kommer man ifrån problemet med att
försöka planera vad som kan tillverkas de närmsta dagarna alternativt timmarna. På
denna nivå är det endast planering av vilka order som ska vara tillverkade på en dag
men inte i vilken ordning på den dagen som aggregaten ska tillverkas i
slutmonteringen.
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6.2.1 Styrning av orderutsläpp

När ordern är inplanerad i slutmonteringen skall samtliga tillverkningsorder falla ut
automatiskt och färdigdagar bestäms automatiskt för alla underliggande grupper. De
arbetsorder för kundordermaterial som kommer för respektive detalj skall då var
kopplade till en order på en slutgiltig produkt. Detta medför att det blir enklare att
hålla samman order som består av många olika detaljer från många olika
produktionsgrupper. I detta moment skall det finnas ett kapacitetstak i alla
underliggande grupper som visar hur mycket som kan läggas på en undergrupp inom
ett visst tidsintervall. När order läggs in och det inte finns tillräcklig kapacitet i
undergrupperna är det i första hand förrådsorder med längsta täcktid i lager som skall
omplaneras. Utifrån denna köplan visas det även när det kommer uppstå ett behov av
köpt material samt behov av förrådsfört material. Alla dessa parametrar kommer
systemmässigt att vara kopplade till den satta färdigdagen för slutmonteringen. På så
sätt kommer samtliga tillverkningsorder flyttas vid omplanering. Denna planeringen
för slutmonteringsgrupperna kommer ge en bakåtplanering i verkstaden där
styrningen av orderutsläppen bygger på reglerat orderutsläpp. Detta innebär att man
planerar utifrån färdigdagen för slutmonteringen bakåt i flödet samtidigt som det tas
hänsyn till tillgänglig kapacitet.
Såvida omplanering måste ske under planeringsprocessen skall denna göras manuellt
för den färdiga produkten. Nya behovsdagar och färdigdagar skall då skapas
automatiskt för det underliggande materialet, såväl för kundordermaterial som för
förrådsfört och köpt material. Är det dock så att kunden initierar omplaneringen och
tillverkningen redan börjat samt köpen till leverantörer redan lagts skall det inte ske
en omplanering såvida kunden inte är beredd att betala för en för tidigt producerad
produkt. När det sker en förändring i någon av slutmonteringsgruppernas köplaner
skall denna förändring automatiskt ändra de berörda köplanerna. Om det t.ex. är
väldigt bråttom med att fram en detalj skall denna detalj få högsta prioritet i de
berörda grupperna och därmed bearbetas först. Förändringar skall genomföras av
produktionsplaneraren systemmässigt i planeringen för slutmonteringen, inte som i
dagsläget genom prioriteringslistor eller jagande av detaljer i verkstaden.

