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Förord 
Detta projekt och denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som ingår i 
civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi med inriktning på Industriell Logistik vid 
Luleå tekniska universitet. Projektet är utfört på Plannja AB i Luleå under vårterminen 2005.  
 
Projektet har samtidigt som det utgjort mitt examensarbete även haft för avsikt att inleda ett 
samarbete mellan avdelningen för Industriell logistik vid LTU och Plannja AB.  
 
Jag skulle vilja tacka mina handledare vid Plannja AB, Anders Berg och Rolf Johansson för 
ett väl omhändertagande. Vidare skulle jag vilja rikta ett tack till handledaren Anders 
Segerstedt på avdelningen för Industriell logistik vid Luleå tekniska universitet för god 
rådgivning i mitt arbete. Slutligen skulle jag vilja tacka samtliga anställda vid Plannja AB 
som berörts av projektet för det öppna och goda bemötande jag fått. 
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Abstract 
Plannja AB in Luleå manufactures thin steel sheet products for the building market. Their 
market is in northern and central Europe. Plannja AB manufactures both direct against 
customer orders and to stock to meet the seasonal changes in demand. High season is during 
the summer. Large amounts of capital are therefore tied up in stocks in order to meet the 
fluctuating demand. 
 
The purpose of this project has been to map the core activities within Plannja AB to give a 
better understanding for Plannja AB’s management. The project has focused on the 
information- and materialflows at Plannja AB in order to reveal possible areas where 
improvements could be conducted. All with the aim to decrease the capital tied up in Plannja 
AB. The project has been limited not to include any economical analyses. 
 
The mapping is based on interviews with employees at Plannja AB, analyses of old project 
reports  and analyses of data from Plannja AB’s ERP called ASW. 
 
Six areas with potential for improvement have been stated in this report: 

• Plannja AB has to agree about what aims they want to strive for and implement these 
within the organisation in order to more easily manage their activities in one chosen 
direction. 

• The method of prognosis Plannja AB is using can be refined by using more 
mathematical methods that rely on their historical data.  

• Plannja AB should separate their different kinds of stocks between seasonal, cyclical 
and security stock in order to better plan their production. Plannja AB should also 
conduct inventory controls and remove items with long stay times. 

• Plannja AB should systemize the work with deriving causes to problems in their 
production in ASW. This in order to more easily trace problems that are recurring due 
to the same cause. 

• To get a better throughput of their production Plannja AB should ameliorate their 
purchase contracts and production cycles to suit their deliveries. 

• To improve the flexibility within the capacity constrained processes Plannja AB 
should compound their cyclical planning with the ERP system. 

 
The author of this report estimates that all these suggestions will lead to smaller stocks and 
therefore less capital tied up at the same time as the customer service will increase within the 
organisation of Plannja AB.  
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Sammanfattning 
På Plannja AB i Luleå tillverkas kompletta taklösningar i plåt för både byggprojekt och 
bygghandeln. Marknaden ligger i Nordeuropa och Centraleuropa. Tillverkningen sker både 
direkt mot kundorder och mot lager för att möta den säsongsberoende efterfrågan, som har sin 
högsäsong under sommarhalvåret. Stora mängder kapital binds därför upp i lager för att 
kunna bemöta den varierande efterfrågan.  
 
Syftet med denna förstudie har varit att kartlägga Plannja AB:s kärnverksamhet i Luleå för att 
skapa en klarare bild för företagets ledning. Fokus har legat på att kartlägga informations- och 
materialflödet för att upptäcka eventuella förbättringspotentialer som leder till minskad 
kapitalbindning hos Plannja AB. Projektet avgränsades till att inte komma med några 
ekonomiskt beräknade förslag. 
 
Underlaget för kartläggningen har utgjorts av intervjuer med de anställda på Plannja AB, 
analyser av gamla projektrapporter och data från Plannja AB:s affärssystem ASW. 
 
I projektet har sex områden med förbättringspotential lyfts fram med följande lösningsförslag: 
 

• Plannja AB måste enas om vilka mål de vill arbeta mot och förankra dessa i 
organisationen, för att enklare kunna styra sin verksamhet i en utvald riktning. 

• Prognosmetoderna som Plannja AB använder idag borde kunna förfinas med mer 
matematiska modeller som bygger på historiska data. 

• Plannja AB bör särskilja sina lager, utifrån säsongslager, säkerhetslager och cykliskt 
lager, för att lättare styra produktionen och lagernivåerna av lagerprodukter. De bör 
även skrota sina inkuranslager och se över artiklarnas liggtider för att rensa ut artiklar 
med låg förbrukning och därigenom minska kapitalbindningen. 

• Plannja AB bör systematisera arbetet med att härleda orsaker till problem i sin 
organisation i ASW, vilket endast sker stickprovsmässigt idag. Detta för att enklare 
kunna upptäcka och undvika återkommande problem. 

• Plannja AB bör korta ner tidshorisonterna för inköp och produktionscykler för ett 
jämnare produktionsflöde som bättre matchar tiderna för utleveranser. 

• Plannja AB bör kombinera sin cykliska planering med affärssystemets 
täcktidsplanering, för att öka flexibiliteten i de avsnitt som har kapacitetsbrist.  

 
Författaren bedömer att dessa förslag kommer att leda till minskade lager och därmed också 
minskad kapitalbindning samtidigt som det kommer medföra förbättrad leveransservice i 
Plannja AB.
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Inledning 

1 Inledning 
I detta kapitel presenteras projektets bakgrund, syfte, mål och avgränsningar. Här 
presenteras också det problem som rapporten behandlar.  

1.1 Bakgrund 
Plannja AB är en tillverkare av kompletta tunnplåtsprodukter för byggnadskonstruktioner 
med marknad i Skandinavien, Centraleuropa och Östeuropa. I takt med den ökande 
konkurrensen från lågprisföretag från Östeuropa tvingas Plannja likväl som andra 
industriföretag ständigt att arbeta för mer kostnadseffektiva produktionslösningar, kortare 
leveranstider och högre leveranssäkerhet. I och med att kraven på leveranstider ökar måste 
Plannja AB tillverka vissa produkter mot prognos och förbereda vissa steg i produktionen 
innan kundordern är inkommen. Detta medför att Plannja AB måste lagerhålla produkter och 
ingående komponenter. Problemet med dessa lager är att ju större de blir desto högre blir 
kapitalbindningen och därmed sjunker avkastningen på satsat kapital för ägarna av Plannja 
AB.  
 
Under våren 2005 har en omstrukturering av Plannja AB:s organisation genomförts som 
innebär att var och en av marknadssegmenten bygghandel, byggprojekt och plåtslageri med 
deras respektive produktionsflöden ska utgöra olika enheter inom företaget. Dessutom har 
ledningen inom företaget fått en hel del nya aktörer under den senaste tiden, samtidigt som 
många av de anställda har bytt ansvarsområden och arbetsuppgifter inom organisationen. 
Plannja AB i Luleå har även bytt ut sitt gamla affärssystem VSS mot ett nytt som heter ASW. 
Det nya systemet har bara varit i bruk i ett par månader och är ännu inte riktigt inkört i 
Plannja AB:s organisation.  
 
I och med dessa förändringar är nu Plannja AB intresserade att kartlägga sin egen verksamhet 
med hjälp av ett samarbete med avdelningen för Industriell logistik vid Luleå tekniska 
universitet.  

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att kartlägga och belysa hur arbetet vid Plannja AB:s kärnverksamhet 
går till idag. Det ska göras för att både företaget och den framtida samarbetspartnern 
Industriell logistik vid Luleå tekniska universitet ska få en klarare bild av hur arbetet går till 
och vilka eventuella förbättringar som skulle kunna genomföras för att minska 
kapitalbindningen. I projektet ska även ingå att på ett mera rådgivande sätt ge förslag till 
lösningar på de eventuella problemområden som belyses. Detta ska i framtiden leda till att 
Plannja AB i Luleå ska kunna minska sin kapitalbindning och därmed öka 
kapitalomsättningshastigheten samtidigt som leveranssäkerheten förbättras.   

1.3 Avgränsningar 
Kartläggningen kommer enligt överenskommelse endast att undersöka den verksamhet som 
är direkt anknuten till kärnverksamheten och förloppet från det att en kundorder kommer in 
till det att produkten är utlevererad. Den materialhantering som kommer beaktas berör både 
inköpt och egentillverkat material som används i produktionen, dvs. det valsade stålet och 
aluminiumet, samt komponenter som följer med de färdiga produkterna. De eventuella 
lösningsförslag som läggs fram kommer ej att utvärderas på annat sätt än att de grundas på de 
teorier som presenteras i rapporten. Inga ekonomiska beräkningar eller utvärderingar kommer 
att göras på de eventuella förslagen.

 1



Metod 

2 Metod 
I detta kapitel redogörs för vilka metoder som använts för insamling och sammanställning av 
data. Kapitlet har också till syfte att redogöra för metodernas validitet och reliabilitet.  

2.1 Insamling av data 
Vid insamling av data är det viktigt att ha en undersökande inställning eftersom 
förutsättningarna och den information som är relevant för en kartläggning kan anta vitt skilda 
former även om ramarna för själva insamlingen följer en viss struktur. Ingen fallstudie eller 
kartläggning är den andra lik och få slutar såsom man har planerat. Den erfarne kartläggaren 
måste komma ihåg sitt ursprungliga syfte samtidigt som han måste vara öppen för ändringar i 
planen när oförutspådda händelser inträffar. (Yin [1]) 

2.1.1 Källor för information 
Datainsamling kan baseras på många källor. Yin [1] har ställt upp en modell (se  
Figur 1) som bygger på sex olika källor för att samla in data; dokumentation, arkivhandlingar, 
intervjuer, direkta observationer, deltagande observationer samt fysiska artefakt som inte 
behandlas i denna rapport eftersom de först och främst är intressanta i arkeologiska 
kartläggningar.  

Dokumentation 
Dokumentinformation anser Yin [1] vara relevant i alla typer av kartläggningar och 
fallstudier. Dokument kan vara allt ifrån brev, mötesrapporter, projektrapporter, 
administrativa dokument, nyhetsklipp mm. Yin [1] menar att den viktigaste aspekten med 
dokument är att de kan styrka material från andra informationskällor.  

Arkivhandlingar 
Dagens arkivhandlingar framställs oftast i datoriserad form. Det kan vara 
organisationsprotokoll såsom budgetar, kartor, diagram eller undersökningsdata från gamla 
utförda utvärderingar. Arkivhandlingar tenderar ofta att anta en väldigt hög grad av 
kvantitativ data, detta innebär dock inte automatiskt att den undersökande ska lita allt för 
mycket på precisionen av det som presenteras. (Yin [1])  

Intervjuer 
I denna rapport har intervjuer som enligt Merriams [2] definition är allt ifrån strukturerade till 
ostrukturerade genomförts. Med en låg struktur menas att intervjun i stort sett genomförs som 
ett vanligt samtal. Denna metod används vanligtvis i inledningen av ett projekt då forskaren 
vet väldigt lite om området som ska undersökas. En stor fördel med denna metod är enligt 
Merriam att den skapar en god atmosfär mellan intervjuaren och respondenten, vilket kan 
leda till att respondenten öppnar sig mer. 
 
Den delvis strukturerade intervjun lämpar sig bäst när intervjuaren söker en viss information 
från ett fåtal respondenter. Innan intervjun har forskaren ett antal frågor han vill ha svar på 
men intervjun följer ingen mall utan utvecklas under intervjuns gång.  Detta har fördelen av 
att information som annars inte hade kommit fram uppdagas för intervjuaren. (Ibid.) 
 
Den helt strukturerade intervjun kännetecknas av att intervjuaren färdigställer en mall med 
frågor, detta är speciellt fördelaktigt om man har en stor grupp av respondenter. Det är dock 
viktigt att alla respondenterna uppfattar frågorna på samma sätt. (Ibid.) 
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Metod 

 
 
Källa Styrkor Svagheter 
Dokumentation • Kan studeras upprepade 

gånger 
• Ej skapad som ett resultat 

av kartläggningen 
• Består av exakta namn, 

referenser och detaljer 
• Bred täckning – kan göras 

över en lång tid med 
många olika situationer 
och förutsättningar 

• Kan vara svårt att 
återfinna 

• Snedvridet urval, om 
insamlandet är 
ofullständigt 

• Snedvriden rapportering, 
reflekterar författarens 
åsikt 

• Tillgänglighet – kan 
avsiktligt vara blockerad 

Arkivhandlingar • [Samma som ovan för 
dokumentation] 

• Exakt och kvantitativ 

• [Samma som ovan för 
dokumentation] 

• Tillgänglighet på grund av 
sekretess 

Intervjuer • Målinriktade – fokuserar 
direkt på ämnet för 
kartläggningen 

• Insiktsfullt – tillför 
uppfattade 
orsaksslutsatser 

 

• Tvetydigt pga. felaktigt 
formulerade frågor 

• Tvetydiga svar 
• Osäkerhet pga. 

feluppfattning 
• Den intervjuade svarar det 

denne tror att intervjuaren 
vill höra 

Direkta observationer • Realitet – studerar 
händelser i verkligheten 

• Sammanhang – 
återspeglar en händelse i 
sitt sammanhang 

• Tidskrävande 
• Selektivitet – förutsatt att 

ett stort område täcks av 
• En händelse kan vara 

avvikande för att den 
observeras 

• Dyrt – pga. Första 
punkten 

Deltagarobservationer • [Samma som ovan för 
direkta observationer] 

• Insiktsfullt  

• [Samma som ovan för 
direkta observationer] 

•  
 

Fysiska artefakt (behandlas ej) • Insikt i tekniska lösningar • Tillgängligheten på 
föremål 

 
Figur 1. Sex källor för indata till en kartläggning, enligt Yin [1]. 

Direkta observationer 
Genom att göra ett besök på den plats som ska undersökas ges en chans till direkta 
observationer. Det innebär att den undersökande kan skapa observationsprotokoll som kan 
innefatta supportfunktioner, tidsstudier mm. Ett besök vid platsen som ska undersökas kan 
leda till djupare förståelse för varför vissa saker utförs som de gör. (Ibid.) 

