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FÖRORD 
Rapporten är ett resultat utifrån det arbete som utförts vid Mekanotjänst i Söderhamn 
AB under våren 2005. Jag skulle vilja tacka alla anställda vid företaget för att ni varit så 
hjälpsamma med att besvara de frågor som dykt upp under arbetets gång. Ett särskilt 
stort tack riktas till min handledare vid företaget Anders Leander och min handledare 
vid Luleå tekniska universitet Anders Sörqvist. 
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ABSTRACT 
Mekanotjänst in Söderhamn AB is a subcontractor who is a part of Mekanotjänst 
Industrier. The company is specialized in production of mechanical products mainly 
out of sheet metal. A development is going on within the company which is controlled 
by demand. The development involve an increased refinement through assemble work.  
 
Two new Ericsson products, POWER SUPPLY SUBRACK and SUBRACK AMM 
6p will start to be manufactured in high volumes at Mekanotjänst in Söderhamn AB. 
Both products contain a larger proportion assemble work than the company is used to 
for product manufactures in high volumes.  
 
The purpose with the work is therefore to improve the material- and production 
planning system at Mekanotjänst in Söderhamn AB, to facilitate the forthcoming 
increase in volume for the two Ericsson products.  
 
With initial point in accepted theory for how material- and production planning 
systems look like in long, medium and short term. Relevant data was obtained through 
the ERP System Monitor, unstructured interviews and observations. Through analysis 
of the data a proposal for improved material- and productions planning system has been 
presented. 
 
Mekanotjänst in Söderhamn AB is recommended to start assembling against order 
instead of manufacture against order for the two Ericsson products. Production of semi-
manufactured articles shall be against an intermediate stock, where the semi-
manufactured articles are internal manufactured articles. The stock for the semi-
manufactured articles shall include the demand for the master production scheduling.  
 
Assembling against order involves that the point of receiving orders moves to the stock 
for the semi-manufactured articles, which gives a higher flexibility and control at the 
same time as the total cost for production goes down. The batch of the semi-
manufactured articles shall be calculated with Silver-Meal. 
 
Mekanotjänst in Söderhamn AB is recommended to start work with structure order, 
because it simplifies scheduling of manufacturing order and rescheduling.  
The company is also recommended to control covering against existing capacity 
continuous and start to follow up set-up time and operation time through recalculation.  
 
POWER SUPPLY SUBRACK is recommended to be assembled in a series system 
with two assembling stations and one package station, see enclosure 5. 
 
SUBRACK AMM 6p is recommended to be assembled in a series system with two 
assembling stations parallel with one assembling station where all assemblage is finished 
at once. The assembling stations connect to a common package station, see enclosure 6. 
 
 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 
iii

SAMMANFATTNING 
Mekanotjänst i Söderhamn AB är en uppdragstillverkare som ingår i Mekanotjänst 
industrier. Företaget är specialiserat på produktion av mekaniska produkter främst ur 
tunnplåt. Det pågår en utveckling inom företaget som är styrd av efterfrågan. 
Utvecklingen innebär en ökad förädling genom monteringsarbete. 
 
Två nya Ericssonprodukter, POWER SUPPLY SUBRACK och SUBRACK AMM 
6p ska börja tillverkas i höga volymer vid Mekanotjänst i Söderhamn AB. Båda 
produkterna innehåller en större andel monteringsarbete än vad företaget är van vid för 
produkter som tillverkas i höga volymer.  
 
Syftet med arbetet är därför att förbättra material- och produktionsstyrningen vid 
Mekanotjänst i Söderhamn AB, för att underlätta den kommande volymökning för de 
två Ericssonprodukterna.  
 
Med utgångspunkt i vedertagen teori för hur material- och produktionsstyrningen i ett 
företag ser ut på lång, mellan och kort sikt. Inhämtades relevant data genom företagets 
affärssystem Monitor, ostrukturerade intervjuer och observationer. Genom analys av de 
data som insamlades har förbättringsförslag för material- och produktionsstyrningen 
presenterats. 
 
Mekanotjänst i Söderhamn AB rekommenderas att börja montera mot kundorder 
istället för att tillverka mot kundorder för de två Ericssonprodukterna. Produktion ska 
ske mot mellanlager av halvfabrikat, där halvfabrikaten utgörs av de egentillverkade 
artiklarna. Lagret för halvfabrikat ska innefatta huvudplanens behov.  
 
Montera mot kundorder innebär en förflyttning av kundorderpunkten från ingående 
materiallager till lagret för halvfabrikat, vilket ger ökad flexibilitet och kontroll samtidigt 
som den totala produktionskostnaden blir lägre. Partiet av halvfabrikat ska beräknas med 
Silver-Meal.  
 