6.2.2 Körplanering i verkstaden

Slutmonteringen är den enda gruppen som produktionsplaneraren skall planera och
den prioriteringsregel som skapar turordningen bör förslagsvis vara kortast
operationstid först. Detta skapar då ett sug i verkstaden vilket är något som
eftersträvas. Denna turordning kommer naturligt skapa en grund för turordning i de
underliggande grupperna. Det skall endast anges i verkstaden för
slutmonteringsgruppen är vilken order som ska släppas härnäst. Med utgångspunkt
från färdigdag för slutmonteringen tas det fram behovs- och färdigdagar för det
underliggande kundordermaterialet. Tiderna som bestämmer när respektive
produktionsgrupp skall vara färdig bygger på kötidtabellen. Varje enskild
slutmonteringsgrupp skall ha en individuell köplan som följer av de order som
planerats in i slutmonteringen. I Bilaga 4 presenteras principen köplanernas
kopplingar schematiskt. All planeringen kommer att ske för slutmonteringsgruppen
och denna planen kommer att skapa ett behov till föregående grupp som i sin tur
kommer skapa ett behov till gruppen innan. Detta kommer i slutändan skapa ett behov
i den första gruppen som i många fall är stansgruppen. Samtliga grupper skall ha
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individuella köplaner som presenteras i gruppen via en lista, förslagsvis på en
dataskärm. I bilaga 5 presenteras hur en sådan dataskärm kan tänkas se ut för en
förtillverkningsgrupp. I denna lista skall gruppen gå uppifrån och ner i sin bearbetning
där prioriteringar bland inneliggande order skapas genom att produktionsplaneraren
höjer prioriteringsstatus på ordern för slutmonteringsgruppen vilket i sin tur gör att
ordern hamnar högst upp på respektive köplan. Samma princip skall gälla för
ombeställda detaljer då de skall hamna längst upp på respektive köplan. Samtliga
köplaner ska vara kopplade till varandra men all indata förutom avrapporteringar skall
komma via produktionsplaneraren i köplanen för slutmonteringsgruppen. Den
huvudsakliga prioriteringsregeln som det skall tas hänsyn till är färdigdag för den
slutliga produkten och i undergrupperna skall det tillämpas dynamiska
prioriteringsregler. Detta innebär att den ordning som detaljerna bearbetas bygger på
det faktiska behovet i efterföljande grupp som i sin tur bygger på den turordning som
satts för slutmonteringen.
Prioriteringsreglerna kommer att tillämpas i systemet men kommer ej att presenteras i
produktionsgrupperna vilket innebär att de parametrar som man prioriterar efter inte
kommer att synas i verkstaden. För förrådsorder skall principen vara den samma som
för kundordermaterial med den skillnaden att det skapas behovsdagar istället för
färdigdagar samt att det prioriteringsreglerna skiljer sig. Prioriteringsreglerna för
förrådsfört material skall vara att order med minsta täcktid i lager bearbetas först.
Detta innebär att förrådsorder får en inbördes prioritering enligt principen att den
detalj som det enligt plan blir brist på i lager först skall bearbetas först. Om det under
en dags produktion saknas material till ett aggregat skall denna order läggas åt sidan
tills det att materialet är tillgängligt. Ordern skall då placeras på dess ursprungliga
plats i turordningen såvida den platsen inte redan är passerad då den placeras först i
turordningen.
Genom att samtliga grupper avrapporterar när en detalj plockas från buffert samt
avrapporteras då den är klar kan man på så sätt få en kontroll på vad som ligger i
buffert samt vad som är i arbete. När material är avrapporterat i en produktionsgrupp
och infackat i efterföljande grupp blir det automatiskt tillgängligt i den efterföljande
produktionsgruppens köplan. Var den hamnar i köplanen bestäms av den
prioriteringsregel som gäller för just den gruppen. Genom att köplanen tar hänsyn till
vad det finns för behov i efterföljande grupp samt vilka order som är tillgängliga från
föregående grupper skapas en turordning i varje grupp.
De individuella köplanernas prioritering bygger i första hand på den satta färdigdagen
för varje detalj samt en för produktionsgruppen kritisk parameter, ex. plåttyp, verktyg
som används för att behandla detaljen. En mer detaljerad avrapportering gör att
kontrollen på materialets fysiska plats i processen ökar och därmed även kontrollen på
tider och processen i sig. Varje avrapportering skall resultera i att statusen för
materialet ändras i systemet. Den detaljerade avrapporteringen kommer kräva ett
system som är ständigt uppdaterat via exempelvis handdatorer för varje
produktionsgrupp. Dessa skall då vara uppkopplade mot det interna köplansystemet
och vid avrapportering uppdateras köplanerna för de berörda grupperna.

De materialklareringspunkter som i dagens läge finns för paneltillverkningen kommer
inte att finnas kvar eftersom de paneler som skall tillverkas kommer att bygga på det
faktiska behovet i slutmonteringsgrupperna. Om det inte finns något behov för
stunden skall det inte heller tillverkas några paneler till en specifik
slutmonteringsgrupp. Det skall inte vara möjligt att manuellt beordra upp
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paneltillverkning på grund av att det antas finnas material tillgängligt att tillverka
aggregatet när panelerna är färdigtillverkade. Paneltillverkningen skall följa den
köplan som finns men för att skapa ekonomiskt försvarbara batcher skall order med
samma plåttyp att klumpas ihop till en batch. Dessa order skall dock inte ligga för
långt fram i tiden utan ett lämpligt tidsfönster kan vara en till två dagar. Detta för att
man inte skall binda för mycket kapital samt att minska risken för att det försvinner
detaljer.

6.3 Hur löser förändringsförslagen problemen?

Problemet med att planeringsarbetet i dagens läge sker genom att
produktionsplaneraren letar detaljer i verkstaden kommer att försvinna eftersom det
nya systemet innebär en större kontroll på var detaljer befinner sig. Den detaljerade
avrapporteringen kommer göra att detaljernas fysiska plats i processen kommer att
finnas lättillgänglig i systemet. Detta kommer även innebära att de problem som
uppstår kommer att lösas inom systemet och på så sätt finns det en lösning på den
typen av problem dokumenterad i systemet.