Deltagarobservationer 
Deltagarobservationer är en speciell typ av observation där den undersökande verkligen deltar 
i de processer som studeras. I vissa fall kan det vara omöjligt att samla in information utan att 
själv deltaga i det som sker. Problemet med denna metod är att det kan vara svårt att 
observera helheten av en process. (Ibid.) 
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Metod 

2.2 Analys av indata 
Analys är en av de minst utvecklade och svåra faserna i en kartläggning, enligt Yin [1]. 
Alltför ofta inleder den undersökande en kartläggning utan att ha den minsta aning om hur 
analysen av indata ska gå till. Sådana kartläggningar stagnerar oftast i analysfasen och 
färdigställs aldrig på ett tillfredsställande sätt. I analysfasens utgång beror mycket på den 
undersökandes egen förmåga att överlägga och värdera den indata som samlats in.(Yin [1]) 
 
Flödesscheman är ett hjälpmedel för att visualisera hur arbetet vid en eller flera processer 
fortlöper. De kan ge en indikation om vilka delar av en process som är styrkor och vilka delar 
som utgör svagheter och förhoppningsvis även visa på vilka delar som inte fungerar som de 
ska i processen. Flödesscheman kan även hjälpa till att eliminera aktiviteter i processen som 
är onödiga. Eftersom flödesscheman är grafiska är det lätt att presentera processen för andra 
intressenter. (Wheeler och Poling [3])  
 
I det här projektet har först och främst informella och halvformella intervjuer legat till grund 
för rapporten. Dessa intervjuer har kompletterats med analyser av dokument och 
arkivhandlingar från både affärssystemet ASW och tidigare rapporter som gjorts internt av 
Plannja AB. Vissa direkta observationer har gjorts ute i lagerlokalerna och produktionshallen. 
De har i första hand gjorts för att skapa en bild av hur det ser ut i Plannjas fysiska 
verksamhet. Analyserna har gjorts i from av flödeskartläggningar där var och en av avsnitten 
beskrivits utförligare i löpande text med både exempel och förklaringar.  
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Teori 

3 Teori 
Kapitlet redogör för de teorier som ligger till grund för det fortsatta arbetet i rapporten. Det 
ska även fungera som en förklaring till de begrepp som senare används. 

3.1 Logistik 
Innebörden och definitionen på ordet logistik varierar beroende på vem som svarar på frågan: 
Vad är logistik? Den skandinaviska definitionen bygger på definitionen av 
materialadministration, nämligen att ”materialadministration är det synsätt och de principer 
som ligger till grund för planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och 
kontroll av materialflödet från råvaruleverantör till slutlig förbrukare”. Fokus ligger inte bara 
på att hitta optimala dellösningar utan på att finna totala lösningar som även tittar utanför 
företagets gränser. (Persson och Virum [4]) 
 
Logistik är dock ett område som är under ständig förändring i och med att förutsättningar 
förändras och nya tekniker kommer in i bilden. Denna förändring ska dock inte överdrivas, 
även om definitionen har förändrats och kommer att förändras ytterligare så kan man säga att 
logistik alltid kommer att handla om flödeseffektivitet. ( Storhagen [5]) 
 

L
E
V
E
R
A
N
T
Ö
R
E
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FYSISKA FLÖDEN 

BETALNINGSFLÖDEN

 
 

Figur 2. Schematisk bild över vilka flödesaktiviteter som berör inom och mellan företag, enligt Storhagen 
[5]. 

3.1.1 Material- och Produktionsstyrning (MPS) 
Storhagen [5] menar att materialstyrning avser den operativt inriktade verksamhet som styr 
flödet av material och produkter inom en given produktions- eller distributionsstruktur. 
Materialstyrning har ett mera avsmalnat angreppssätt än vad logistik har, fortsätter Storhagen 
[5]. Segerstedt [6] menar att skillnaden mellan MPS och logistik är att logistik handlar 
framfäörallt om att ”göra rätt saker” medan MPS mer handlar om att ”göra saker rätt”.  

3.1.2 Nivåer på MPS 
Olika författare brukar dela in MPS i olika nivåer beroende på planeringshorisont och 
detaljering i planen. Begreppen för de olika nivåerna brukar vara i stort sett de samma men 
definitionerna kan skilja sig åt en del. Krajewski och Ritzman [7] använder sig av tre olika 
nivåer och deras modell finns illustrerad i figur 3. Affärsplanen har den längsta tidshorisonten 
och syftar till att projektera inkomster, kostnader och förtjänster för hela företaget. I 
affärsplanen bestäms vilka marknader som företaget ska rikta in sig mot, vilka produkter 
företaget ska satsa på, samt hur kapitalet ska investeras, enligt Krajewski och Ritzman [7]. 
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Teori 

 
 Tidshorisont Periodlängd Omplanering 
Affärs- eller årsplan 1-2 år kvartal/månad Kvartalsvis/månadsvis
Produktions- eller 
bemanningsplan 1 månad/1 år månad/vecka månadsvis/veckovis 
Materialbehovs- eller körplan 1 vecka/1 månad dag/vecka dagvis/månadsvis 

 
Figur 3. Planeringsnivåer inom Material- och Produktionsstyrning 

 
Produktionsplanen har till syfte att styra produktionstakten av olika produktfamiljer, 
lagernivåer och vilken bemanning som ska arbeta med produktionen. Materialbehovsplanen 
ska precisera vid vilka tidpunkter och i vilka kvantiteter som olika produkter ska tillverkas 
(Ibid.). I denna rapport kommer fokus huvudsakligen att ligga på de två lägsta nivåerna. 
 
Mattsson och Jonsson [8] har i sin modell delat in materialbehovsplanen i två underliggande 
nivåer, nämligen orderplanering och verkstadsplanering. Mattsson och Jonsson [8] förklarar 
att på orderplaneringsnivån är huvudsyftet att säkerställa att råvaror, detaljer och halvfabrikat 
inköps eller färdigtillverkas vid rätt tidpunkt för att produktionsplanen ska kunna följas. Olika 
metoder för att planera kapacitet och material redovisas senare i detta kapitel.  
 
Nivån för verkstadsplanering definierar Mattsson och Jonsson [8] som en nivå för 
egentillverkade produkter som behöver en mer detaljerad inplanering än de på 
orderplaneringsplanet. Denna planering kan bland annat beröra ordningsföljder av utsläppta 
order och har en tidshorisont på ett par dagar. Segerstedt [6] benämner denna nivå 
detaljplanering, och förklarar att taktiska beslut på denna nivå kan få mycket stora effekter på 
företagets resultat. Segerstedt [6] syftar då i första hand till att besluten för när tillverkning 
ska startas är väldigt viktiga. Framgångsreceptet tror Segerstedt [6] är att vänta så länge som 
möjligt med orderstart för att istället slutföra redan påbörjade order och på så sätt minimera 
antalet produkter i arbete, även kallat PIA.  
 
Dessa nivåer som beskrivits ovan kan dock variera i omfång från ett företag till ett annat, 
likväl som att horisonten kan skilja sig från ett par timmar till flera år beroende på vilken 
verksamhet som bedrivs (Segerstedt [6]).  

3.1.3 Verktyg för materialbehovsplanering 
Samtliga verktyg för materialplanering som presenteras i detta kapitel utgår ifrån att kunderna 
vill ha sina produkter inom en kortare tid än vad den totala ledtiden för produkten är. Detta 
medför att en viss del av produktionen måste ske på prognos. De fyra verktyg som 
presenteras i detta kapitel är beställningspunktsystem, nettobehovsplanering, 
täcktidsplanering och kanban.  
 
Vid val av verktyg för materialplanering i den tillverkande industrin är det vanligaste att 
efterfrågan av material eller produkter delas in i härledd efterfrågan och oberoende 
efterfrågan. Detaljer som ingår i en slutprodukt har oftast en efterfrågan som kan härledas till 
efterfrågan på slutprodukten. Det innebär att behovet av den underliggande detaljen direkt 
bestäms av behovet på den ovanliggande detaljen i produktstrukturen. På grund av detta 
behövs ingen särskild prognos för den underliggande detaljen, utan det räcker att 
prognostisera efterfrågan på slutprodukten. (Lumsden [9]) 
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En produkt med oberoende efterfrågan är raka motsatsen till härledd efterfrågan. De har inget 
som helst beroende av överliggande detaljer i en produkt struktur utan för dem krävs en egen 
prognos eller marknadsundersökning. (Ibid.) 
 
Mattsson och Jonsson [8] ger som exempel en cykelfabrik där 500 cyklar förväntas säljas 
under nästa år. Det innebär att 1 000 hjul måste tillverkas med 30 ekrar i varje hjul. Den 
härledda efterfrågan på ekrar gör därmed att cykelfabriken vet att 30 000 ekrar måste köpas 
in.   

Beställningspunktsystem 
I ett beställningspunktsystem initieras en ny beställning när lagernivån för den varan sjunker 
under en i förväg definierad nivå, en s.k. beställningspunkt. Det finns ett flertal olika varianter 
som bygger på detta system. Den mängd som beställs bestäms ofta av den välkända 
Wilsonformeln. Metoden är enkel och kräver ingen kontinuerlig bevakning av lagersaldot.  
(Persson och Virum [4])  
 
Det bör dock tilläggas att systemet i princip endast lämpar sig för artiklar med oberoende och 
jämna behov, enligt Olhager [10].  

Nettobehovsplanering 
Nettobehovsplanering eller MRP (material requirements planning) är ett datorbaserat 
materialplaneringsverktyg som utvecklades under 60-talet, skriver Persson och Virum [4]. 
Syftet med MRP var att eliminera de problem som traditionella beställningspunktsystem har 
genom att utnyttja det efterfrågeberoende som finns mellan olika artiklar i en produktstruktur 
(Silver, Pyke och Peterson [11]). Krajewski och Ritzman [7] förklarar att MRP bygger på att 
tillverkaren prognostiserar sitt bruttobehov av slutprodukter i framtiden. Detta behov 
deriveras därefter ner till underliggande artiklar med deras ingående komponenter och med 
hjälp av deras ledtider kan man bestämma när nya order ska läggas.  
 
För att nettobehovsplanering ska vara möjligt krävs följande förutsättningar: 

• En rullande tillverkningsplan för slutprodukterna. 
• Ett strukturregister som preciserar vilka artiklar som är beroende av överliggande 

artiklar.   
• Korrekta lagernivåer som är registrerade för var och en av artiklarna. 
• Ledtider och orderkvantiteter för de olika artiklarna. (Silver et al. [11], Segerstedt [6]) 

 
Mattsson och Jonsson [8] menar som tidigare beskrivits att verktyget har stora fördelar när 
produktionen baseras på en komplex produktstruktur, där behovet av ingående komponenter 
kan härledas till ovanliggande strukturnivåer. Mattsson och Jonsson skriver vidare att 
nettobehovsplanering kräver en hög grunddatakvalitet över tiden för att vara framgångsrik.  

Täcktidsplanering 
Täcktidsplanering är en algoritm för materialplanering som är utvecklad av Segerstedt [12] 
under först och främst 90-talet. Täcktidsplanering är en slags hybrid av MRP och 
beställningspunktsystem. Den kan sägas vara en förenkling av ett MRP-system, men 
egentligen är det ett beställningspunktsystem baserat på tider istället för kvantiteter. 
Verktyget bygger på att man prognostiserar en efterfrågetakt för slutprodukterna, exempelvis 
produkter/dag, vilket möjliggör att uppgångar och nedgångar i produktionen kan planeras. 
Med hjälp av tillverkningsplanen, produktstrukturen och ledtider kan efterfrågetakter för 
samtliga underliggande artiklar beräknas. Täcktiden för var och en av artiklarna uttrycker hur 
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länge dagens lager tillsammans med redan inplanerade order kommer att räcka. Är täcktiden 
kortare än ledtiden innebär det att brist kommer uppstå och en ny produktionsorder 
omedelbart måste läggas. (Segerstedt [6]) 
 
Mattsson och Jonsson [8] hävdar att täcktidsplanering har mindre krav på grunddata än 
nettobehovsplanering och därmed blir mer robust. Segerstedt [6] skriver även att 
nettobehovsplanering har klara fördelar när efterfrågan blir precis som planerad och ingen 
variation i ledtider eller kvantiteter förekommer. Segerstedt menar dock att täcktidsplanering 
bättre anpassar sig till miljöer med större stokastiska variationer. Detta har Segerstedt [12] 
visat genom simuleringar där nettobehovsplanering och täcktidsplanering jämfördes i miljöer 
där ledtider och efterfrågan hade en viss stokastisk variation.  

Kanban 
Kanban (japanska för kort) är ett pull-system till skillnad från tidigare beskrivna verktyg som 
fungerar som push-system i och med att de tillverkar mot prognos oavsett om det finns en 
verklig efterfrågan på produkterna. Pull-systemet innebär att ingen produktion initieras förrän 
det finns en verklig efterfrågan på artikeln i nästa steg i produktionslinjen. (Silver et al. [11]) 
 
Ett kanban system fungerar på så sätt att en behållare med ett produktionskort och 
förutbestämd storlek skickas från en station som behöver mer ingående material till den 
underliggande stationen. Behållaren fungerar som en signal om mer produktion till den 
underliggande stationen som genast sätter igång. Antalet kanban bestämmer produkter i 
arbete och eventuella buffertar. (Persson och Virum [4]) 
 
Kanban har visat sig fungerar bäst när efterfrågan på artiklarna är hög och jämn samtidigt 
som produktionen är relativt standardiserad, enligt Olhager [10].  

3.2 Lager 
Motivet för att bygga upp lager är enligt Lumsden [9] välkänt och bygger på kundrelationer, 
dvs. förmågan att knyta till sig kunder genom snabba leveranser. Han menar vidare att lager i 
sig inte behöver vara felaktiga om de är storleksmässigt dimensionerade efter fastlagda 
kriterier. Lager bygger i stort sett på att det finns någon slags osäkerhet i en process som gör 
att ett företag på kortare sikt måste jobba med lageroptimering. På längre sikt förklarar 
Lumsden [9]  att resurserna bör inriktas på att förändra förutsättningarna så att osäkerheten 
minskar och lagren därigenom kan minimeras. Lager kan delas upp i följande fem kategorier.  