Mekanotjänst i Söderhamn AB rekommenderas att börja arbeta med strukturorder 
(nedbrytning och orderläggning sker på hela produktstrukturen), vilket förenklar 
läggandet av tillverkningsorder och omplanering. Företaget rekommenderas även att 
kontinuerligt kontrollera beläggningen mot den rådande kapaciteten och börja följa upp 
ställtid och produktionstid genom efterkalkylering. 
 
POWER SUPPLY SUBRACK rekommenderas att monteras i ett seriesystem med två 
monteringsstationer och en emballeringsstation, se bilaga 5.  
 
SUBRACK AMM 6p rekommenderas att monteras i ett seriesystem med två 
monteringsstationer parallellt med en monteringsstation där all montering sker på en 
gång. Monteringsstationerna ansluter till en gemensam emballeringsstation, se bilaga 6. 
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DEFINITION OCH FÖRKORTNING 
 
POWER SUPPLY SUBRACK Kraftförsörjningssystem till MINI-LINK antenner 

som huvudsakligen används till mobilsamtal. 
 
SUBRACK AMM 6p En enhet som innehåller sex kretskort kopplat till 

MINI-LINK. Kretskorten innefattar exempelvis 
alarmkort med mera. 

 
PSU Benämning av POWER SUPPLY SUBRACK 

som det används i vardagligt tal vid Mekanotjänst 
i Söderhamn AB. 

 
6-pack Benämning av SUBRACK AMM 6p som det 

används i vardagligt tal vid Mekanotjänst i 
Söderhamn AB. 

 
 
 
 
 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 
v

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
  
1. INLEDNING ................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ........................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar ............................................................................................. 1 

2 FÖRETAGSPRESENTATION ..................................................................... 2 

3 METODBESKRIVNING ............................................................................... 4 

3.1 Angreppssätt................................................................................................ 4 

3.2 Forskningsansats.......................................................................................... 5 

3.3 Metodansatser.............................................................................................. 5 
3.3.1 Kvalitativa metoder .............................................................................................. 5 
3.3.2 Kvantitativa metoder ............................................................................................ 5 

3.4 Datainsamling............................................................................................. 5 
3.4.1 Primärdata............................................................................................................ 6 
3.4.2 Sekundärdata ........................................................................................................ 6 

4 TEORI FÖR MATERIAL- OCH PRODUKTIONSSTYRNING ................ 7 

4.1  Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen ....................................................... 8 
4.1.1 Tabellplanering ................................................................................................... 11 

4.2 Huvudplanering ......................................................................................... 12 

4.3 Detaljplanering.......................................................................................... 12 
4.3.1 Tidsplanering...................................................................................................... 13 
4.3.2 Nettobehovsplanering ......................................................................................... 13 
4.3.3 Beläggningsanalys ............................................................................................... 14 
4.3.4 Överlappning och orderklyvning........................................................................ 14 

4.4 Körplanering ............................................................................................. 15 
4.4.1 Enskilt operationsfall .......................................................................................... 15 
4.4.2 Fleroperationsfall ................................................................................................ 16 

4.5 Produktionsstorlek...................................................................................... 17 
4.5.1 Ekonomisk orderkvantitet .................................................................................. 18 
4.5.2 Wagner-Whitin algoritmen................................................................................. 18 
4.5.3 Heuristiska metoder ........................................................................................... 19 

4.6 Materialflöde ............................................................................................. 20 
4.6.1 Seriemontering ................................................................................................... 23 
4.6.2 Parallellmontering .............................................................................................. 23 
4.6.3 Lagringsplats ....................................................................................................... 23 

4.7 Kundorderpunkt......................................................................................... 24 

5 NULÄGESBESKRIVNING.......................................................................... 26 

5.1 Produktionsstyrning ................................................................................... 26 
5.1.1 Lång tidshorisont ................................................................................................ 26 
5.1.2 Mellan tidshorisont ............................................................................................. 26 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 
vi

5.1.3 Kort tidshorisont ................................................................................................ 28 

5.2 Materialflöde ............................................................................................. 28 
5.2.1 Produktion.......................................................................................................... 29 
5.2.2 Montering och emballering ................................................................................ 30 
5.2.3 Lager................................................................................................................... 31 

5.3 Förkalkylering/efterkalkylering av operationstid............................................ 31 

6 ANALYS AV NULÄGET............................................................................. 32 

6.1 Produktionsstyrning ................................................................................... 32 
6.1.1 Lång tidshorisont ................................................................................................ 32 
6.1.2 Mellan tidshorisont ............................................................................................. 33 
6.1.3 Kort tidshorisont ................................................................................................ 36 

6.2 Materialflöde ............................................................................................. 37 
6.2.1 Produktion.......................................................................................................... 37 
6.2.2 Montering och emballering ................................................................................ 37 
6.2.3 Lager................................................................................................................... 39 

6.3 Förkalkylering/efterkalkylering av operationstid............................................ 39 

7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER ....................................... 41 