Om planeringsarbetet blir mer inriktat mot planering och mindre arbete med att jaga
detaljer kommer planeringshorisonten förlängas och planeringen kommer bygga på
vad som ska göras i nästkommande tidsperiod. I och med att planeringen sker i
systemet kommer fokus att ligga på planering för kommande perioder och inte på vad
som kan göras i nuläget.
I det föreslagna systemet kommer tillverkningsordningen i respektive
produktionsgrupp att bygga på behovet i efterföljande grupp. Detta resulterar i att man
får kortare ledtider för detaljer eftersom tiden som detaljer ligger i buffert kommer att
minska. Det kommer på så sätt öka företagets möjligheter att snabbt svara mot
förändringar i kundernas krav och behov. Det kommer även att resultera i att det
bundna kapitalet i verkstaden kommer att minska. Eftersom det i dagens läge är
leveranstiden på det köpta materialet som bestämmer när produkterna kan vara färdiga
bör man sätta färdigdagar utifrån det köpta materialet och inte efter vad verkstaden
klarar av.

Systemet skall även ta hänsyn till kapacitet i samtliga produktionsgrupper och inte
bara i slutmonteringsgrupperna. I dagens läge leder det till överbeläggning och interna
leveransförseningar vilket i sin tur leder till externa leveransförseningar. Om det tas
hänsyn till kapacitet i samtliga grupper kommer det bli än mer viktigt att man väljer
att tillverka de order som det verkligen finns ett behov av. I det föreslagna systemet
kommer varje produktionsgrupp att tillverka efter det faktiska behovet i efterföljande
grupp och på så sätt leder det till att man verkligen tillverkar det som det faktiskt finns
behov av att göra.

Idag är det relativt komplicerat att genomföra en omplanering eftersom olika typer av
material kräver omplanering i olika system. I det föreslagna systemet skall det vara
enkelt att omplanera om behov finns och färdigdagar samt behovsdagar för allt
ingående material skall flyttas automatiskt. När omplanering sker skall övriga
tillverkningsorder flyttas som en kedjereaktion, men eftersom det tas hänsyn till
kapacitet i samtliga grupper kan det bli komplicerat att hitta en ny lämplig färdigdag.
Detta kommer att avhjälpas genom att samtliga detaljer skall vara tillverkade inom ett
tidsintervall och inte en bestämd tidpunkt. På så sätt kommer det inte finnas en risk
för att det blir överbeläggning vid en specifik tidpunkt. Den inbördes ordningen inom
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tidsintervallet kommer på tidigare beskrivet sätt att bestämmas av behovet i
efterföljande grupp även för de omplanerade ordrarna.
I nuläget har de olika produktionsgrupperna möjligheten att se relativt långt in i
framtiden vilka order som skall tillverkas. Detta innebär att det finns en möjlighet att
tillverka order som har färdigdag långt fram i tiden. På så sätt tas det produktionstid
från ordrar som det finns behov av att tillverka. I det nya systemet skall den
möjligheten inte finnas utan den köplan som respektive produktionsgrupp har kommer
att gälla. Produktionsgrupperna skall mer eller mindre gå uppifrån och ner på denna
köplan vilket kommer att leda till att de order som det finns behov av att tillverka
kommer att tillverkas. Detta kommer även resultera i att risken för material kommer
bort minskar eftersom de ligger en kortare tid i buffert och genom den mer detaljerade
avrapporteringen kommer man ha större kontroll på var detaljer befinner sig i
processen. Dock finns det behov av att ändra den aktuella materialhanteringen för att
minska risken för att göra fel.
Det finns ett problem i att olika produktionsgrupper använder sig av olika
prioriteringsregler. Detta leder till att detaljer som tillhör ett och samma aggregat blir
färdiga på olika tider och en viss del av dessa detaljer ligger en längre tid i buffert.
Genom att samtliga grupper har köplan som gemensam huvudprioritering kommer
tidsskillnaden mellan de olika detaljernas färdigtidpunkt att minska och därmed även
den tid som detaljerna ligger i buffert. Det kommer även resultera i att risken för
interna leveransförseningar minskar och således även risken för externa
leveransförseningar.
Det nya systemet kommer att kräva en mer detaljerad avrapportering. Nackdelen med
en mer detaljerad avrapportering är att det kräver lite tid i produktionen för avläsning
av order men den förlusten är försumbar i förhållande till vad man vinner med att ha
en god kontroll på materialet. Varje produktionsgrupp skall avrapportera när
materialet finns tillgängligt i gruppen, dvs. infackat, innan materialet skall bearbetas
samt när detaljerna är färdigbearbetade. I dagsläget sker avrapportering när materialet
infackas och när det är färdigbearbetat. Att avrapportera när man plockar material från
buffert för att bearbeta det kommer medföra en större kontroll på flödet. Det kommer
även medföra detaljerad indata om tider som kan ligga till grund för en förändring av
kötiderna och korrekta ledtider i systemet. En ytterligare effekt av denna
avrapportering är att det kommer att minska risken för att produktionsgrupperna
bearbetar fel detaljer. Detta eftersom det material som inte finns tillgängligt
systemmässigt, dvs. det finns tillgängligt fysiskt men det finns ej ett behov av det,
kommer ej att bearbetas.
Det finns idag inget som varnar när produktionsgrupper är sena i sin tillverkning och
det finns inget system för vilka order som prioriteras vid ett förseningsläge. Detta
kommer att avhjälpas genom de individuella köplanerna eftersom de order som är
försenade kommer att läggas överst på köplan och de kommer automatiskt generera
en omplanering för den aktuella dagen i efterföljande grupper. På de arbetsorder som
följer med detaljerna skall det inte vara angivet datum för färdigdag eller behovsdag i
efterföljande grupp. Den information som är nödvändig är ordernummer och nummer
på efterföljande grupp.
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6.3.1 Förtillverkning