Omsättningslager (Cykliskt lager) 
Det är ett lager som beror på kostnaden av att köpa in varan och att lagerhålla densamma. 
Exempelvis om ett företag får mängdrabatt för att köpa 10 000 skruvar en gång per år istället 
för att bara köpa en skruv vid varje tillfälle som den behövs. Det lager som i detta fall skapas 
av att köpa 10 000 skruvar kallas för omsättningslager. Företaget sparar sannolikt på att köpa 
10 000 skruvar åt gången trots att det innebär ökade lagerhållningskostnader för dem. 
(Lumsden [9]) 

Säkerhetslager 
Ett lager som skyddar mot stokastiska svängningar i en process. Det kan exempelvis röra sig 
om osäkra maskiner, lagersaldon eller osäkra prognoser om marknaden. (Mattsson och 
Jonsson [8]) 
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Säsongslager 
Säsongslager beror på att ett företag vill ha ett jämnt och högt produktionsutnyttjande trots att 
efterfrågan är säsongsberoende. När kapacitetens förändringskostnader är höga kan det vara 
fördelaktigt att hålla med säsongslager. (Mattsson och Jonsson [8]) 

Processlager 
Ibland kan utformningen av produktions- eller transportsystemet vara utformat på ett sådant 
sätt att en viss lagerhållning inte kan undvikas. Ett exempel på ett sådant lager är PIA, 
produkter-i-arbete. Med Plannja som exempel så kan det vara den plåt som ligger och väntar 
på att resterande plåtar i den batchen ska bli klara för vidare leverans. (Ibid.) 

Inkuranslager 
Enligt Mattsson och Jonsson [8] är inkuranslager ett inaktivt lager, ett lager av varor som det 
inte kan förväntas finnas någon förbrukning av. I princip ska lagret kostnadsföras genom 
skrotning.  

3.3 Effektivisering 
Syftet med att arbeta med produktionslogistik är att bidra till att förbättra effektiviteten och 
därmed åstadkomma en positiv resultatpåverkan. Effektivitet kan uttryckas med en rad olika 
effektivitetsmått, vart och ett representerande effektivitet i ett visst avseende. Genom att mäta 
och följa upp effektiviteten kan beteenden inom företaget påverkas, dessa mått bör väljas på 
ett sådant sätt att produktionsmålen överensstämmer med företagets övergripande strategi. 
(Mattsson och Jonsson [8]) 
 
I följande underkapitel presenteras några effektivitetsmått kortfattat samt hur de påverkar 
varandra: 

3.3.1 Lagerservicenivå 
Med lagerservicenivå menas här i vilken utsträckning en lagerförd produkt kan levereras 
direkt vid kundorder. Det kan antingen avse en produkt, en produktgrupp eller den totala 
servicenivån för alla produkter. Vanligtvis mäts detta i antal orderrader eller kompletta order 
som kan levereras direkt från lager, enligt kundönskemål. Detta mäts som ett relativt mått 
företrädesvis som en procentsats av totala antalet levererade orderrader under en viss 
tidsperiod. (Ibid.) 

3.3.2 Leveransprecision 
Leveransprecision kan jämföras med lagerservicenivå för företag som levererar produkter 
mot kundorder med en viss utlovad leveranstid. Detta mått har på senare tid blivit allt 
vanligare då fler och fler företag tillämpar en i någon form kundorderstyrd produktion. 
Kunden är oftast mer intresserad av att leverantören kan hålla den leveranstid han utlovat 
även om den är lite längre än en kort leveranstid som sällan kan hållas. (Krajewski och 
Ritzman [7]) 

3.3.3 Leveranssäkerhet 
Kortfattat kan hög leveranssäkerhet förklaras med att rätt produkter har levererats i rätt 
kvantiteter. Med rätt produkt menas dels att den lovade produkten levereras samt att den 
håller utlovad kvalitet. Detta effektivitetsmått mäts normalt sett i antal kundorder utan 
anmärkning från kund i förhållande till totalt antal levererade kundorder. (Mattsson och 
Jonsson [8]) 
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3.3.4 Leveranstid 
Det är tiden mellan att en kundorder kommit in och att produkten levererats till kunden. I 
industriella sammanhang kallas detta även för ledtiden. Leveranstiden kan förbättras 
exempelvis genom att produktionstakten ökar eller genom att logistiken förbättras. 
Tillverkare kan förkorta leveranstiden genom att hålla produkter i lager eller genom att ha 
överkapacitet i sin produktion. (Krajewski och Ritzman [7]) 

3.3.5 Kapacitetsutnyttjande 
Denna parameter har stor betydelse för företagets kapacitetskostnader och därmed dess 
produktionskostnader, enligt Mattsson och Jonsson [8]. Det har även betydelse för 
anläggningstillgångarna och därigenom kapitalbindningen i företaget eftersom högre 
kapacitetsutnyttjande innebär lägre kapacitetsbehov. Det rimligaste sättet att mäta 
kapacitetsutnyttjande är, enligt Mattsson och Jonsson [8], att utgå ifrån den nominella 
kapaciteten dvs. den kapacitet som under normala förhållanden planeras att användas. 
Mattson och Jonsson menar att ett bra sätt att mäta kapacitetsutnyttjande är: 
 

Utnyttjningsgrad =
kapacitet Nominell

 volymProducerad  

 
Det är enligt författarna viktigt att detta mått beräknas med samma enhet i både täljare och 
nämnare, exempelvis i timmar eller löpmeter. 

3.3.6 Omsättningshastighet i lager 
Segerstedt [6] beskriver omsättningshastighet i lager som förbrukningen dividerat med 
genomsnittslagret, dvs. hur många gånger per tidsenhet (ofta år) hinner lagret omsättas. Såväl 
genomsnittslager som omsättning kan uttryckas i kronor, det är dock viktigt att man värderar 
bägge på ett likartat sätt t.ex. till ingående varukostnad, enligt Segerstedt [6]. Mattsson och 
Jonsson [8] förklarar att ju högre omsättningshastighet desto bättre är förhållandet ur 
kapitalbindningssynpunkt. De föreslår att omsättningshastigheten delas upp på förråd, PIA 
samt färdigvarulager.  

3.3.7 Liggtid 
Genom att dividera antalet produktionsdagar med omsättningshastigheten erhålls den 
genomsnittliga lagringstiden eller liggtiden för en artikel eller vara, enligt Segerstedt [6]. 
Liggtid uttrycker egentligen samma sak som lageromsättningshastighet med den skillnaden 
att det uttrycks i hur många dagar varje artikel i genomsnitt ligger i lager, vilket till skillnad 
från omsättningshastighet är lättare att få en uppfattning om för någon som inte är så väl 
bekant med begreppen, menar Segerstedt [6]. 

3.3.8 Flexibilitet 
Det finns ett antal olika typer av flexibilitet. Krajewski och Ritzman [7] nämner 
produktmixflexibilitet, volymflexibilitet och leveransflexibilitet, där hög 
produktmixflexibilitet innebär att tillverkningen snabbt kan ställas om för att tillverka 
produkter efter kundens önskemål. Volymflexibilitet syftar till möjligheten att snabbt kunna 
reagera på marknaden och öka eller minska sin produktion, enligt Krajewski och Ritzman [7]. 
Leveransflexibilitet innebär att företaget på kundernas begäran snabbt kan ändra 
leveranstidpunkt eller orderkvantitet på redan lagda order. 
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Några faktorer som påverkar ett företags volymflexibilitet är leveranstider på inköpsartiklar, 
storleken på utleveranslager, genomloppstider och orderkvantiteter i produktionen (Mattsson 
och Jonsson [8]).  
 
Problemet med alla flexibilitetsmått är att de är ytterst svåra att mäta. Det som dock kan sägas 
om flexibilitet är att det kostar pengar samtidigt som det genererar intäkter genom ökade 
konkurrensfördelar, som uppnås genom en god förmåga till anpassning. (Ibid.) 

3.3.9 Optimering av effektivitetsvariabler 
Att försöka optimera logistiken innebär i stort sett att försöka bli så bra totalt sett på de 
ovannämnda effektivitetsmåtten. Två olika principfrågor komplicerar dock detta. Den första 
principfrågan är huruvida det överhuvudtaget finns någon gräns för hur mycket dessa mått 
kan förbättras. Den andra principfrågan berör problemet med att vissa av de ovan nämnda 
måtten står i motsatsförhållande till varandra. (Ibid.) 
 
Några av de motstridiga variabler som Mattsson och Jonsson [8] skriver om har de 
presenterat i en matris som redovisas i figur 4 nedan. För att kringgå detta problem gäller det 
enligt författarna att göra vissa prioriteringar vad beträffar valet av arbetssätt. Dessa 
prioriteringar bör göras med utgångspunkt från de överordnade målen för företagets 
verksamhet så att företagets unika konkurrensförmåga förstärks.  
 

 1 2 3 4 5 
1. Låg kapitalbindning 0 - - - - 
2. Hög lagerservicenivå - 0 + - + 
3. Kort leveranstid - + 0 - + 
4. Högt resursutnyttjande - - - 0 - 
5. Hög produktmixflexibilitet - + + - 0 

 
Figur 4. Exempel på motstridiga effektivitetsvariabler, där (–) är motstridiga och (+) inte är motstridiga. 

3.3.10 Målkonflikter och prioritering 
Av ovanstående avsnitt framgick att åtskilliga effektivitetsmått är motstridiga och att 
målkonflikter föreligger. De målkonflikterna är av ekonomisk karaktär. Det finns dock även 
konflikter som är av organisatorisk karaktär och som är viktiga att beakta. De flesta företag 
har konflikter inom organisationen med att bestämma vilka av dessa effektivitetsvariabler 
som ska prioriteras. Dessa konflikter uppstår vanligtvis mellan de olika avdelningarna och där 
de olika intressenterna har följande uppfattningar om vad som är viktigt: 
 

• Marknadsavdelningen:  hög lagerservicenivå/leveransprecision 
hög produktmix- och volymflexibilitet 

 
• Ekonomiavdelningen: låg kapitalbindning 

låga totalkostnader 
 

• Produktionsavdelningen: högt kapacitetsutnyttjande 
stora orderkvantiteter 

 
Även om det kan röra sig om samma företag kan det finnas helt olika uppfattningar om vad 
som är totalt sett viktigast för företaget som helhet. Detta beror på att människor tenderar att 
uppfatta helheten utifrån sina egna utgångspunkter och egna funktionsområden. Med 
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bakgrund av de ovannämnda problemen är det väsentligt att från företagsledningens sida 
prioritera någon eller några av variablerna och därefter eftersträva att bli så effektiv som 
möjligt i dessa avseenden. Detta bör som tidigare nämnts göras utifrån företagets affärsidé 
och konkurrensförmåga. De övriga variablerna bör först i efterhand maximeras och då inte på 
bekostnad av de primära variablerna. (Mattsson och Jonsson [8]) 

3.4 Prognostisering 
Att planera kan innebära att fatta beslut om framtida aktiviteter, enligt Mattson och Jonsson 
[8]. De definierar en prognos som en bedömning av externa faktorer som kommer att påverka 
företaget men som företaget själv inte kan påverka i full utsträckning. Exempelvis kan 
efterfrågan på en produkt påverkas av marknadsföring och pris, men det är fortfarande en 
prognos för hur det kommer att påverka försäljningen av en produkt. Vollman, Berry och 
Whybark [14] poängterar bl.a. vikten av en god prognos vid material- och 
produktionsplanering. De menar att ett företag ska försöka att basera hela sin verksamhet på 
en enda prognos som ska utgöra underlaget för beräkningar av alla övriga prognoser. Här 
nedan presenteras några vanliga typer av prognostekniker. 

3.4.1 Känsla/Erfarenhets-tekniker 
Dessa metoder bygger på att den som lägger prognosen har någon slags erfarenhet av vad 
som ska prognostiseras och bygger inte på någon matematisk metod. De lämpar sig i första 
hand när långa prognoser läggs på något som det inte finns någon tidigare statistik över. I 
dessa prognoser tas hänsyn till konjunkturer, kunder, konkurrenter. Beaktas bör även om den 
som lägger prognosen är positiv eller negativ och hur personens tidigare prognoser slagit ut. 
(Segerstedt [6]) 

3.4.2 Flervariabel-tekniker 
Ibland kan den variabel som ska prognostiseras vara beroende av en eller flera andra faktorer 
som påverkar dess utfall, skriver Segerstedt [6]. Det kan då vara lättare att bedöma hur dessa 
andra påverkande faktorer kommer att bete sig i framtiden och med hjälp av dessa 
bedömningar lägga en prognos för den sökta variabeln. Exempelvis kan det vara lättare att 
förutse hur vädret kommer att se ut till sommaren och därmed prognostisera hur mycket glass 
som kommer att säljas. Ett verktyg för att hitta sådana samband är genom regressionsanalys, 
skriver Segerstedt [6].  

3.4.3 Envariabel-tekniker 
De vanligast förekommande tekniker som framställs är sådana som utgör en slags 
extrapolation av tidigare data. Det betyder att tidigare utfall av variabeln ligger till grund för 
prognosen för av variabeln, dvs. det mest troliga utfallet. (Segerstedt [6]) 
 
Några metoder för denna teknik är; glidande medelvärde, exponentiell utjämning och Winters 
säsongsmodell som är passande för företag med stora säsongsvariationer. Här nedan följer 
korta presentationer av dessa metoder. 