7.1 Produktionsstyrning ................................................................................... 41 
7.1.1 Lång tidshorisont ................................................................................................ 41 
7.1.2 Mellan tidshorisont ............................................................................................. 41 
7.1.3 Kort tidshorisont ................................................................................................ 41 

7.2 Materialflöde ............................................................................................. 42 
7.2.1 Produktion.......................................................................................................... 42 
7.2.2 Montering och emballering ................................................................................ 42 
7.2.3 Lager................................................................................................................... 42 

7.3 Efterkalkylering av ställtid/produktionstid .................................................... 42 

8 Diskussion..................................................................................................... 43 

8.1 Är syftet uppfyllt? ...................................................................................... 43 
8.1.1 Rapportens tillförlitlighet ................................................................................... 43 

9 KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................ 44 

9.1 Litteratur .................................................................................................. 44 

9.2 Artiklar .................................................................................................... 45 

9.3 Elektroniska dokument ............................................................................... 45 

9.4 Övriga källor............................................................................................. 45 

9.5 Muntliga källor ......................................................................................... 45 
 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 
vii

BILAGOR 
 
Bilaga 1 –  Operationssteg för de ingående artiklarna i POWER SUPPLY 

SUBRACK fram till lager av halvfabrikat 
 
Bilaga 2 – Operationssteg för de ingående artiklarna i SUBRACK AMM 6p 
 fram till lager av halvfabrikat 
 
Bilaga 3 –  Produktstruktur POWER SUPPLY SUBRACK & SUBRACK AMM 6p 
 
Bilaga 4 –  Beräkning av partistorlek utifrån erhållna prognoser 
 
Bilaga 5 –  Monteringsupplägg POWER SUPPLY SUBRACK 
 
Bilaga 6 –  Monteringsupplägg SUBRACK AMM 6p 
 
Bilaga 7 –  Exempel på tillverkningsinstruktionskort 
 
 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 

1

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Det pågår en utveckling inom Mekanotjänst i Söderhamn AB som är styrd av ökad 
efterfrågan. Utvecklingen innebär en ökad förädling genom monteringsarbete. Två 
nya Ericssonprodukter kommer att börja tillverkas, POWER SUPPLY SUBRACK 
och SUBRACK AMM 6p. Vid tidpunkten för examensarbetets start är volymerna 
låga som följd av att tillverkning av prototyper pågår. Under våren startades 
produktionen upp av POWER SUPPLY SUBRACK medan SUBRACK AMM 
6p kommer att börja produceras i början av hösten. Produktionen kommer att stiga 
till ungefär tvåtusen respektive tiotusen enheter per år för de två produkterna 
POWER SUPPLY SUBRACK och SUBRACK AMM 6p.  
 
Mekanotjänst i Söderhamn AB verkar i en hård bransch där konkurrensen ökar. 
Företaget vill därför se över om nuvarande arbetssätt kan förbättras, och hur detta i 
så fall ska ske. Arbetet ska bidra med konkreta förslag på hur arbetssättet bör se ut i 
fortsättningen för att kunna möta de högre produktionsvolymerna.  
 
De två enheterna POWER SUPPLY SUBRACK och SUBRACK AMM 6p 
kommer fortsättningsvis att benämnas PSU respektive 6-pack i rapporten.  

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att förbättra material- och produktionsstyrningen vid 
Mekanotjänst i Söderhamn AB. Arbetet ska bidra till att underlätta den kommande 
volymökningen för de två Ericssonprodukterna, POWER SUPPLY SUBRACK 
och SUBRACK AMM 6p.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet har utgått ifrån att tillverkning och montering även i fortsättningen 
kommer att ske i befintliga lokaler.  
 
Examensarbetet kommer inte att behandla in- och uttransporter till/från företaget. 
Inköp av råmaterial och ingående köpartiklar till de två produkterna kommer inte 
heller att behandlas i arbetet. Anledningen är att arbetet skulle bli för omfattande i 
förhållande till den tillgängliga tiden på tjugo veckor. 
 
Endast de två enheterna POWER SUPPLY SUBRACK och SUBRACK AMM 
6p har beaktats i arbetet. Anledningen är dels att varje enhet innehåller en större del 
monteringsarbete än vad andra produkter som går i höga volymer gör dels står de 
båda enheterna för ungefär trettio procent av den totala omsättningen.  
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 
Mekanotjänst i Söderhamn AB är en uppdragstillverkare som ingår i Mekanotjänst 
industrier. Företaget är specialiserat på produktion av mekaniska produkter främst 
ur tunnplåt. Kunderna finns inom främst verkstad, telekom och elektronikindustrin. 
Produkterna innehåller både egentillverkad plåtmekanik och inköpt 
elektromekanik. Företaget har 35 anställda och omsätter cirka 40 Mkr/år varav 15 
Mkr utgörs av inköpta komponenter och råmaterial. I dagsläget finns cirka 50 
aktiva kunder, varav cirka 20 är stamkunder. Med stamkunder menas att de har 
köpt tillverkade produkter under en längre tid. 
 