Det skall i det nya systemet larma i planeringsprogrammet för slutmonteringen om en
order är i passerad tid i förtillverkning. Risken för att detta ska hända är dock minimal
på grund av att operatören i förtillverkningen skall gå uppifrån och ner i den enskilda
köplanen. Detta kommer att lösa det problem som i dagsläget finns med att order
missas i förtillverkningen.
I flödet mellan stans och kantpress saknas det i dagens läge struktur för hur materialet
skall förflyttas. Förslagsvis skall detaljer mellan dessa grupper förflyttas på numrerade
vagnar. När detaljer är stansade skall de avrapporteras och det skall anges på vilken av
de numrerade vagnarna detaljerna läggs på. I köplanen för kantpressen anges då
vilken order som ligger på vilken vagn. På sätt kan personalen enkelt se var de
detaljer de ska bearbeta befinner sig, dvs. vilken vagn de ligger på. Detta medför att
tiden det i dagens läge tar för produktionspersonalen att leta upp detaljer minskar och
rör sig mot noll.

6.3.2 Paneltillverkningen

I nuläget är det möjligt att manuellt beordra upp paneltillverkningen även fast allt
ingående material inte är klarerat. För att komma ifrån detta problem som genererar
effektivitetsförluster och risker i produktionen kommer det i det nya systemet inte
vara möjligt att manuellt beordra upp paneler. Paneltillverkningen kommer på samma
sätt som övrig tillverkning ha en individuell köplan. Denna köplan kommer att
prioriteras efter det faktiska behovet i slutmonteringsgrupperna samt plåttyp. Den
order som ligger överst på köplanen skall köras tillsammans med order som har
samma plåttyp även fast dessa inte ligger direkt efter den första ordern i köplanen.
Detta för att skapa ekonomiskt försvarbara batchstorlekar så att man inte kör enstaka
order och sedan ställer om maskinen. Dock skall tidsfönstret för paneltillverkningen
bestämma hur långt fram i tiden man skall se.
De prioriteringslistor som fördelas till paneltillverkningen kommer försvinna och
istället kommer all prioritering ske inom systemet. Produktionsplaneraren skall ha
möjligheten att höja prioritet på en order vilket gör att köplanerna för samtliga
inblandade grupper kommer ändras. Ordern kommer då att komma högre upp i
köplanen och därmed kommer detaljerna att bearbetas tidigare än vad som först var
planerat. Principen för detta är den samma som för prioriteringslistorna med den
skillnaden att det sker inom systemet på ett strukturerat sätt.