Glidande medelvärde 
Glidande medelvärde bygger, enligt Vollmann et. al. [14], på medelvärdet av ett bestämt antal 
perioder tillbaka i tiden. Denna metod är passande när de senaste periodernas värden är mer 
rättvisande än äldre värden för hur nästa period kommer att se ut. Metoden slätar snabbt ut 
extrema avvikelser och ju kortare tidsintervall som beaktas desto snabbare anpassar sig 
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metoden till systematiska förändringar, skriver Segerstedt [6]. Formelmässigt kan metoden 
uttryckas på följande sätt: 
 

( )
N

.........XXXX
P Nt3t2t1t

t
−−−− +++

=   

 
tP  = prognos för period t 

1tX −   = verkligt utfall för period t-1 
N  = antal perioder bakåt i tiden 
 

Exponentiell utjämning 
Vid exponentiell utjämning uppdateras prognosen med hjälp av den tidigare prognosen och 
det nytillkomna verkliga mätvärdet enligt: 
 

1t1t1t1t1tt Xα)P(1)Pα(XPP −−−−− +−=−+=  
 
Med samma beteckningar som för glidande medelvärde. Utjämningskonstanten α  är ett tal 
mellan 0 och 1. Ju större värde som α  erhåller desto större inverkan får senare perioder på 
det nya prognostiserade värdet. (Vollmann et.al. [14], Segerstedt [6]) 
 
Denna metod innebär att störst hänsyn tas till den senaste perioden och mindre och mindre 
hänsyn ju längre bakåt i tiden som ses, enligt Mattsson och Jonsson [8]. De menar att valet av 
α  har samma betydelse som valet av perioder i glidande medelvärdesmetoden. Om 
prognosen syftar till att titta flera perioder in i framtiden kan det vara nödvändigt att 
komplettera både glidande medelvärde och exponentiell utjämning med något verktyg som tar 
hänsyn till trender, detta menar Mattsson och Jonsson [8] är extra viktigt när en årsplan för 
produktionen ställs upp månadsvis. Exempel på sådana trendverktyg finns bland annat i 
Segerstedt [6], Mattsson och Jonsson [8] och Vollmann et.al. [14]. 

Winters säsongsmetod 
Mattsson och Jonsson [8] presenterar en metod som tar hänsyn till säsongsvariationer. Den 
bygger på ett säsongsindex som beräknas på följande sätt: 
 

perioder samtliga åretsunder frågan medelefter
i periodunder n efterfråga verklig  i periodför ex Säsongsind =  

 
För att särskilja säsongsvariationer från kraftiga slumpmässiga avvikelser föreslår Mattsson 
och Jonsson [8] att produkter ska slås samman i större produktgrupper som tilldelas 
säsongsindex. 
 
Silver et. al. [11] beskriver Winters säsongsmetod som en något förfinad metod jämfört med 
den som beskrivits ovan, och på liknande sätt som ekvationen för exponentiell utjämning 
uppdaterar sin faktor för säsongsvariation med avseende på tidigare perioder. Det vill säga till 
skillnad från formeln för säsongsindex ovan uppdateras säsongsindex varje månad beroende 
på utfallet under tidigare perioder. Matematiskt kan man uttrycka det på följande sätt: 
 
 

 13



Teori 

n-ti,tt i, γ)S(1γPS −+=    
 
där 
 

t i,S  = säsongskonstanten säsong i för period t 
γ    = utjämningskonstant för säsongen (ges alltid ett värde mellan 0 och 1) 
 n   = n antal perioder bakåt i tiden 
 
Silver et. al. [11] menar vidare att det är viktigt att använda sig av flera tidigare säsonger för 
att minimera ”bruset” från slumpmässiga avvikelser. Samtidigt får inte allt för gammal data 
användas då denna kan vara inaktuell och förutsättningarna för trender och säsongsvariationer 
kan ha förändrats. De föreslår att fyra säsonger bakåt i tiden är rimligt och representativt för 
kommande säsong. Författarna menar också att intuitiva antaganden bör komplettera de 
matematiska prognosmetoderna. Exempelvis kan påsken för vissa år ligga i april och andra år 
i mars. Detta är inget som matematiska prognoser tar hänsyn till och därför kan de manuellt 
tvingas justeras så att de bättre avspeglar verkligheten.  
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4 Nulägesbeskrivning 
Följande kapitel syftar till att presentera Plannja AB i allmänhet och dess kärnverksamhet i 
synnerhet. Här presenteras hur informations- och materialflödena kring Plannja AB:s 
verksamhet från inkommen order till levererad produkt ser ut idag. På grund av att 
informationen är så spridd redovisas inte ursprunget för all information i det här kapitlet. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Företaget grundades 1967 under namnet Plåtmanufaktur och tillhörde då NJA, Norrbottens 
Järnverk Aktiebolag som senare bytte namn till SSAB. 1977 bildades Plannja AB. De senaste 
decennierna har Plannja förvärvat en rad branschföretag ute i Europa och därmed antagit 
rollen som ett av de ledande företagen i Europa inom förädlade tunnplåtsprodukter för 
byggmarknaden. Idag finns huvudkontoret i Luleå medan tillverkningen är förlagd till Luleå, 
Järnforsen, Joutseno (Finland) och Ålborg (Danmark). Koncernen Plannja AB har säljkontor 
på åtta olika ställen i Europa, se figur 5. Plannja AB är idag ett dotterbolag till SSAB och 
systerbolaget SSAB Tunnplåt är Plannjas viktigaste leverantör av basmaterial i form av 
råband. Plannja har omkring 400 anställda i Sverige och hälften av dessa arbetar vid 
moderbolaget i Luleå. (Plannja AB intranät [15]) 
 

 
 

Figur 5. Produktions- och försäljningsenheter i Plannja AB 
 
Plannjas affärsidé är att; 
 
 ”Plannja ska tillverka och marknadsföra produkter för byggmarknaden, vidareförädlade 
från kvalitetsstål producerat av SSAB.” 
 
”Produktsortimentet omfattar kompletta program för plan och profilerad byggplåt, 
takpannor, takavvattning samt element av sandwichtyp.” 
 
Geografiskt område är Norden, Östersjöområdet samt Central- och Östeuropa.” (Plannja AB 
intranät[16]) 
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Plannja koncernen omsatte 2004 1218 Mkr varav moderbolaget omsatte 742 Mkr, detta var 
en ökning från 2003 på 61,4 Mkr för moderbolaget. Under samma period steg kostnaderna för 
sålda råvaror för moderbolaget med XXX Mkr. Detta kan till största delen förklaras med de 
stigande stålpriserna. Totalt förbrukade Plannja koncernen XXX kton plåt 2004. (Affärsdata 
[17]) 

4.2 Moderbolagets organisation 
Hädanefter kommer benämningen Plannja att syfta till moderbolaget i Luleå om annat inte 
uppges. Under 2005 har Plannja gjort en stor omorganisation där man skapat en ny struktur 
både för företagsledningen och för organisationen i övrigt. Strukturen för företagsledningen 
illustreras i figur 6. Den nya organisationen för produktion åskådliggörs i figur 7 och utgår 
ifrån de tre marknadssegmenten bygghandel, byggprojekt och plåtslageri. Den nya 
organisationen implementerades officiellt i april 2005 och har inneburit att en stor del av de 
anställda tjänstemännen fått nya ansvarsområden och arbetsuppgifter. Målen med den nya 
organisationsstrukturen är att: 
 
– skapa ett flödesorienterat och effektivt arbetssätt baserat på marknadskoncepten och 
marknadens krav  
– integrera planeringsarbetet från order till leverans  
– skapa och utveckla team-känsla  
– utveckla ledarskapet, samt förtydliga personalansvaret  
– förstärka kvalitetsarbetet/-kontrollen i produktion  
– samordna och förstärka det övergripande miljö- och kvalitetsarbetet såväl i Plannja AB, 
som på koncernnivå  
– förstärka och utveckla lagerstyrningen  
– frigöra resurser för ett ökat framtida behov av projektledning  
– förstärka resurserna för produktutveckling  
– förtydliga och definiera gränssnitten mellan marknad/produktion/planering 
 

 
 

Figur 6. Schematisk bild över företagsledningen i Plannja Luleå 2005 
 
Segmentet Bygghandel syftar till att tillgodogöra Plannjas kunder med produkter som i första 
hand säljs till privatpersoner. Detta segment producerar till viss del mot lager och till viss del 
mot kundorder.  
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Det andra stora affärssegmentet inom Plannja är Byggprojekt, vilket vänder sig mot 
byggföretag och som i första hand tillverkar direkt mot kundorder och både använder sig av 
standardiserade produkter och kundorderspecifika produkter. 
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Figur 7. Schematisk bild över den nya produktionsorganisationen vid Plannja. 
 
Det tredje segmentet vänder sig till kunder som vill köpa målat band för egen vidareförädling, 
dvs. lackerad plåt som inte blivit profilerad eller perforerad och som ska vidareförädlas i 
någon form. 

4.3 Plannjas produkter 
Plannjas produkter vänder sig både till entreprenörmarknaden och konsumentmarknaden och 
de är idag ledande i Sverige inom båda områdena. Plannja säljer allt ifrån kompletta 
taklösningar via avvattningssystem och väggelement till målat råband. Produktsortimentet är 
väldigt omfattande och utgörs av ett standard sortiment på runt XXX olika konfigurerade 
produkter. Det enklaste sättet att dela in dessa produkter i grupper är efter förädlingsmetod 
och förädlingsgrad. All information i detta kapitel är hämtad från Plannjas hemsida. De 
största produktgrupperna presenteras nedan. 

Coils 
Rullar med plåt som rostskyddsbehandlats och målats. Mindre kvantiteter säljs även endast 
rostskyddsbehandlade. Säljs till andra producenter som vidarebearbetar plåten. 

Planplåt 
Coils som hasplats, dvs. klippts upp i färdiga plåtlängder för att göra dem mer lätthanterliga 
för kunden. Rullas ut på hustak som oprofilerad plåt. 
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Profilplåt 
Plåt som profileras i en profillinje. Finns även i profiler med bärande förmåga. Dessa 
produkter säljs både till bygghandeln och till byggprojekt. 
 

 
 

Figur 8. Några av Plannjas profilplåtar 

Takpanneelement 
Takpanneelement är plåt som profilerats på ett sätt som får det att likna ett tegelpannetak. 
Säljs liksom profilplåt både till bygghandel och byggprojekt. 
 

 
 

Figur 9. Royal och Regent är två olika exempel på takpanneelement ur Plannjas sortiment. 

Väggpanel 
Väggpanel är en typ av sandwichkonstruktion där plåt limmas fast på båda sidor av en kärna 
av antingen stenull eller EPS (expanderad polystyren). Denna produktgrupp förväntas bli 
Plannjas största i framtiden. Säljs i första hand till byggprojekt för industrilokaler. 
 

 
 

Figur 10. Väggpanel med kärna av brandsäker stenull. 

Fasadkassetter 
Fasadkassetter är bockad plåt för klädnad av fasader och denna produkt är idag legotillverkad 
av Samhall. 

Övriga produkter   
Utöver de ovan nämnda produktgrupperna finns det ett stort antal andra produkter som 
tillverkas av Plannja. Några exempel på dessa är olika bleck, nockplåtar, bjälklag, olika 
perforerade plåtar och olika detaljer som krävs för att Plannja ska kunna erbjuda direkt 
monterbara tak och väggar. 
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4.4 Affärssystemet 
Under 2004 startades ett projekt för att implementera ASW5 från IBS i hela moderbolaget, 
inkluderande produktion/MPS. Tidigare användes ett egenutvecklat MPS-system, VSS, som 
integrerades med de andra modulerna som användes i ASW4 (en tidigare version av ASW 
som användes på Plannja). VSS har använts under många år inom Plannja och utvecklats till 
ett system som mer eller mindre skräddarsytts för Plannjas behov, med resurser internt för att 
underhålla och vidareutveckla systemet. 
 
I och med övergången till ett standardsystem inom alla funktioner i moderbolaget skapas en 
helintegrerad plattform och de utmaningar som tidigare fanns för att integrera olika system 
med varandra kan undvikas. Inkörningsperioden för ASW5 har varit lärorik, lång och inte helt 
utan problem. 
 
Bytet av affärssystem har inneburit att många applikationer som varit skräddarsydda för 
Plannja har bytts ut mot mer standardiserade varianter som de som är inbyggda i ASW. 
Nämnas bör även att bytet av affärssystem har inneburit att Plannja har övergått från ett 
system som är baserat på nettobehovsplanering till ett system som använder sig av en 
materialbehovsplanering som baseras på täcktidsplanering. Se kapitel 2.1.3 för jämförelse. 
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5 Analys 
I detta kapitel redogörs för den kartläggning som genomförts baserad på intervjuer, 
dokument från Plannja, uppgifter från Plannjas affärssystem, tidigare projektrapporter samt 
examensarbetet ”Reducering av kapitalbindning i mellanlager hos Plannja AB” [13].  

5.1 Processflödesschema 
Plannjas materialflöde ser vid en första anblick väldigt rakt och okomplicerat ut, vilket det 
kanske också är i jämförelse med andra tillverkande företag. Plannjas materialflöde har en 
divergerande struktur vilket innebär att råmaterialet som kommer in i form av i första hand 
råband av stål genomgår olika processer som i slutändan genererar en rad olika slutprodukter. 
Några av dessa slutprodukter beskrivs i kapitel 3.3. Denna typ av divergerande flöde 
illustreras grovt i figur 11 nedan. 

Råband Målat band 

Coils 

Planplåt 

Profilplåt 

Takpanne-
element 

Väggpanel 

 
 

Figur 11. Grov schematisk skiss över det divergerande flödet vid Plannjas produktion 
 
Själva flödesschemat för produktionen av dessa produktgrupper redovisas i figur 12 nedan. 
 

 
 

Figur 12. Flödesschema över materialet vid Plannjas produktion. 
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Här följer en presentation av vad som händer i de olika lagren och processerna i figur 12: 

5.1.1 Färglagret 
Färgen som Plannja använder vid målningen av råband levereras idag av två stora aktörer. För 
inköpen av färg ansvarar idag en person som arbetar som planerare av målningslinjen. 
Kemikalier till förbehandlingen som är en del av målningslinjen levereras av Henkel Kemi. 
Personalen vid målningslinjen avrapporterar kontinuerligt in i ASW vilka körningar som görs 
och vilken förbrukning målningslinjen har på färg och övriga kemikalier. Lagret i sig 
inventeras sedan ett par gånger per år för att kontrollera att lagersaldona i ASW stämmer 
överens med de faktiska lagersaldona.  

5.1.2 Råbandslagret 
Råbandet kan delas upp i stål och aluminium där en stor del av det inköpta råbandet utgörs av 
stål som levereras från en leverantör. Aluminiumet köps in från en annan leverantör och utgör 
resterande del av det inköpta råbandet, förutom några för Plannja små köp som görs från 
andra leverantörer. Plannja har även om förbättringar gjorts haft svårt att styra inleveranserna 
av det inköpta råbandet.  
 