Mekanotjänst i Söderhamn AB bildades den 1 oktober 2001, genom att ta över 
Ejcom Produktionspartner. Företaget har sitt ursprung i Ericsson Components 
mekanikdel.  
 

• Ericsson 1947 – 1997 
• Ejcom 1997 – 2001 
• Konkurs juli 2001 
• Mekanotjänst köper konkursboet 
• Mekanotjänst i Söderhamn AB bildas 2001-10-01 

 
Mekanotjänst i Söderhamns affärsidé är att vara: 

– en aktiv och offensiv samarbetspartner. 
 
Företagets spetskompetens ligger inom tunnplåt, lackering, montering samt genom 
koncernsamverkan erbjuder företaget kunderna även ett mervärde från prototyp till 
serieleverans. Mekanotjänst industrier består av dotterföretagen enligt figur 2.1. 

 
 
Alla dotterföretag har en platt organisation. För Mekanotjänst i Söderhamn AB 
beskrivs organisationen i figur 2.2.

Mekanotjänst
 industrier 

Mekanotjänst 
Järvsö 

Mekanotjänst 
Hudiksvall 

Mekanotjänst
Söderhamn 

Ljusdals
rörteknik 

Trux Wirematic
regler 

Figur 2.1 Mekanotjänst industrier 
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Christer Fransson
Ägare 

Anders Leander
Platschef 

Inköp/ 
logistik 

Produktion Marknad Kvalité Konstruktion/ 
beredning 

Order-
hantering 

Figur 2.2 Organisation vid Mekanotjänst i Söderhamn AB 
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3 METODBESKRIVNING 

3.1 Angreppssätt 
 

 
De första veckorna ägnades åt att lära känna företaget. En tidsplan för de ingående 
stegen i projektet upprättades. Tidsplanen stämdes av med tjänstemännen. 
 
Första veckan avsattes till introduktion. Introduktion skedde genom att 
examensarbetaren fick följa marknad, inköp, orderläggning, 
konstruktion/beredning och underhåll i deras dagliga arbetsuppgifter. 
Ostrukturerade intervjuer följde därefter med produktionspersonalen för att få en 
uppfattning hur produktionsprocessen och materialflödet fungerade.  
Med utgångspunkt ifrån litteraturstudierna samlades relevant data in. Data från 
företagets affärssystem Monitor plus den information som erhållits genom 

Projektstart 

Datainsamling 

Nulägesbeskrivning

Analys 

Slutsatser och 
framtida 

rekommendationer

Redovisning på 
företaget 

Projektavslut 

 
 
 
 

Litteraturstudier 
 

Rapportskrivning 

Figur 3.1 Bild över angreppsprocessen 

Redovisning på 
universitetet 
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introduktionsveckan samt de ostrukturerade intervjuerna låg till grund för 
nulägesbeskrivningen. Nulägesbeskrivningen stämdes av med tjänstemännen. 
 
De data som samlades in analyserades utifrån de litteraturstudier som utfördes 
parallellt med insamlandet. Slutsatser och framtida rekommendationer drogs, vilka 
sedan presenterades vid företaget uppdelat vid två tillfällen.  

3.2 Forskningsansats 
Examensarbetaren har valt att göra en fallstudie. Eriksson m.fl. (2001) beskriver en 
fallstudie som att ett fåtal objekt undersöks i en mängd avseenden. Som metod har 
fallstudien länge används för att till exempel analysera beslutsprocesser i ett företag. 
Wallen (1996) menar att fördelen med fallstudier är främst att det studeras vad som 
sker under verkliga förhållanden. Vidare är det en fördel att stor ingående kunskap 
om själva förloppet kan inhämtas. Fallstudien passar därmed väl ihop med syftet för 
examensarbetet.  

3.3 Metodansatser 
Olsson m.fl. (2002) förklarar att bearbetning av de data som inhämtats måste 
struktureras och sammanställas för att forskningsresultat ska kunna förstås och 
användas. Två metoder för detta är kvalitativa eller kvantitativa metoder. 
Examensarbetaren har använt sig av båda metoderna. 

3.3.1 Kvalitativa metoder 
Olsson m.fl. (2002) beskriver kvalitativa metoder utifrån att metoderna vill 
karaktärisera något. Det centrala är att söka kategorier, beskrivningar eller modeller 
som bäst beskriver ett sammanhang. Huvudsyftet med informationsinsamlingen är 
att upptäcka olika mönster. Kvalitativ metod är inte aktuell när storlek, mängd eller 
kvantitet ska beskrivas i ett forskningsprojekt. Insamlingsmetoder som hör till de 
kvalitativa metoderna är exempelvis intervju, fallstudie, observation och skrivna 
dokument. I detta arbete kan nulägesbeskrivningen samt analysen av denna 
betecknas som kvalitativa metoder.  