De generella data som paneltillverkningen i dagens läge får angående
slutmonteringsgruppernas kapacitet kommer i framtiden inte att behöva användas. I
och med att det nya systemets köplaner kommer bygga på det faktiska behovet i
efterföljande grupp kommer man på sätt automatiskt få en kapacitetshänsyn i
slutmonteringsgrupperna. Körplaneringen som MPS-ombudet i dagens läge står för
kommer att förflyttas till produktionsplaneraren och framför allt till systemet.

6.4 Implementering

Förslagsvis bör implementeringen av dessa förändringsförslag ske stegvis där man på
enklast möjliga sätt börjar med att införa principerna för den slutliga processen. Detta
kan på ett enkelt sätt genomföras genom att man för slutmonteringen sorterar order
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som ska tillverkas på en dag efter operationstid med den order som har kortast
operationstid först. I slutmonteringsgrupperna kan detta på enkelt sätt göras genom att
produktionsplaneringen presenterar en order i taget för produktionsgruppen.
Förrådsorder i förtillverkningen bör i detta steg sorteras efter kortast täcktid i lager
och detta bör vara relativt enkelt att ta fram med dagens systemstöd. Samma ordning
kommer då följa i förtillverkningen och övriga produktionsgrupper och detta kan
förslagsvis presenteras på ett papper i dessa grupper.

För att stödja principerna för den slutliga planeringsprocessen bör man tidigt i
implementeringen få produktionsplaneringen att flytta fokus på vad man kan tillverka
i närmsta tidsperioden till vad man ska tillverka i kommande tidsperioder. Den
närmsta tidsperioden skall endast övervakas och kontrolleras så att den följer planen
så gott det går.
Nästa steg är att via datastöd få stans och paneltillverkning att följa den plan som sätts
upp för slutmonteringen. Detta kommer då generera rätt ordning tillsammans med de
redan uppsatta listorna i övriga tillverkningsgrupper. Det man dock missar med detta
är den aktuella uppdatering av det faktiska behovet och vad som är prioriterat. Detta
kan avhjälpas med att dessa listor i produktionsgrupperna är korta och skrivs ut flera
gånger per dag. Kommande steg är att få systemstöd för produktionsgrupper med
listor på vad som ska tillverkas som presenteras på dataskärmar i produktionen och att
man utökar avrapporteringen till ett steg mer än vad som genomförs idag. Av detta
kommer följaktligen steget med att koppla samman köplanerna för slutmonteringen
med övriga köplaner samt att införa kapacitetstak i samtliga produktionsgrupper.
Följande steg i implementeringen är att involvera inköp på ett sådant sätt att dessa
automatiskt informeras vid omplaneringar för slutmonteringen. I detta steget skall all
planering ske i slutmonteringen där produktionsplaneraren skall koncentrera sig på
vad som skall göras i framtiden och övervaka nuläget. Det sista steget är att involvera
leverantörer på ett sådant sätt att de har tillgång till det faktiska behovet i form av en
egen köplan.

6.5 Övrigt

I nuläget så delas produkter systemmässigt upp i kort som motsvarar detaljer eller
komponenter. Dessa kort är inte tillräckligt detaljerade och en mer detaljerad
kortstruktur tillsammans med den mer detaljerade avrapporteringsprocessen kommer
att generera en större och enklare kontroll på produktionen av en order.

De köplaner som enligt förslaget skall användas för samtliga produktionsgrupper bör
även kunna användas hos de större leverantörerna. På så sätt skulle man även få rätt
detaljer i rätt tid från leverantörerna. Man skulle även minska kapitalbindningen
eftersom man risken för att ha för mycket köpt material i buffert. Principiellt kan man
tänka sig att leverantörerna ses som en undergrupp i verkstaden. På så sätt skulle man
kunna styra behoven från leverantörer på samma sätt som man styr behoven internt.
Med ett väl uppdaterat behovsunderlag till leverantörer minskas risken för förseningar
på grund av att man beställt för sent samtidigt som man vid omplanering kan få ut
informationen direkt.
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7 Slutsatser
I detta kapitel presenteras kortfattat de primära problemen i planeringsprocessen
samt hur det föreslagna systemet kommer att förbättra planeringen och öka
leveransprecisionen.