Under 2004 förbrukades totalt XXX ton stål och XXX ton aluminium, denna förbrukning är 
fördelad efter material och vecka i figur 13 nedan. Med hjälp av förbrukningen och de 
genomsnittliga lagernivåerna kan liggtider och lageromsättningar beräknas såsom beskrivet i 
kapitel 2.3.6 och 2.3.7.  
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Figur 13. Råbandsförbrukningen per vecka år 2004. (Skala utelämnad på begäran av Plannja) 
 
Lagernivåerna för råbandet år 2004 åskådliggörs i figur 14. Den genomsnittliga lagernivån för 
råband av stål låg på XXX ton och motsvarande siffra för aluminium var XXX ton. Utifrån 
dessa värden räknas lageromsättningshastigheterna, enligt avsnitt 2.3.7, ut till: 
 

XXX
XXX
XXX

= gånger per år 

 
för råband av stål och till: 
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XXX
XXX
XXX

= gånger per år 

 
för råband av aluminium. De genomsnittliga liggtiderna för de bägge råbandsämnena blir 
således för stål: 
 

XXX
XXX

=
365 dagar  

 
och för aluminium är motsvarande siffra: 
 

=
XXX
365  XXX dagar. 

 
Dessa värden är beräknade på kalender år, pga. att Plannjas produktionsavsnitt har olika skift, 
vilket gör det svårt att definiera vad en produktionsdag utgör. Det förekommer alltifrån 
dagskift till 3-skift i de olika produktionsavsnitten. 
 

Lagernivåer råband år 2004
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Figur 14. Råbandens lagernivåer per vecka under år 2004. (Skala utelämnad på begäran av Plannja) 

5.1.3 Målningslinjen 
Målningen är den enda processen där allt råband och all färg passerar, det gäller även för det 
omålade råbandet som genomgår förtvätten i målningslinjen innan det levereras vidare. 
Målningslinjen är normalt sett bemannad med olika skiftformer, dvs. dygnet runt under fem 
dagars arbetsvecka. Under högsäsongen på sommaren händer det även att målningen rullar på 
helger för att hinna med allt som ska målas mot order. 
 
Målningslinjen styrs idag av en veckoplanering där planeraren lägger ut nästa veckas 
produktion på antingen torsdag eller fredag föregående vecka. Sedan är det upp till 
målningspersonalen att styra turordningen av vilka färger och dimensioner som ska målas 
under den veckan. Denna prioritering styrs endast av valet av färg. Sedan Plannja byggde om 
förtvätten behövs det ingen extra ställtid mellan att måla på stål och aluminium. 
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Produktionspersonalen i målningen eftersträvar alltid att köra batcher på minst XXX 
löpmeter, under den tiden hinner personalen rengöra valsarna från föregående körning och det 
innebär att den inre ställtiden kan minimeras till 20 sekunder vid nästa färgbyte. Som stöd för 
produktionen har Plannja skapat en fyra veckors cykel där vissa färguppsättningar körs vissa 
veckor, detta för att underlätta för målningslinjen att kunna köra längre sekvenser av samma 
färger. Kvantiteterna kan dock variera från vecka till vecka beroende på vilka kundorder som 
har lagts inför nästkommande veckor. 
 
Kvalitetsutbytet som mäts i slutet av målningslinjen är idag ungefär XXX procent, dvs. XXX 
till XXX procent klassas som sekunda band eller måste målas om. Kvaliteten kontrolleras av 
en kontrollant som tar färgprover och okulärbesiktar plåten. Maskinhaverier är mycket 
ovanliga i målningslinjen men det uppstår ofta mindre problem vid uppstarten på 
måndagarna. Ett problem som Plannja har med den slutgiltiga kvalitetsgranskningen i 
målningslinjen är att målningen sker med en hastighet av XXX löpmeter/minut och det är 
väldigt svårt att med ögat uppfatta kvalitetsfel. Ett annat problem med granskningen är att det 
är oerhört ansträngande för personalen att sitta och besikta den målade plåten, vilket gör att 
endast vissa sträckor blir granskade. 
 
Målningslinjen har, enligt driftchefen, inga uttryckta preciserade kvantitativa mål för vad 
målningslinjen ska prestera. Ansvarige för målningslinjen satt upp mål om att producera 
ungefär XXX löpmeter per dag och det upplever han och personalen inte som något problem 
så länge allt flyter på utan större störningar. Det kan dock vara lite svårt att uppnå detta mål 
under lågsäsong då det är fler korta körningar och fler ställ.  

5.1.4 Målade bandlagret 
Allt band som målas läggs i detta lager innan det går vidare för profilering, haspling eller 
beslagstillverkning. Tidigare har det inte funnits någon person inom organisationen som har 
haft ansvaret för det målade bandlagret utan det har delats mellan de olika 
vidareförädlingarna som nämndes tidigare. Detta har gjort att det inte funnits någon person 
som haft ansvar på inleveranser, uttag och lagernivåer. I den nya organisationen har en person 
fått till uppgift att se över lagernivåerna av det målade bandlagret och ansvara för att hålla 
nere det bundna kapitalet i lagren.  
 
Målningen arbetar idag efter ett cykliskt schema där vissa produkter tillverkas varannan dag, 
medan andra tillverkas varje vecka, varannan vecka eller var fjärde vecka beroende på hur 
stora volymer som behöver produceras. Detta presenteras utförligare i Franssons och 
Nordenskiölds rapport [13], i vilken författarna gjort ett projekt med fokus på att förbättra just 
den cykliska planeringen av målningslinjen.  
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Figur 15. Målade bandens lagernivåer per vecka under 2004. (Skala utelämnad på begäran av Plannja) 

5.1.5 Hasplingen 
Hasplingen är en process som kapar upp de stora coilsen från målade bandlagret för att åter 
rulla upp plåten i mindre och för kunderna mer lätthanterliga rullar. Dessa rullar säljs sedan 
som planplåt till entreprenörer, vilka får plåten i önskvärda längder som kan rullas ut på 
taken. En del av den plåt som hasplas kommer från profileringen efter att kvalitetsfel 
upptäckts. Efter det att den körts i hasplingslinjen för granskning beslutas det om den ska 
målas om eller klassas som sekund, dvs. andrahandssorterad.  

5.1.6 Profileringen 
Profileringen består idag av nio parallella linjer som profilerar totalt cirka XXX ton målat 
band i både standardformer och kundorderanpassade former.  
 
När det målade bandet kommer till profileringslinjerna kvalitetsgranskas det på nytt innan det 
profileras. Denna dubbelkoll av de målade banden sker enligt team-ledarna på grund av att de 
målade banden håller en alltför bristande kvalitet. Om det upptäcks kvalitetsbrister i 
kontrollen stoppas genast profileringen och beslut tas om banden ska målas om eller 
omklassas som sekunda. Det är betydligt lättare för personalen att upptäcka skador från 
målningen eftersom bandet går långsammare än vid målningen, dessutom kan det ha dykt upp 
nya skador som uppstått vid upprullningen av de målade banden. Orderstocken som redovisas 
för personalen i profileringen kan sträcka sig från ett par timmar framåt och upp till en vecka.  
 
Generellt sett har personalen fått order om att följa den lagda körordningen, men den kan 
frångås om det inte finns några röda order inne, dvs. order som har högsta prioritet och måste 
köras först. En annan orsak till att körordningen frångås kan vara att det är natt och tillgången 
på truckar är begränsad. 
 
Liksom målningslinjen har inte profileringen svårt att följa upp vilka fel de haft i 
produktionen eftersom det inte finns någon dokumentation av vad det är som har orsakat 
felen. Team-ledarna tycker att på hur många löpmeter som produceras per skift kan utvecklas. 
De tycker att det är ett viktigt mått för att kunna presentera för personalen hur effektiviteten 
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ser ut. De påpekar dock att det finns direktiv från ledningen för hur många löpmeter som ska 
tillverkas per timme.  
 
Personalen vid profileringen arbetar antingen dagtid eller skift. Profileringen har runt XXX 
anställda operatörer som i olika rotationssystem delar på arbetet i de nio profileringslinjerna. 
En viss del av dessa jobbar dock även vid andra avdelningar, vilket gör det svårt att exakt 
säga hur många som jobbar med just profileringen. 

5.1.7 Beslagstillverkningen 
Beslagstillverkningen är den produktion som tillverkar kompletterande detaljer till Plannjas 
produkter såsom taknockplåtar, bleck, gavelplåtar mm. Tillverkningen av dessa detaljer sker 
utifrån både plåt som sekundklassats i profileringen, och från prima plåt. Mycket av det som 
tillverkas är dessutom specialbeställt för byggprojektmarknaden och kräver en relativt stor 
arbetsinsats för väldigt små kvantiteter.

5.1.8 Paneltillverkningen och Stenulls- / EPS-lagret 
Idag finns det ingen direkt styrning i ASW för hur mycket som kan tillverkas utan alla 
kapacitetsnivåer och materialstyrningen av lim, stenull och EPS måste kontrolleras manuellt 
av planeraren som är ansvarig för panellinjen. 
 
EPS är ett material som enkelt kan beskrivas som det som till vardags kallas frigolit. 
Leverantören har under våren börjat leverera EPS till Plannja. Den EPS som köps måste dock 
ligga minst fem veckor och torka för att garantera kvaliteten och det gör att en del av det som 
beställs inte hunnit torka klart när det anländer till Plannja. Vissa leveranser kan därför 
tvingas att lagerläggas hos Plannja för att det ska vara garanterat torrt. Det gör att ledtiderna 
från det att Plannja gör ett avrop till det att materialet är klart för att gå in i produktion kan 
vara upp till fem veckor. 
 
Panelen tillverkas idag i en cykel på fyra veckor där vissa dimensioner av stålull och EPS ska 
tillverkas under bestämda veckor. Detta för att minimera ställen mellan olika dimensioner 
som enligt en uppgiftslämnare tar XXX minuter medan en annan menar att de kan ta upp till 
XXX timmar. Tilläggas bör att all tillverkning sker mot kundorder, vilket innebär att 
leveranstiderna kan variera från två veckor och upp till två månader för vissa paneler om det 
blivit full beläggning i någon vecka. 

5.1.9 Plocklagret 
I plocklagret ligger de komponenter som behövs för att komplettera den egentillverkade 
plåten för att Plannja ska kunna sälja tak som är färdigmonterbara. Det rör sig om uppemot 10 
000 artiklar i form av inköpt skruv, takplåtsskydd, tätning osv. samt egentillverkade beslag. 
Dessa artiklar som köps in eller tillverkas mot lager kallas för artikelklass 1 och är uppsatta i 
system där de indelas i plock- och standardlager. Den andra artikelklassen är klass 2 som 
endast köps in när en kundorder kommer in. Gränsen mellan dessa två klasser går vid sex till 
tio beställningar per år. Standardlager är hela paket som är färdigt sammansatta för att kunna 
levereras direkt på beställning.  
 
Samtliga produkter i plocklagret styrs av ASW och något som kallas prioritetsanalys. 
Prioritetsanalysfunktionen kan liknas vid täcktidsplanering där prioritetsanalysen likt 
täcktiden i täcktidsplanering (se kapitel 2.1.3) indikerar hur många dagars täcktid som Plannja 
har för var och en av artiklarna. Planeraren har sedan han 2002 blev ansvarig för plocklagret 
och dess inköp uteslutande följt prioritetsanalysförslagen för att göra beställningar och han 
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har under de år han varit ansvarig kunnat reducera lagernivåerna i plocklagret avsevärt, trots 
att årsomsättningen varit relativt jämn de senaste åren. Se figur 16 nedan för lagernivåer i 
plocklagret. Tidigare har Plannja använt sig av en mer erfarenhetsbaserad metod. Jämförs år 
2002 med år 2003 och år 2004 framgår det i figuren att kapitalbindningen minskat med upp 
till 50 procent.  

Totallager HP 31, 34, 35 och 37
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Figur 16. Totalt kapital bundet i inköpta varor i plocklagret åren 2002-2004. (Skala utelämnad på 

begäran av Plannja) 
 
 
Artikelgrupperna; fästelement (HP31), beslag (HP32), tätband + övrigt (HP34), takavvattning 
(HP35) och takskydd (HP37) som utgör plocklagret har i figur 17 sammanställts med 
gruppernas genomsnittliga lagervärden, utleveransvärden, lageromsättningshastigheter och 
liggtider. Produktionsdagarna i plocklagret varierar i sin utformning beroende av säsong och 
kan därför inte definieras på ett bra sätt, därför har liggtiderna i lagret räknats utifrån ett 
kalenderår. Det gör att de genomsnittliga liggtiderna i själva verket är ännu högre om de 
skulle räknas i faktiska produktionsdagar. Under högsäsongen arbetar upp till fem personer 
fördelade på två-skift i plocklagret, medan där under lågsäsong endast arbetar två personer på 
dagtid.  
 

 Snittlager 
[kr] 

Utlev. värde [kr] Lageroms. hast. 
 [ggr/år] 

Genomsnittlig 
liggtid [dagar] 

Fästelement     
Beslag     

Tätband + Övrigt     
Takavvattning     

Takskydd     
 

Figur 17. Lagervärden för 2004 års plocklager. (Värden utelämnade på begäran av Plannja) 
 
 
Maxkapaciteten för plocklagret ligger idag på ungefär 1 000 orderrader i veckan. Under 
högsäsong finns ett behov av cirka 700 orderrader bara under måndag och tisdag. För att 
hinna med det rent bemanningsmässigt måste plocken börja med dessa utplock redan under 
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onsdag till fredag föregående vecka. Ansamlingen av orderrader under måndag och tisdag 
styrs av det utleveransschema som Plannja använder sig av och det visas i figur 18. 

Antal lastbilar
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Figur 18. Antal lastbilar som anländer per dag under en vecka (aggregerade värden från flera veckor). 
 
Bemanningen har alltid varit ett problem under högsäsongen då det totala orderradbehovet 
kan uppgå till 1 200-1 300 rader per dag. Det gör att trots att övertid läggs in under lördagar 
och söndagar har plocken svårt att hinna med. 
 