3.3.2 Kvantitativa metoder 
Holme m.fl. (1997) förklarar att kvantitativa metoder är mätbara metoder, 
exempelvis tider. Data som kan mätas betecknas som hård data. Kvantitativa 
metoder i arbetet är insamling av operationstider, ställtider samt beräkning av 
partistorlek.  

3.4 Datainsamling 
Bell (1995) delar in de källor som data samlas in ifrån i primära och sekundära 
källor. En primärkälla är en källa som kommer till stånd eller som erhålls under 
arbetets gång, exempelvis intervju. En sekundärkälla innebär en tolkning av saker 
och ting som ägt rum och som baseras på en primärkälla, exempelvis litteratur.  
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3.4.1 Primärdata 
Arbetet inleddes med fyra dagars introduktion, det dagliga arbetet följdes hos 
marknad, inköp, beredning/offert, programmering, underhåll, ut- och inlastning. 
Under dessa dagar utfördes ostrukturerade intervjuer. Efter detta skedde en 
rundvandring i produktionen under några dagar för att bekanta sig med 
operatörerna och maskinerna. Även här skedde ostrukturerade intervjuer för att få 
en uppfattning rörande de olika processerna. Under det fortsatta arbetet har mer 
precisa frågor ställts rörande tillvägagångssätt vid produktion, släp, flexibilitet, 
ställtider etc. Frågorna har byggt på den information som kunnat inhämtas från 
företagets affärssystem Monitor samt egna observationer på plats. Fortlöpande 
avstämning har varit bra i två avseenden, dels öka trovärdigheten i de värden som 
studerats, dels för att reda ut saker som ligger bakom en del värden som har ”stuckit 
ut”, exempelvis försenade order. 
 
Ur Monitor har primärdata i form av aktuell data för de två produkterna erhållits, 
och då i form av ställtider, operationstider, säkerhetstider med mera.  

3.4.2 Sekundärdata 
Litteraturstudier har utförts parallellt med den övriga datainsamlingen för att erhålla 
en djupare förståelse för de berörda områdena i arbetet. Luleå tekniska universitets 
bibliotekskatalog Lucia har använts för att finna passande litteratur. De ämnesord 
som användes för att hitta lämplig litteratur var produktionsplanering, materialhantering, 
material och produktionsstyrning samt inventory management. Även artikeldatabasen 
CiteSeer änvändes, ämnesord var Production Method.  
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4 TEORI FÖR MATERIAL- OCH 
PRODUKTIONSSTYRNING 
Utformningen av ett material- och produktionsstyrningssystem (MPS-system) kan 
skilja sig mellan olika företag, både i hur pass detaljerat det är och hur långa de olika 
tidshorisonterna i planeringen är för de olika planeringsnivåerna. Ju högre nivå det 
arbetas med i planeringsstrukturen desto längre planeringshorisont och desto grövre 
planeringsdata. Det omvända gäller också, det vill säga ju lägre planeringsnivå desto 
kortare planeringshorisont och desto mer detaljerad data krävs.  
 
Henricsson (2003) menar att fördelen med att ha en välstrukturerad 
planeringsstruktur är att en stor vinst uppnås i form av att resurser och kapaciteter 
stäms av mellan nivåerna, vilket leder till ett ”konsistent” företag. Alla nivåer 
arbetar ju med samma resurser men med olika planeringsfönster. Skillnader mellan 
nivåerna straffar sig i form av oförmåga att leverera i tid eller överskott.  
 
Henricsson (2003) beskriver detta genom att de resurser styrelsen tilldelat sätter 
ramarna för VD och företagsledning. Företagsledningen i sin tur sätter ramarna för 
produktfamiljer åt planeringsverksamheten som sedan bryter ner dessa familjer i 
artikelnummer och förser MRP-körningen med inmaterial. Genom denna 
planeringsprocedur erhålls detaljerade planer för verkställande av inköp, 
detaljplanering och sekvensering. Resurssäkringen som gjorts på en högre nivå 
skapar möjligheter att klara orderinflödet när det kommer in inom sin ledtid. 
 
Vollman m.fl. (1997) beskriver på ett tydligt sätt hur de ingående delarna och 
nivåerna i systemet förhåller sig till varandra, se figur 4.1. 
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4.1  Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen 
Olhager (2000) beskriver sälj- och verksamhetsplanen som den mest översiktliga 
planeringen av produktion, material och resurser. Planen syftar till att i första hand 
avväga tillgången på trögrörliga resurser mot den framtida utvecklingen av 
efterfrågan. Det är här kostnadskonsekvenserna av kapacitetsutnyttjande och 
kapacitetsanskaffning relativt förväntad produktefterfrågan undersöks. Vanligtvis 
innefattar denna planering en tidshorisont på ett år för att företagen ska kunna knyta 
an till den årliga försäljningsprognosen. Tidshorisonten ska emellertid vara så lång 
att de trögrörliga resurserna verkligen ska kunna påverkas, annars förfelas själva 
syftet med sälj- och verksamhetsplaneringen. Behövs det längre tid ska 
tidshorisonten alltså ökas. Det är även på denna planeringsnivå som strategier för 
säsongssvängningar i efterfrågan ska hanteras. 