De som kan identifieras som de största problemen i dagens produktionsplanering är
att fokus ligger på vad som kan tillverkas inom den närmsta tidsperioden. Detta görs
genom att körplaneringen för produktionsgrupperna genomförs dels av
produktionsplaneraren samt av operatörerna i de olika produktionsgrupperna. Det
finns även ett stort fokus på enskilda order och enskilda parametrar i grupperna som
medför en suboptimering i produktionen. På grund av detta är risken stor för interna
och externa leveransförseningar vilket innebär att leveransprecisionen är låg. I
nuvarande system är det även svårt att producera efter det aktuella behovet vilket
medför en låg leveransprecisionen. Sammanfattningsvis så saknas det struktur för hur
planeringsarbetet skall genomföras.

I det föreslagna systemet skall fokus ligga på planering för kommande perioder och en
övervakning av dagsläget. All produktion skall baseras på det aktuella behovet i
efterföljande grupper och vad som ska tillverkas i produktionsgrupperna skall
presenteras i en lämplig tidshorisont för den enskilda gruppen. Genom att använda
individuella köplaner för de olika produktionsgrupper kommer möjligheterna att
tillverka fel detaljer att minska och tillsammans med en ökad avrapportering kommer
kontrollen av produktionen öka. För att minska risken för överbeläggning skall det tas
hänsyn till den tillgängliga kapaciteten i samtliga grupper. Detta medför att risken för
att produktionen släpar kommer att minska. All planering skall i framtiden ske för
slutmonteringsgrupperna som automatiskt kommer skapa behov i underliggande
grupper. Körplaneringen för order  slutmonteringsgrupperna kommer att sättas
samtidigt som de planeras enligt prioriteringsregeln att den order med kortast
operationstid tillverkas först vilket skapar ett sug i tillverkningen. Detta kommer då att
automatiskt skapa en körplanering i underliggande grupper. I de underliggande
grupperna skall arbetsorder prioriteras efter det faktiska behovet av kundordermaterial
och för förrådsfört material skall de order som enligt plan kommer att ta slut först i
lager skall tillverkas först.

Implementeringen av detta system för inledas med att förstå och använda sig av
principerna för planeringsarbetet. Genom att i början bortse från systemstödet och
inleda arbetet med att fokusera på planering av slutmonteringsgrupperna för
kommande perioder och sedan bygga tillverkningen i undergrupperna på det faktiska
behovet. Genom att sedan införa ett systemstöd kommer möjligheterna till att utveckla
och förbättra produktion och ledtider att öka. I förlängningen skall även
leverantörerna integreras i detta system vilket medför att det köpta material bygger på
det faktiska behovet.
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Kundorder
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internt
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Registrera ny
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material

Ja
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förrådsorder
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Förrådsorder
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Produktion följer
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Bevaka att
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Nej

Aggregat
turordnas efter
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Körplanering sköts
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via Planera alt.

prioriteringslistor

Material jagas och
order prioriteras

via listor

Aggregat
monteras

Order släpps i
verkstaden enligt

köplan

JaFinns allt material
tillgängligt

Material jagas i
verkstaden

Nej

Order körplaneras
efter färdigdag alt.
efter behovsdag i

efterföljande
produktionsgrupp

Underliggande
kort tillverkas

När involveras inköp?

Redan släppta
order ligger kvar

Nya behovsdagar
förmedlas manuellt

till leverantör

Detta genomförs allt
som oftast av

produktionspersonal som
väljer utifrån köplan vilka
delar som ska tillverkas

Även köpförslag
läggs i detta steg

Nej

Planeringsprocessen för aggregat Nuläge
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Kundorder med
satt leveransdag

Order placeras för
slutmonteringen i

”Hinken”

Order grovbereds
och kritisk

leveranstid för
köpmaterial
kontrolleras

Omplanering
Ny färdigdag sätts
och underliggande

kort flyttas

Förrådsorder

Nej

Registrera ny
förrådsorder köpt/

egentillverkat
material

Ja

Inköpsanmodan

Förrådsorder

Underliggande kort faller
ut och färdigdagar skapas
automatiskt som bygger på

kötiderna

Även behovsdagar
för det köpta och

förrådsförda materialet
flyttas automatiskt

Planeringsprocessen för aggregat framtida läge

Det skall på ett enkelt
sätt gå att omplanera
förrådsorder och
kundorder i köplan efter det
aktuella behovet