I styrningen av plocklagret mäts arbetet i hur mycket kapital som är bundet i plocklagret och 
Plannja försöker ständigt minimera kapitalbindningen. Detta brukar även jämföras med vilka 
orderrader från plocken som bekräftats innan utlovad leverans, för att se hur bra 
leveransprecision plocken har. Normalt sett inventeras plocklagret en gång per år, men det 
läggs även in extra inventeringar om misstanke om felaktiga saldon uppstår. 
 
Vissa artiklar i plocklagret har liggtider på uppemot XXX år och det gäller exempelvis 
skruvar som köpts in pallvis trots att det bara går åt ett par askar per år. Det finns även 
plockartiklar som ligger kvar på lagret även fast det inte finns någon förbrukning alls på dem. 
Det gäller sådana artiklar som kompletterat tak vilka inte längre produceras. De ligger 
fortfarande kvar i plocklagret trots att de kan betraktas som oanvändbara för Plannjas 
produkter.  
 
Ett problem med plocklagret är att vid inköpen från externa leverantörer har Plannja väldigt 
långa ledtider. De långa ledtiderna beror på de avtal som Plannja skrivit med sina 
leverantörer. 

5.1.10 Färdigvarulagret 
Färdigvarulagret är det i särklass största och mest kapitalbindande lagret hos Plannja. Det 
utgörs av takpannorna Royal, Regent, Regola, Rapid samt av Ekonomi-20 som är en 
profilerad plåt. En lageromsättningsanalys från ASW visas i figur 19, med en komplettering 
av liggtider. 
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 Snittlager 
[kr] 

Utlev. värde [kr] Lageroms. hast. 
 [ggr/år] 

Genomsnittlig 
liggtid [dagar] 

Ekonomi-20     
Rapid     

Regola     
Regent     
Royal     
Totalt     

 
Figur 19. Lagervärden för 2004 års färdigvarulager. (Värden utelämnade på begäran av Plannja) 

 
Åskådliggörs lagernivåernas fördelning över året visar de på en kraftig säsongsvariation med 
en toppnivå just innan högsäsongen börjar runt vecka 16 eller efter påskhelgen. Detta 
illustreras i figur 20. Lagret byggs alltså upp under vinterhalvåret från och med november för 
att täcka det ökade behovet under sommarhalvåret och hösten. Under denna period behövs 
nästintill all produktionskapacitet till att möta den kundorderstyrda tillverkningen från både 
byggprojekt och bygghandel. 
 
Dessa lager är väldigt skrymmande och upptar väldigt stora utrymmen både i Plannjas 
utleveranslager, kallförråd och även i grannbyggnaden där Inexa Profil höll till tidigare. Se 
bilaga för karta över Plannjas anläggningar.  
 
Uppbyggnaden av säsongslagret bygger på en prognos från föregående år där ett påslag på 
fem procent görs och utifrån detta beslutar produktionsplaneraren för profillinjerna om när 
och vad som ska tillverkas för att möta det ökade behovet under högsäsongen. 
 

Totala färdigvarulagernivåer år 2004
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Figur 20. Lagerkurvor för 2004 års färdigvarulager. (Skala utelämnad på begäran av Plannja) 
 

5.2 Informationsflöde 
För att komplettera materialflödet och presentera hur informationsflödet runt produktionen 
ser ut har i detta avsnitt en schematisk kartläggning av ordermottagning, planering av 
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produktion och material samt planering av uttransporter gjorts. I figur 21 illustreras dessa 
noder i flödet sammanlänkat med det tidigare presenterade flödesschemat över produktionen. 
 

  
 

Figur 21. Schematisk bild över de mest vitala informationsflödena i Plannja.  
 

5.2.1 Kundorder 
Plannjas kunder har möjlighet att lägga en order hos Plannjas kundtjänst via fax, telefon eller 
e-mail. En stor del av kunderna föredrar att lägga sina order via telefon eftersom de då kan få 
direkt information om vad beställningen kommer att kosta. Beroende på vilken produkt som 
kunden önskar köpa kan de direkt få ett förslag på vilken dag som leveransen kan göras. Så 
fort en kund lägger in en order kontrolleras automatiskt kundens kredit för att säkerställa att 
kunden inte misskött sina tidigare betalningar. 

5.2.2 Lagerorder 
En lagerorder är en order som läggs av produktionsplanerarna för att möta det ökade 
säsongsbehovet under högsäsong det görs bland annat på takpannorna, ekonomi-20, vissa 
beslag mm.  

5.2.3 Kundorderplanering 
Kundorderplaneringen sköts i den nya organisationen av fyra personer som arbetar dagtid och 
har en inbördes fördelning av de mottagna orderna som styrs av en geografisk indelning. Tre 
av de anställda handhar bygghandelssektorn medan den fjärde handhar byggprojektsektorn. 
Alla kundorder som kommer in kontrolleras direkt mot ASW som ger ett förslag på när 
beställningen kan levereras med avseende på lagerstatus och de förutbestämda turlistor som 
finns för utleverans. Beroende på när ordern läggs, hur stor order det är och vilken produkt 
det gäller kan leveranstiden variera från fyra dagar och upp till ett par veckor. 
 
Så fort en kundorder lagts in i ASW skickas automatiskt ett ordererkännande till kunden som 
har skyldighet att kontrollera dem. Procentuellt sett är det, enligt Ingrid Åberg vid 
kundservice, ytterst få felregistreringar som inte upptäcks vid ordererkännandena. 
 
Kundservicepersonalen får alltid veta i förväg om det är några avvikelser i produktionen så att 
de ska kunna meddela kunderna om varför Plannja inte kan leverera sina produkter på utlovad 
tid. Denna information är muntlig och informell. Den utlovade leveranstiden är för 
lagerprodukter högst sju dagar medan den för kundorderstyrda produkter kan variera kraftigt. 
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De reklamationer som kommer in till Plannja går via kundservice, som i sin tur har 
befogenhet att göra mindre korrigeringar och kompletteringar om det exempelvis saknas 
material i de leveranser som skickats ut till kunderna. Ett annat problem kan vara att 
leveranserna inte gått iväg på utlovad tid. Det görs dock ingen systematisk uppföljning av 
orsaken till dessa förseningar, vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka samband för 
återkommande problem. 
  
Plannja har de senaste åren noterat en tendens som pekar på att orderstorlekarna blir mindre 
samtidigt som orderna blir fler.  
 
Tidshorisonterna varierar väldigt mycket för de inkommande kundorderna, men på 
bygghandelsidan är det ytterst ovanligt att de läggs mer än två veckor framåt i tiden. På 
byggprojektsidan händer det dock att Plannja får in kundorder som ligger någon månad 
framåt i tiden även om det hör till ovanligheterna. 
 
Varje artikel i ASW har ett eget artikelnummer med en struktur som är uppbyggd efter 
typslag och dimensioner hos artikeln. Artiklarna är indelade i tre klasser där klass ett och två 
utgör lagerartiklar, som antingen är egentillverkade eller inköpta. Klass tre utgör artiklar som 
är tillverkade mot kundorder. 
 
Exempel på ett artikelnummer ur klass 1: 
 

021200 050 HHFA1 7080 5005 
 
02  = uttrycker huvudgrupp, i detta fall råband 
1200  = bandbredd i mm 
050 = bandtjocklek (0,50 mm) 
HHF = HögHållFast kvalitet 
A1 = Aluminium av prima sort 
7080 = färgsystem plåtens ovansida 
5005 = färgsystem plåtens undersida 
 
Det finns även varianter på lagerhållen plåt där ytterligare fyra siffror anger plåtens längd i 
mm. En inköpt skruv kan ha följande artikelnummer: 
 

312004 01 
 
31  = huvudgrupp fästdon 
2004 = typ av fästdon, i detta fall borrande skruv 4,8*20 mm. 
01 = färg svart 
 
De produkter som tillverkas mot kundorder och efter kundens ritning artikelbenämns som 
variabel, se exempel: 
 

32V02 060 STD112 
 
Där det som avviker mot andra produkter är V02, vilket uttrycker att artikeln är ett beslag 
med ritning från kunden. Denna variant använder sig Plannja av för att inte få oändligt många 
artikelnummer i takt med att nya kundanpassade artiklar tillverkas. 
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5.2.4 Produktionsplanering 
Produktionsplaneringen har fyra dagtidsanställda planerare som delat upp sina 
ansvarsområden på målningslinjen, bygghandel och plåtslageri, byggprojekt samt panellinjen.  

Målning 
Produktionen läggs upp på veckobasis och färdigställs torsdag eller fredag veckan innan 
produktionen ska starta. Målningslinjen är direkt beroende av vad som är planerat att 
tillverkas därpå nästkommande vecka i profileringen. Det gör att målningslinjen i stort sett 
hela tiden ligger en vecka före profileringen i planeringen.  
 
Målningslinjen har sedan sex-sju år tillbaka följt en periodisk planering där vissa kulörer och 
dimensioner låses till vissa veckor. Detta för att underlätta planeringen och för att kunna 
maximera antalet löpmeter som målas. Vissa färgsystem målas varje vecka medan andra bara 
målas varannan eller var fjärde vecka. Ordningsföljden på färgsystemen är bestämda så att 
ställen mellan färgsystemsbytena ska bli så korta som möjligt. 

 

Bygghandel och plåtslageri 
Han planerar dagligen in de produkter som tillverkas mot lager Royal, Regent, Rapid och 
Ekonomi-20 i de vanligaste kulörerna. Dessa produkter som har en garanterad leveranstid på 
sju dagar måste Plannja tillverka mot tillverkningsorder. Tillverkningen av de lagerhållna 
varorna sker på prognos som nämnts tidigare. Mycket av det som planeras bygger på 
erfarenhet hos planerarna. I profileringen används en produktionscykel som innebär att 
ungefär hälften av all schemalagd produktion tillverkas med tvådagars intervall.  
 
Planeringens prioritetsordning styrs av vilka utleveransdagar som är framförhandlade med 
just den kunden. De produkter som det är mest bråttom med tillverkas först och så vidare. 
Utöver det så försöker planeraren att underlätta arbetet för produktion genom att lägga upp 
körorderna på ett sådant sätt att omställningarna minimeras och utbytet blir så stort som 
möjligt. Och utifrån detta kan en grovplanering av följande vecka göras. 
 
Ett problem med nuvarande användningen av ASW är att systemet kan godkänna kundorder 
som Plannja inte kan tillverka. Exempelvis om kunden önskar beställa en plåtlängd som 
maskinerna inte klarar av att tillverka. Det medför att planeraren manuellt måste lyfta ur 
ordern och meddela kundservice eller kunden direkt att ordern inte är genomförbar. Ett annat 
problem med ASW är att planerarna kan tvingas ändra material i en kundorder för att det är 
brist på det ordinarie materialet. Detta uppdateras i lagren men på kundordern står det 
fortfarande att det ordinarie materialet är utlevererat. 
 
Planerarna menar att de inte finns några konkreta mål och mätetal för hur planeringen ska 
fungera och vad planerarna ska fokusera på. Planerarna menar dock att de känner på sig när 
de gjort ett bra jobb och lyckats lösa komplicerade situationer på ett bra sätt. Det händer även 
att planerarna får positiv feedback från produktionen för hur de planerat och det upplever de 
som stimulerande i arbetet. 
  
Tidshorisonterna för planeringen av profileringen ligger som sagt för grovplaneringen på en 
vecka. Sedan färdigställs och låses detaljplaneringen ungefär två dagar i förväg och det ska 
vara något otroligt viktigt som ska få till stånd en förändring av den planeringen. 

 31



Analys 

Byggprojekt 
Allt som produceras i beslagstillverkningen kan göras mot ritning, vilket innebär att var och 
en av kundorderna måste gås igenom enskilt för att godkännas för produktion. Eftersom 
mycket av det ingående materialet i beslagtillverkningen är sekunda material från 
profileringen, försöker planeraren styra kunderna mot att köpa dimensioner som kan 
tillverkas med så få ingrepp som möjligt. Exempelvis om kunden vill ha en plåt med 220 mm 
bredd och det i lagret finns en plåt med 235 mm bredd, då meddelar Plannja kunden om detta 
och föreslår att han ska köpa den fulla bredden för att undvika en extra slittning. Det som 
tillverkas mot lager i beslagstillverkningen planerar operatörerna nere i produktion själva. 
Under högsäsongen har Plannja dock fullt upp med att hinna tillverka de kundorderstyrda 
produkterna vilket medför att de inte hinner tillverka mot lager. Planeraren menar att cirka 
XXX procent av det som levereras ut under högsäsongen av lagerprodukter måste vara 
tillverkat i förväg under lågsäsongen. 
 
Prognosen av beslagstillverkningen bygger på fjolårets försäljning av motsvarande beslag. 
Det finns dock ingen koppling i ASW mellan olika takpannor och profiler som styr hur 
mycket beslag som ska tillverkas utifrån vilka tak Plannja prognostiserar att sälja.  

Panel  
Planeringen av de olika panelerna styrs av ett cykliskt schema, där olika tjocklekar av EPS 
och stålull styrs till olika veckor. Dessa cykler är dock inte inlagda i ASW vilket gör att 
planeraren manuellt måste planera in rätt dimension under rätt vecka. Det går inte att bara låta 
ASW ge förslag på när ordern ska läggas in för systemet kommer att lägga in den på första 
bästa lediga tid oavsett vilken dimension det gäller. 
 
Paneltillverkningen är inte alls lika styrt av ASW som andra produktionsavsnitt. Det gör att 
bland annat kapacitetstaken måste kontrolleras manuellt och lagersaldon hela tiden måste 
kontrolleras mot de faktiska lagren av EPS, stenull och lim. 

5.2.5 Transport 
Transport har till uppgift att förse ASW med turer för utleverans av sålda produkter. I ASW 
motsvarar en tur ett geografiskt område, som definieras av ett postnummer eller ett par 
postnummer. Idag har Plannja definierat 132 olika turer runt om i Sverige där ett bestämt 
antal postnummer ingår i varje tur. Turerna har i sin tur fördelats ut över veckan och styrs av 
kapaciteten och kunderna i varje turs önskemål. De flesta turerna avgår måndagar och 
tisdagar, vilket gör att Plannja har en viss snedfördelning av turerna på veckan. Anledningen 
till att de flesta turerna avgår under måndag och tisdag är att bygghandelsföretagen vill ha in 
sina produkter till helgen då den mesta försäljningen sker. 
 