Resurs-
planering 

Grov 
kapacitets- 
planering 

Detaljerad 
kapacitets-
planering 

Verkstads-
system 

Leverantörs-
system 

Material och 
kapacitets-
plan 

Huvud-
planering 

Produktions-
planering 

Behovs-
planering 

Lång 

Mellan 

Kort 

Figur 4.1 Tillverkning planering och kontrollsystem  (Vollman m.fl., 1997) 

Detaljerad 
material-
planering 

Främre delen 

Mellan delen 

Bakre delen 
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Olhager (2000) beskriver sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen enligt figur 4.2 
ovan. På denna övergripande nivå slås produkter med liknande karakteristik ihop 
till produktgrupper (för tillverkande företag är det normalt med 5 till 10 
produktgrupper) och produktionsresurser (maskiner eller monteringsstationer) ihop 
till större produktionsenheter. Det övergripande planeringsproblemet blir lättare att 
hantera eftersom en efterfrågeprognos (som anges i aggregerade enheter) för 
produktgrupperna lättare kan jämföras med den planerade kapaciteten i de olika 
produktionsavdelningarna. För det aggregerade planeringsproblem som erhålls kan 
olika matematiska modeller användas. Beroende på hur problemformuleringen 
struktureras kan exempelvis linjärprogrammering, dynamisk programmering eller 
heuristiska metoder appliceras. I de fall där de analytiska modellerna inte räcker till 
för att beskriva den komplexa bilden av planeringssituationen kan simulering 
användas.  
 
Olhager (2000) beskriver de grundläggande frågorna vid planering och styrning för 
det övergripande planeringsproblemet enligt: 
 

• Vad?  Produktgrupp 
• Hur mycket? Produktionstakt per period 
• När?  I vilken planeringsperiod 
• Var?  I vilken aggregerad produktionsenhet 

 
Aggregerad produktionsplanering syftar med andra ord till att skapa en 
produktionsplan som balanserar försäljning och produktion för att minimera 
kostnader för lagerhållning, extra kapacitet (exempelvis övertid, nyinvestering eller 
utlego) samt ändring av produktionstakt. Vid produktion mot lager tar lagret upp 
skillnaderna mellan försäljning och produktion, medan orderstocken har 
motsvarande funktion vid produktion mot kundorder. En enkel undersökning görs 
för att se om planen är tillåten eller ej. Ett negativt lager gör att bristsituationer 

Affärsplan 

Huvudplan 

Efterfråge- 
administration 

- prognos 
- kundorder 

Produktionsplan 
inklusive lager 
och orderstock 

 
Resursplan 

Figur 4.2 Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen (Olhager, 2000) 
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uppstår med försenade leveranser som följd, medan en negativ orderstock innebär 
att något har producerats mot lager. Vid montering mot kundorder är det främst de 
avslutande produktionsaktiviteterna som sker mot kundorder som det tas fasta på. 
Planeringen i detta fall ansluter därför till fallet med produktion mot kundorder.  
 
Henricsson (2003) föreslår att sälj- och verksamhetsmöte normalt ska ske med en 
mötesfrekvens på en gång per månad. Frekvensen kan skifta till att antingen bli mer 
eller mindre frekvent. Om organisationen börjar vilja gena i kurvorna mellan 
mötena så kräver företagsverksamheten att mötena sker mer frekvent medan om det 
sker en repetition av föregående möte så bör mötesintervallet utökas. En 
väldokumenterad processbeskrivning bör upprättas för att sälj- och 
verksamhetsprocessen ska vara konsekvent över tiden, se figur 4.3. De uppdaterade 
värdena sätts sedan in i en tabell.  

 
Utöver att ha upprättat ovanstående figurs arbetsprocess bör en välstrukturerad 
agenda för mötet tas fram, likaså tydliga roll och ansvarsfördelningar, 
signeringsdokument samt distributionsregler.  
 
Henricsson (2003) ger ett exempel över hur en mötesagenda kan se ut för ett sälj- 
och verksamhetsmöte: 
 

• Ventilen: Låt mötesdeltagarna ”prata av sig” i fem minuter för att allt fokus 
sedan ska kunna riktas på de viktiga beslut som ska tas. 

• Allmän lägesbeskrivning: VD presenterar en kort sammanfattning över det 
aktuella läget, för att alla mötesdeltagarna ska utgå utifrån samma plattform. 

• Marknadsläget: Marknadschefen tydliggör marknadsläget. Här börjar det 
”sneglas” lite på bland annat verkligt utfall i tabellen. 