Hänsyn till kapacitet
för underliggande

Produktionsgrupper tas
i detta moment

Nej

Ja

Ordern ska vara planerad
men inte släppas i verkstaden
förrän det är lämpligt för just
den slutmonteringsgruppen.
Detsamma gäller
för underliggande grupper

Bestämning av vad
som kan vara minsta
möjliga ledtid skall vara
mer detaljerad

När den ska släppas
i första tillverkningsgruppen
bestäms av när den ska
slutmonteras och tiderna
däremellan bygger på
kötidtabellen

Order tillverkas i
tillverkningsgrupp

nummer ett

Order tillverkas i
tillverkningsgrupp

nummer två

Order tillverkas i
grupp nummer tre

Här används de individuella köplanerna
där varje order kommer upp i köplanen då
den är tillgänglig från föregående grupp. Då
den är tillgänglig i första gruppen bygger på
plan för slutmonteringsgruppen. Detta skall ske
för samtliga detaljer som ska till slutmonteringen

Order tillverkas i
slutmonteringen

Produktionsplanering

1 8765432

Släpp av order
och avrapport

Tillgänglig order
och avrapport

Tillgänglig order
och avrapport

Tillgänglig order
och avrapport

Tillgänglig order
och avrapport

Tillgänglig order
och avrapport

Tillgänglig order
och avrapport

Tillgänglig order
och avrapport

Behov uppstår i operation 8 enligt plan. Detta i sin tur genererar ett behov i operation 7 osv. till operation 1. Tiderna däremellan bestäms av kötidtabellen.
Order släpps efter plan till operation 1 och när denna är klar är den tillgänglig i operation 2 vilket kommer upp i den gruppens köplan osv. till operation 8.
Då skall operation 8 tillverkas efter köplan.

Information av behov

Order är
tillgänglig i

slutmontering

Order är
tillgänglig i

tillverkningsgrupp
nummer två

Order är
tillgänglig i

tillverkningsgrupp
nummer två

Order släpps i
tillverkningsgrupp

nummer ett
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Huvudköplan

EC StingRotorerSpecialStora EUEU

1

Osv.161514131211109

8765432

Samtliga undergrupper
1-osv. ska ha ett
kapacitetstak på
daglig nivå.

Slutmonteringgruppernas
köplaner ska vara integrerade
med varandra och med
undergruppernas samt
med den huvudköplanen

Undergruppernas köplaner ska bygga
på slutmonteringsgruppernas köplaner
och tillgängliga detaljer att bearbeta bygger
på det som är tillgängligt från föregående
samt det faktiska behovet i efterföljande grupp.

Omplanering i någon av
slutmonteringsgrupperna
slår igenom bakåt och
förändrar behovs och
färdigdagar

Köplanerna för de underliggande grupperna
skall se mer eller mindre likadana ut men ha
olika parametrar att ta hänsyn till beroende på
produktionsgrupp.
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Ordernummer Antal Plats Grupp Hylla
1 54376 5 12 344 Y7 Prioriterad order
2 4753678 10 43 Y8
3 76855679 10 32 344 Y9 Under bearbetning
4 5766897 4 34 T4
5 56786 1 3 314 F7 Tillgänglig
6 6785678 15 4 D8
7 568748 3 65 344 D8 Ej tillgänglig
8 76484 15 54 F9
9 78444696 2 3 432 G4

10 457865477 15 1 J5
11 4678564 15 4 K2
12 657899876 15 5 L4
13 6789685 3 7 314 L5
14 7684946 15 8 L5
15 6789644 4 4 314 L6
16 6749447666 4 67 314 L3
17 6784686 15 87 G9
18 65478469 5 98 344 G8
19 4679567 15 45 G7
20 6794974764 15 4 J6
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10 Intervjuunderlag

Hur ser produktionsplaneringsprocessen ut i detalj?

Vilka befattningar och system är inblandade och hur är de inblandade i
produktionsplaneringsprocessen?

Vilka problem upplevs i dagens produktionsplaneringsprocess?

Finns det någon direkt anledning till att de faktiska kötiderna är som de är?

Hur presenteras planeringen för de olika produktionsgrupperna?

Hur fungerar planeringssystemet, Planera, för paneltillverkningen?

Vilken av indata tillförs till planeringssystemet?

Hur ser utsläpp utav order ut till produktionsgrupperna?

Hur väljs körplanering i respektive produktionsgrupp?