Plannja har även något som kallas för avgång och varje avgång knyts först till en destination 
(geografisk plats) och därefter till en tur. I Plannjas fordonsregister finns uppgifter om alla 
fordons kapaciteter, men detta är inget som Plannja använder sig av idag utan alla turer kan 
överbokas. Det betyder att även om Plannja bara har kapacitet att lasta tre bilar till en tur så 
godkänner ASW att fyra bilar kan lastas. 
 
Det händer vid små leveranser att vissa destinationer samkörs, det kan vara för att minimera 
antalet pålastningar i utlastningen eftersom varje ny lastbil har en viss förberedelsetid 
(ställtid) innan den är redo att lastas. 
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Planerarna av utlastningen måste alltid manuellt planera lasterna på bilarna efter vad som ska 
skickas och hur skrymmande det är. 
 
I ASW förs alla laster in efter vikt (kg), vilket är ett problem eftersom vikten inte alls 
beskriver hur skrymmande en vara är. Transportavdelningen har också problem med 
produktionsveckorna som används i produktionen. De följer alltid den ordinarie arbetsveckan 
som avslutas på fredag. Det medför att även om en artikel har tillverkats på måndag indikeras 
den inte som klar i ASW förrän följande fredag. Säljarna kan dock se att en produkt redan är 
klar för leverans och ringer ofta till transport och vill ha produkten levererad tidigare. Det gör 
att transport manuellt måste gå in i ASW och lägga in en tur på exempelvis tisdag eller 
onsdag som egentligen skulle gå på fredag. Detta skapar väldigt mycket oreda för 
transportavdelningen. 
 
Resultaten vid transportavdelningen mäts i leveranssäkerhet, vilket Plannja definierar som 
orderrader som levereras i tid. Denna information sammanställs i Excel en gång i veckan. 
Planerarna tycker att alldeles för mycket tid går åt till att leta fram mätvärden och statistik 
som borde kunna fås automatiskt ur ASW.  
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Figur 22. Sammanställning av leveransprecisionen vid Plannja från vecka 48 år 2004 till vecka 12 år 2005. 
 
I figur 22 ovan presenteras leveransprecisionen mot Plannjas kunder under ett par månader, 
där framgår det att Plannja under lågsäsongen har en leveransprecision på runt 90 procent. 
Tilläggas bör att endast 55-60 procent av orderraderna levereras på rätt dag, vilket betyder att 
dryga 30 procent av orderraderna levereras tidigare än utlovat. 
 

 
 
TEXT OCH FIGUR UTELÄMNAD PÅ BEGÄRAN AV PLANNJA 

5.2.6 Utleverans 
I utlastningens uppgifter ingår att lagerlägga material som kommer från produktion, antingen 
i färdigvarulagret eller direkt i utleveranslagret om produkten redan har en kund. Materialet 
plockas sedan fram efter en turlista när det är dags för utleverans. Utleveranspersonalen 
förbereder lastningen genom att i förväg lägga fram de artiklar som ska med i en last på 
golvet. Det gör de för att spara tid vid själva lastningsmomentet. All lastning sker idag med 
traktorer och normalt sett är en av två traktorer igång. Utlastningen kontrollerar även en sista 
gång att rätt varor lastas på och skickas till kund. 
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Team-ledaren för utlastningen sedan den nya organisationen skapades upplever det som att 
allt flyter bra i deras vardagliga verksamhet så länge det planerade schemat följs. Det är när 
extraturer läggs in som det blir tidsbrist och utlastningen får svårt att hinna med. Ingen 
kontinuerlig uppföljning sker heller på leveranssäkerheten. 
 
En paketerad vara eller kolli får automatiskt en lagerplats efter en lista när den är klar för att 
lagerläggas. Truckförarna använder sedan denna lista när de sammanlägger lasterna. Idag 
finns det dock ingen uppföljning på hur lagervarorna placeras, dvs. det finns ingen optimering 
av körvägar och körsträckor. 

5.2.7 Inköp 
Noden inköp i figur 21 syftar inte till inköpsavdelningen på Plannja utan i det här fallet ska 
den representera hur inköpen av material till de övriga noderna fungerar, dvs. hur avtal, 
ledtider, avrop av de material som tillhör kärnverksamheten ser ut. Innan ett avtal ska skrivas 
så sätter inköpschefen ihop en inköpsgrupp där insatta och berörda personer, normalt 4-5 
stycken, är med och utvärderar hur avtalen ska se ut och vilken leverantör som Plannja ska 
vända sig till. 

Råband 
Råbanden köps som tidigare nämnts in från två leverantörer. Avtalen med dessa leverantörer 
är skrivna på ett sådant sätt att Plannja har bundit sig till att köpa vissa kvantiteter (räknat i 
ton) varje vecka. Dessa kvantiteter varierar med årstiden och säsongsberoendet och för 2004 
såg det ut på följande sätt för stål: 
 
Första kvartalet  1150  ton/vecka 
Andra kvartalet  1200-1400   ton/vecka 
Tredje kvartalet  1600 ton/vecka 
Fjärde kvartalet  1500 ton/vecka 

Värden 
utelämnade 
på begäran 
av Plannja 

 
Utifrån dessa kvantiteter är det möjligt för planeraren att fritt välja mellan olika dimensioner 
av råband. Det går att göra avvikelser från de avtalade kvantiteterna men det medför att 
planeraren måste vända sig till inköpschefen som i sin tur kontaktar leverantören och gör upp 
om nya inleveranser. Ledtiderna för råband ligger idag på XXX veckor för stål samt XXX 
veckor för aluminium. 

Färg 
Färgen som köps in från i huvudsak två leverantörer och har en ledtid för standardfärger på 
tio dagar medan mera udda kulörer kan ta från 14 och upp till 21 dagar att få in efter att en 
beställning gjorts. 

Plockartiklar 
De inköpta artiklarna uppgår till runt 10 000 till antalet och har alldeles för skilda karaktärer 
på sina respektive avtal för att det ska gå precisera dem. Ledtiderna kan exempelvis variera 
från ett par dagar och upp till tre månader för olika artiklar. De artiklar som köps in ofta och 
från samma leverantör försöker avroparen att samköpa för att på så sätt vinna skalfördelar. 
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6 Resultat och förbättringsområden 
I detta kapitel redogörs för de resultat som kartläggningen vid Plannja lett till och vilka 
förbättringsområden som Plannja bör inrikta sig mot enligt författaren. 

6.1 Mål och mätetal 
Generellt sett måste Plannja utifrån sin affärsidé (se kapitel 3.2) bestämma sig för vilka mål 
som är viktiga att möta för Plannja som bolag och därifrån bryta ned det till mål för de olika 
avdelningarna. Det är även viktigt att målen når fram till de personer som berörs av 
respektive mål. I de intervjuer som gjorts har det framkommit beroende på vem som 
intervjuats att det finns mål medan andra intervjuer har gett en bild av att det inte finns några 
uppsatta mål. 
 
För att anknyta till syftet och målet med detta projekt, dvs. att finna förbättringsåtgärder som 
leder till minskat bundet kapital och ökad kapitalomsättning kommer de mätetal som vidare 
presenteras att fokusera på produktions- och logistikverksamheten. 
 
Så som angivits i föregående kapitel används en hel del olika mätvärden i och omkring 
kärnverksamheten på Plannja. I figur 23 har några av svaren på frågan ”Hur mäter ni er 
verksamhet och hur ser era mål ut?” sammanställts. Många av de mätvärden och mål som 
uppges i figur 23 är direkt oförenliga med varandra, se kapitel 2.3.9 och 2.3.10, och leder till 
suboptimeringar inom Plannja. Därför är det viktigt att Plannja ser över de mål som idag 
används och omarbetar eller åtminstone omprioriterar dem på ett sådant sätt att konflikterna 
minimeras. I denna process är det av yttersta vikt att representanter från samtliga avdelningar 
och funktioner deltar för att de ska få förståelse för varför Plannja jobbar på ett visst sätt och 
vilka konsekvenser arbetet på en avdelning får för andra avdelningar.  
 

Maximera antalet order rader

Maximera antalet löpmeter/h
Få ett så högt utbyte som möjligt

Leveranssäkerhet  - levererat i tid

Har inga mål

Positiv feedback från andra avdelningar

Maximera antalet ytmeter/år

Kg/last

Bundet kapital Löpmeter/körning

 
 

Figur 23. Svar från anställda på frågan ”Vad mäter ni och vad har ni för mål?”. Lilla rutan utgör i stort 
sett samma material men i olika hanteringar. 

 
Som beskrivits i analysen har Plannja mycket kapital bundet i sina lager och det gäller både 
råbandslagret, målade bandlagret, plocklagret och färdigvarulagret. Både personalen på 
logistikavdelningen och produktionsavdelningen är medvetna och eniga om detta och har 
ambitioner om att förbättra situationen. 
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För att lyckas med det måste det dock finnas mätvärden som visar på hur deras lager ser ut 
och vad det är som binder upp kapitalet i dem. Genom att fokusera på omsättningshastigheter 
och liggtider i de olika lagren kommer Plannja att kunna skapa sig en bild av vilka 
artikelgrupper och vidare vilka artiklar som de i huvudsak bör rikta in sina resurser mot. 
Dessa mätvärden säger i sig inte hur bra Plannjas lagernivåer är men de bör fungera som mått 
på hur lagren förändras över tiden. 
 
Oavsett vad Plannja väljer för mål och mätvärden är det grundläggande att hela 
organisationen veta mot vilka mål och med vilka mätvärden just de ska jobba. Annars uppstår 
en situation där folk sätter upp sina egna mål och jobbar mot dem. 

Förslag på arbetsgång: 
Med färdigvarulagret som exempel kan ur figur 19 utläsas att XXX och XXX har de längsta 
liggtiderna i färdigvarulagret. Fokus bör därför läggas först och främst på dessa produkter. 
Utifrån detta kan Plannja sen dela in dessa två produkter efter exempelvis kulör för att se om 
det är vissa kulörer som binder upp mer lager än andra, dvs. hur liggtiderna ser ut för de 
underliggande kulörerna. När detta är utrett bör Plannja försöka hitta orsakerna till varför 
vissa artikelgrupper och enskilda artiklar binder upp så stora lager. Beror det på felprognoser 
från marknadsavdelningen, för tidigt uppbyggda säsongslager, stora tillverkningsorder, en 
kombination av dessa orsaker eller något helt annat.  
 
För att kunna genomföra dessa utredningar krävs det att ASW utformas på ett sådant sätt att 
det lätt går att spåra den information som behövs, vilket i det här exemplet är; omsättningen i 
varje dellager och genomsnittliga lagernivåer. Plannja bör även kontinuerligt räkna hur 
mycket PIA de har. Förslagsvis mäter de detta vid något bestämt tillfälle under veckan.  
 
ASW bör även utformas på ett sådant sätt att det inte kan uppstå missförstånd vad beträffar 
enheter i systemet. Förväxlingar mellan kvadratmeter, löpmeter och andra enheter uppstår lätt 
eftersom olika avdelningar och operatörer använder sig av skilda enheter för samma artikel. 
Vid intervjuerna framgick det att operatörer fört in data i ASW i löpmeter när det var frågan 
om kvadratmeter och sådana fel leder direkt till felaktiga lagersaldon. Exempel på dessa 
enheter som kan förväxlas finns i den lilla streckade rutan i figur 23.  
 
Plannja framställer idag sin leveransprecision på veckomötena såsom figur 22 visar där 
orderrader i tid av totala antalet orderrader representerar hur många order som levererades i 
tid just den veckan. Plannja borde komplettera denna statistik med att titta på hur många order 
som för tillfället är försenade och hur många dagar som de är försenade. Det skapar en bättre 
bild av vad det är för typ av förseningar och vilka orderrader som är mest akuta att leverera. 
Presenterar Plannja sina förseningar på detta sätt kommer de lättare att se vad förseningarna 
beror på och därmed kunna åtgärda dessa. Förseningarna kan kanske bero på något 
systematiskt fel som enkelt kan avhjälpas.   

6.2 Prognoser 
Plannjas prognos för vad som kommer att säljas under året räknas grovt sett ut ifrån 
föregående års försäljning med en ökning på fem procent. Denna prognos följer sedan 
produktionsplanerarna, som var och en erfarenhetsmässigt bedömer hur tillverkningen i deras 
produktionsavsnitt ska läggas upp med prognosen som utgångspunkt. Denna prognosmetod 
som Plannja använder sig av får anses vara en erfarenhetsbaserad prognos, se kapitel 2.4, och 
passar enligt Segerstedt [6] bäst i situationer med lång planeringshorisont och avsaknad av 
historiska data. Det här är dock inte någon situation som avspeglar Plannjas, där det för de 
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flesta produkter finns en lång historia att titta tillbaka på i. Detta borde alltså Plannja ta 
tillvara på och istället för dagens erfarenhetsbaserade prognosmetod använda sig av någon 
matematisk metod. Förslagsvis borde Plannja använda sig av den matematiska 
prognosmetoden i ASW som påminner om Winters säsongsmetod eftersom den tar hänsyn till 
säsongsvariationer.  
 
I figur 24 ges ett exempel på hur den prognostiserade lagernivån förhåller sig till den verkliga 
lagernivån för takpannan Rapid. Att lagernivån avviker från prognosen under 2005 beror, 
bland annat på att försäljningen i Polen har varit lägre än väntat. Detta har han kompenserat 
genom att tillverka mindre Rapid och därmed inte bygga på ett så stort säsongslager som det 
var prognostiserat. Detta betyder dock inte automatiskt att de andra planerarna också anpassar 
produktionen på samma sätt för andra produkter som kompletterar Rapidtaken. Problemet 
med att var och en av planerarna kompenserar förändringar efter egen erfarenhet gör att det 
hela tiden blir ett visst ”spel” i planeringen, vilket skapar onödiga lager. Istället för att var och 
en av planerarna gör avvikelser från de uppsatta prognoserna på eget initiativ, bör de olika 
produktionsavsnitten sammanlänkas där det finns en härledning mellan olika 
produktionsavsnitt och inköp. Se kapitel 2.1.3 om härledd efterfrågan. 