• Produktfamilj för produktfamilj: Mötesdeltagarna går här igenom tabellen 
och fattar definitiva beslut rörande försäljningsplaner, produktionstakter, 
resursförändringar, inköpsvolymer med mera. 

• Månadsavslut 
• Uppdatera 

marknadsplanerna 
• Uppdatera 

konstruktionsplanerna 
• Uppdatera finansplanerna 
• Månadsmötet S & VP 
• Exekvera planerna 

ARBETSPROCESSEN S & VP 

Föreg. månad Nästa månad 

Figur 4.3 Sälj- och verksamhetsplanering. (Henricsson, 2003) 

Den här månaden
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• Repetition av tagna beslut och ”signering”: VD:n repeterar de beslut som 
fattats under mötet och sätter därefter sin signatur på dokumentet vartefter 
dokumentet skickas runt bordet tills alla närvarande signerat det. 
Signaturerna är mycket viktiga för att understryka att alla mötesdeltagarna är 
överens och ställer upp på sälj- och verksamhetsplanen tills ett nytt beslut 
fattas.  

• Möteskritik: För att kunna utveckla och effektivisera arbetssättet avsätts tio 
minuter till att analysera mötet. Här är det viktigt att alla deltagare får 
komma till tals.  
 

Henricsson (2003) menar att i och med att alla mötesdeltagare signerat dokumentet 
kan alla känna sig väl förvissade om vad som gäller framöver. Beslut som är i 
enlighet med den gällande planen kan tas. Ingen behöver därför tveka, planeraren 
planerar in produktion enligt plan, inköparen köper in enligt plan, personalansvarig 
införskaffar personal enligt plan, produktion köper in de nödvändiga verktygen, 
maskinerna med mera.  

4.1.1 Tabellplanering 
Olhager (2000) skriver att tabellplanering ger en enkel och tydlig övergripande bild 
över hur försäljning, produktion, lager och orderstock förhåller sig till varandra för 
varje enskild produktgrupp. Ytterligare en fördel med tabellplanen är att alternativa 
planer snabbt kan tas fram och jämföras. Tabellplanen kan dock inte garantera att en 
plan är optimal med detta angreppssätt.  
 
Olhager (2000) förklarar att vid produktion mot kundorder fokuseras det på 
försäljning och produktion, något färdigvarulager finns inte. Istället är det en 
orderstock som visar hur mycket order som tagits men ännu inte levererats. En stor 
orderstock tyder på en stor efterfråga, men vid en given kapacitet leder en ökning 
av orderstocken även till ökade leveranstider. Kontroll över orderstockens storlek är 
därför viktigt så att leveranstiderna inte skenar iväg, se exempel i figur 4.4. 
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4.2 Huvudplanering 
Som figur 4.1 visar är det huvudplaneringen som sammanlänkar 
produktionsplaneringen med detaljplaneringen (se mer om detaljplanering i kapitel 
4.3). Vollmann m.fl. (1997) beskriver de tre klassiska angreppssätten på 
huvudplanering, tillverka mot lager, tillverka mot kundorder och montera mot 
kundorder. Angreppssätten kan beskrivas enligt: 
 

• Tillverka mot lager: Företag som tillverkar mot lager håller färdiga produkter 
för sina slutprodukter. Huvudplaneringen avgör hur mycket och när för 
varje slutprodukt som tillverkas. Produktionen startas upp när en order från 
lagret kommer. 

• Tillverka mot kundorder: Företag som tillverkar mot kundorder lagrar inga 
färdiga produkter och bygger varje kundorder efter behov. Vid detta 
tillvägagångssätt sker huvudplaneringen mot både slutprodukt och råmaterial 
eftersom råmaterial måste finnas på plats när order kommer (för annars kan 
inte produktionen starta).  

• Montera mot kundorder: Innebär en kombination av att tillverka mot lager 
och tillverka mot kundorder. Huvudplanen sker mot halvfabrikat och 
produktionen startas således med en order från halvfabrikatlagret. 
Halvfabrikatlagret ska innefatta huvudplanens behov. När en kundorder 
erhålls startas endast montering av de olika halvfabrikaten.  

4.3 Detaljplanering 
Olhager m.fl. (1985) förklarar att detaljplanering är den del där planeringen blir mer 
detaljerad (därav namnet). Huvudsakliga uppgiften är att ta fram tidsplaner för den 
närmaste tidsperioden, vanligtvis från en till fyra veckor. Via behovs- och 
materialplanering omvandlas huvudplanen till enskilda produktionsbehov för de 
ingående artiklarna med hänsyn till dess individuella produktionsledtider. 
Produktionsledtiden består av den sammanlagda ledtiden för de ingående 
operationerna, ibland även utökad med en säkerhetstid. Varje operations 
produktionsledtid kan delas in fem olika delar: 
 