Lagernivåer för Rapid
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Figur 24. Exempel på faktiska lagernivåer och prognostiserade lagernivåer för Rapid. (Figur utelämnad 
på begäran av Plannja)  

 
Eftersom ASW är baserat på täcktidsplanering med möjlighet att härleda efterfrågan bör 
härledningar göras där det är möjligt. Det kommer att leda till att produktionstakterna i de 
olika produktionsavsnitten blir jämnare och att lagernivåerna därmed kan minskas. 
 
Det är även av största vikt att Plannja ser över sin uppbyggnad av säsongslager. För att kunna 
minska sina genomsnittliga lagernivåer och därmed också liggtider måste Plannja minska 
inköpen av råband i december, januari och februari för att istället öka inköp och produktion 
just innan högsäsongen börjar, dvs. i mars och april. För att kunna göra detta krävs det att 
Plannja beräknar när de senast måste börja fylla sina lager för att ha fulla depåer när de går in 
i högsäsongen. Jämförs inköpen för råband (kapitel 4.2.7) med lagernivåerna i figur 24 som 
kan sägas vara representativ för färdigvarulagren, inses att inköpen av råband inte alls följer 
samma fluktuerande cykel som försäljningen av Plannjas produkter. 
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6.3 Definiera lagertyper 
Med avsikt att minska sin kapitalbindning i lager och kontinuerligt kunna styra lagernivåerna 
bör Plannja se över sina lager med avseende på lagertyp. Idag har inte Plannja några som 
helst definierade lager utan alla säsongslager, säkerhetslager och omsättningslager flyter 
samman till ett enda odefinierat lagersaldo. För att kunna justera säsongslagren som 
föreslagits i en tidigare punkt, måste Plannja definiera hur mycket säkerhetslager de behöver 
för att kunna täcka oförutsedda händelser. Utöver det ska det under lågsäsongen endast finnas 
ett cykliskt lager som omsätts så snabbt som möjligt. Säsongslagret ska enligt tidigare förslag 
börja byggas vid klart definierade tidpunkter för att möta högsäsongen. 
 
Se figur 25 för teoretiskt exempel. I figuren visar den feta streckade linjen Plannjas verkliga 
prognos för 2004 medan den tunna heldragna linjen illustrerar hur lagerprognosen borde 
kunna se ut om säsongslagret var separerat från det cykliska lagret och säkerhetslagret 
samtidigt som säsongslagrets uppbyggnad planerades att starta senare. I punkten A årets 
första vecka planerade Plannja att börja bygga upp säsongslagret inför högsäsongen som 
inleds i linje med punkt C i figuren. Plannja bör istället försöka senarelägga denna start så 
långt det är möjligt (i figuren illustrerat av punkt B) och på det sättet minska den 
genomsnittliga lagernivån. Det som styr sista datum för lageruppbyggnadsstarten är 
kapaciteten i Plannjas produktion och vilken prognos de lagt. 
 
Ett annat alternativ är att Plannja ytterligare senarelägger starten och ökar bemanningen i sin 
produktion under en viss tid för att på så sätt få ut samma mängd produkter under en ännu 
kortare tidsperiod, dvs. genom tillfälligt ökad kapacitet. Detta förutsätter dock att Plannja på 
något sätt kan definiera sina lager och bedöma kostnaden av lagerhållning i förhållande till 
kostnaden av den för tillfället ökade bemanningen. 
 

600 
C 

500 

  
Figur 25.  Jämförelse mellan Plannjas lagerprognos för ekonomi-20 och en föreslagen lagerprognos.  

unkt D visar lagret efter högsäsongen när den åter antagit en nivå där den endast utgör ett 
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P
säkerhetslager och cykliskt lager som är stort nog att täcka behovet under lågsäsongen. I 
exemplet har denna nivå även gått att sänka från föregående år, vilket den streckade slutta
linjen mellan punkt B och D visar. 
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Plannja måste även se till att skrota de lagerprodukter som det inte längre finns någon åtgång 
på. Dessa lager finns enligt kartläggningen i plocklagret och utgörs bland annat av skruv och 
tätningar som varit tillbehör till tak som Plannja tagit ur produktion. Se kapitel 2.2 om 
inkuranslager. Artiklarna som utgör detta inkuranslager måste rensas ut och konteras som 
skrot. 
 
Likaså måste Plannja analysera de artiklar som har långa liggtider (förslagsvis över ett år) om 
de verkligen ska lagerhållas eller om de ska fungera som kundorderstyrda produkter som bara 
köps in direkt mot kundbeställningar. 

6.4 Spårbarhet 
För att kunna dra nytta av veckorapporterna med genomsnittliga liggtider, leveranssäkerhet 
och leveransprecision som beskrivits tidigare bör Plannja införa ett system där de enkelt kan 
spåra vad exempelvis missade leveranser beror på. Idag sker sådana analyser manuellt, vilket 
både är komplicerat och tidskrävande för personalen. Det är även svårt att upptäcka 
systematiska samband mellan olika förseningar om arbetet inte sköts metodiskt och 
kontinuerligt. 

6.5 Tidshorisonter  
Plannja har stora skillnader i sina ledtider; utleveranser sker per dag, tillverkning som sker per 
vecka och inköp som i de flesta fall görs med ledtider på flera veckor. Det gör att 
säkerhetslager måste byggas upp som skyddar mot brist i mellanlagren utifall det skulle bli 
några större svängningar i försäljningen. Ju större ledtidsskillnader och orderkvantiteter som 
måste köpas in desto större blir osäkerheten och förmågan att anpassa sin verksamhet efter 
svängningar i exempelvis efterfrågan. Det kanske tydligaste exemplet på detta är 
paneltillverkningen där inköpen av EPS måste göras fem veckor innan den kan sättas in i 
produktion. Får Plannja då, som också fallet varit, problem med kvaliteten, är det väldigt 
svårt att kompensera materialbortfallet som uppstår pga. den bristande kvaliteten och de 
tvingas kanske införa säljstopp på hela produkten. På sikt måste alltså Plannja försöka jämna 
ut sina ledtider, dels för att minska sina säkerhetslager men även för att bli mer flexibel och 
snabbare kunna reagera på oförutsedda händelser på marknaden och i produktionen. 
 
Som beskrivits i tidigare kapitel använder sig Plannja till viss del av cyklisk planering i 
många av sina produktionsavsnitt. Det gör de för att underlätta arbetet för 
produktionspersonalen och minimera ställtiderna, vilket leder till högre utbyte i de olika 
produktionsavsnitten. Cyklerna som i de flesta fall är indelade efter produktionsveckor leder i 
ASW till att all tillverkning som läggs in i en vecka räknas som leveransklar fredag samma 
vecka. Detta skapar problem för utleveransen som levererar ut till vissa dagar. 

6.6 Cyklisk planering 
Genom att förändra den cykliska planeringen som redan finns och kombinera den med 
prioritetsanalysen i ASW skulle det gå att få en mer flexibel produktion. Istället för att 
exempelvis knyta vissa färgsystem i målningslinjen till vissa veckor som Plannja gör idag bör 
de upprätta en rullande cykel där en inbördes ordning mellan de olika färgsystemen upprättas 
med färdigdefinierade intervall och bestämda kvantiteter. Sedan länkas denna cykel till ASW 
och prioritetsanalysen som indikerar om det färgsystem som är på tur i den rullande cykeln 
behöver fyllas på utifrån den täcktid som ASW uppger. 
 
I exemplet i figur 26 motsvarar varje bokstav ett färgsystem. Täcktiden och tiden för nästa 
produktionstillfälle av artikel C visas i den högra rutan. Eftersom täcktiden i exemplet är 4 
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dagar och därmed kortare än tiden till nästa produktionstillfälle (tio dagar) bör ASW indikera 
att en produktionsorder i det färgsystemet måste läggas för att brist inte ska uppstå. 

 
 

Figur 26. Exempel för hur täcktidsplanering kan kombineras med cyklisk planering i Plannjas 
målningslinje. 

 
Vore det istället så att täcktiden var längre än tiden till nästa produktionstillfälle så behöver 
ingen produktionsorder läggas nu och systemet tittar istället på nästa färgsystem i cykeln. På 
detta sätt hålls lagernivåerna automatiskt nere till en viss nivå och kapaciteten i 
målningslinjen utnyttjas inte till något som inte är nödvändigt. Förslaget gäller för de 
produktionsavsnitt där det finns begränsningar i kapaciteten, såsom i målningslinjen 
exempelvis.
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7 Rekommendationer 
I detta kapitel presenteras en kort sammanfattning av de lösningsförslag som utförligare 
beskrivits i kapitel 6. 
 
 

Mål och mätetal Fokusera på gemensamma mål, mät liggtider, förankra 
mål och mätvärden hos personal. Minimera antalet 
enheter i ASW. 

Prognoser Använd prognosmetoder som bygger på Plannjas 
historiska data. Härled prognoserna med hjälp av 
produktstrukturerna. 

Definiera lagertyper Särskilj de olika lagertyperna. Skrota inkuranslager. 
Utvärdera liggtider på artiklar. 

Spårbarhet Förenkla utredningen av vad exempelvis 
leveransförseningar kan bero på. 

Tidshorisonter Omarbeta inköpskontrakt och produktionscykler så att 
de bättre matchar tiderna för utleveranser. 

Cyklisk planering Anpassa den cykliska planeringen så att den går att 
kombinera med ASW:s materialbehovsplanering. 

 
Figur 27. Sammanfattning av föreslagna förbättringsåtgärder 

 
Vänstra kolumnen i figur 27 motsvarar avsnitten i kapitel 6. 
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8 Diskussion 
Kapitlet innehåller en diskussion om hur projektet är utfört, huruvida det uppfyller syftet och 
om det är något som kunde ha gjorts annorlunda. Slutligen presenteras hur vidare arbete kan 
utföras? 

8.1 Projektets genomförande 
För att försöka säkerställa en god validitet i arbetet med insamlingen av indata till 
kartläggningen har ett så stort antal personer som tiden för projektet tillåtit intervjuats. Valet 
av respondenter har gjorts utifrån rekommendationer från handledarna på Plannja. Vissa 
respondenter har valts ut av intervjuaren själv utifrån de arbetsbeskrivningar som finns på 
Plannjas hemsida. Den sista kategorin respondenter har valts ut efter rekommendationer från 
andra respondenter. Totalt har 20 personer inom Plannjas organisation intervjuats. 
 
Om detta tillvägagångssätt att välja respondenter är slumpmässigt eller om det ger en skev 
bild är svårt att svara på, men urvalet täcker en klar majoritet av de anställda tjänstemännen 
vid produktions- och logistikavdelningarna.  
 
Samtliga intervjuer har spelats in med diktafon och sedan sammanställts i dokument som 
respondenterna fått ta del av och komma med kommentarer kring. Detta har gjorts för att 
minimera risken för missförstånd mellan intervjuaren och respondenten. I de fall där 
respondenter kommit med motstridiga uppgifter har vidare frågor ställts för att utreda vem 
som har haft rätt och vem som trott sig ha rätt. 
 
Givetvis kan det fortfarande förekomma en del felaktiga uppgifter och formuleringar i 
rapporten som hade kunnat undvikas om intervjuerna lagts upp på ett annat sätt. Författaren 
tror dock inte att detta hade påverkat resultatet särskilt mycket eftersom inga av de 
förbättringsområden som presenteras i denna rapport berörts av några motstridiga uppgifter 
från respondenterna. 
 
De dokument som studerats har nästan uteslutande tagits fram på begäran av författaren själv. 
Dessa dokument har kritiskt analyserats med avseende för vem som tillhandahållit dem och 
på vilka basis de är framtagna. Författaren har inte upplevt det som att någon på Plannja har 
haft för avsikt att undanhålla någon som helst information. Ett hinder har dock varit att 
arbetet ibland tappat fart på grund av att det i vissa fall har varit svårt att få fram tillförlitlig 
information från affärssystemet ASW på ett enkelt och snabbt sätt. 
 
Vad beträffar förbättringsområden och förslag på lösningar till dessa områden finns det alltid 
en risk för att författarens bakgrund påverkar resultatet. Sannolikheten för att en logistiker 
och kvalitetstekniker ser olika problem och lösningar är ganska stor med tanke på att de 
antagligen refererar till olika litteraturer och ser olika på samma situationer. Författaren har 
dock försökt att titta utanför sitt ämnesområde (industriell logistik) för att undvika ett alltför 
trångsynt perspektiv. 
 
Hade författaren fått göra om samma projekt idag hade antagligen mer tid lagts på att skapa 
sig en bild av de bakomliggande funktionerna i ASW och vilka applikationer som redan finns 
i affärssystemet. Detta hade eventuellt gjort att vissa tveksamheter runt vad som är 
affärssystemets brist och vad som är brist på utbildning hos de anställda hade kunnat 
klargöras på ett bättre sätt. Detta hade kanske lett till att fokus på förbättringsområden hade 
kunnat fördjupas ännu mer. 

 42



Referenser 

8.2 Uppfyller projektet sitt syfte? 
Författaren anser att projektet och rapporten uppfyller sitt syfte att kartlägga Plannjas 
kärnverksamhet och lyfta fram eventuella områden med förbättringspotential med fokus på 
minskad kapitalbindning. Eftersom lösningsförslagen inte haft till syfte att vara kvantitativt 
uträknade utan mer resonerande anser författaren att även det området är uppfyllt. Hade 
lösningsförslagen dock haft en bättre kvantitativ förankring så hade givetvis bidraget för 
Plannja varit ännu större. Detta har dock som sagt aldrig varit syftet och heller inte 
genomförbart med tanke på den tidsram som projektet haft. 

8.3 Vidare arbete 
Förutom att föreslagna förbättringsområden bör angripas och förändras bör Plannja även 
arbeta vidare i sin strävan efter att skaffa en bättre mätbarhet i företaget och öka styrningen av 
produktionen utifrån sina affärsidéer och mål. Författaren av denna rapport har även för 
avsikt att följa upp denna förstudie och assistera Plannja AB i deras arbete med att anpassa 
sin verksamhet till de styrsystem som deras affärssystem ASW bygger på. 
 
Närmast i tiden ligger att fördjupa sig i ASW:s funktioner för att på så sätt kunna rådgiva 
Plannja AB om vilka applikationer de ska använda sig av och vilka som eventuellt måste 
utvecklas och läggas till.
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