• Transporttid 
• Kötid före operation 
• Ställtid (uppsättningstid, omställningstid) 
• Operationstid 
• Kötid efter operation 

 
Hur precist start- och sluttiderna för de ingående artiklarna och dess operationer 
specificeras skiljer sig mellan företag, alltifrån precisa klockslag till veckobasis 
förekommer.  
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4.3.1 Tidsplanering 
Olhager m.fl. (1985) beskriver tidsplaneringen som en två-stegs process. Där första 
steget innefattar att de olika operationerna för en produktionsorder planeras in utan 
någon hänsyn till kapacitetsrestriktioner. I det andra steget analyseras sedan den 
rådande beläggningsbilden och om så behövs genomförs eventuella förflyttningar av 
operationer, alternativt justera beläggningen på annat sätt.  
 
Vollmann m.fl. (1997) beskriver framåtplanering som att utgångspunkten för 
planeringsmetoden är en given starttidpunkt vartefter de ingående operationerna 
läggs in framåt i tiden så snart som det är möjligt. Inläggning sker med hänsyn till 
rådande ledtider samt precedensrelationer enligt produktstrukturen. Utifrån detta 
erhålls sedan ett förväntat färdigdatum. Om datumet har passerat det tänkta 
utleveransdatumet så har en icke godkänd situation uppstått, vartefter passande 
korrigeringar måste göras. Författarna förklarar bakåtplanering genom att utifrån 
utleveransdatumet planeras de ingående operationerna in så sent som möjligt. 
Liksom för framåtplaneringen är även här hänsyn tagen till ledtid och 
precedensrelationer. Om startdatumet ligger bakåt i tiden sett från dagens datum har 
en icke tillåten situation uppstått, nödvändiga åtgärder vidtas därefter. Fördelarna 
med bakåtplanering istället för framåtplanering är: 
 

• Stor reducering av PIA (produkter i arbete) 
• Minimerar lagringstiden för färdiga produkter 

 
Förutsättningen för bakåtplanering är att korrekta produktstrukturer och riktiga 
ledtidsuppskattningar finns tillands.  

4.3.2 Nettobehovsplanering 
förklarar att behovet av MPS kvantiteter och tid för slutställandet av dess 
produktion styr produktionen av de olika ingående detaljerna och montering av 
produkten med hjälp av ett nettobehovssystem. Huvudplaneringen (MPS) kan 
därför sägas styra nettobehovsplaneringen, vilket också framgår ur figur 4.1.  
 
Olhager m.fl. (1985) redogör att nettobehovsplaneringen ska se till att ”rätt artikel i 
rätt kvantitet vid rätt tidpunkt” tillverkas. En nedbrytning enligt rådande 
produktstruktur görs, underartiklar kan härledas ur behovet för slutprodukten. I 
nedbrytningen tas det hänsyn till lagersaldon, uteliggande order, ledtider samt 
partiformningsregler. Den logiska principen för nettobehovsplanering omfattar 
nedanstående steg, se figur 4.5. 
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Vollmann m.fl. (1997) menar att kombinationen av bakåtplanering och 
bruttobehovsberäkning är själva hjärtat i nettobehovsplaneringen. 

4.3.3 Beläggningsanalys 
Olhager m.fl. (1985) förklarar att när ett flertal order ska passera genom 
produktionen samtidigt uppstår en komplex situation för tidsplaneringen. Ett 
kraftfullt tillvägagångssätt för att komma till rätta med den situation som uppstår är 
att aktivt arbeta med beläggningsanalys. Beläggningsanalysen kan väljas att 
presenteras på olika sätt utifrån den detaljrikedom och information som önskas. För 
att underlätta tidsplaneringen analyseras den rådande beläggningen i de olika 
produktionsgrupperna med hjälp av en beläggningsbild som utrycks i aggregerade 
termer. Beläggningsbilden för de olika produktgrupperna jämförs mot den 
tillgängliga kapaciteten period för period. Skulle beläggningen tillfälligt vara större 
än den tillgängliga kapaciteten, gör det inte så mycket bara det finns ledig kapacitet 
i de närmast kommande perioderna. Ur beläggningsbilden framgår även om det 
finns något eftersläp och vart det befinner sig i produktionen.  

4.3.4 Överlappning och orderklyvning 
Genom överlappning och orderklyvning kan genomloppstiden minskas. Olhager 
(2000) beskriver överlappning av operationer som att delkvantiteter av ett parti 
transporteras till den efterkommande operationen (den s.k. överlappande 
operationen), innan hela partiet bearbetats klart i den föregående operationen se 
figur 4.6 nedan. Transportpartiet är alltså mindre än produktionspartiet. Genom att 
förbereda stället vid den efterkommande operationen minskas genomloppstiden 
ytterligare. Samtidigt elimineras kötiden före den andra operationen i och med den 
inplanerade överlappningen. Överlappning är vanligast vid repetitiv produktion 
som sker exempelvis i flödesverkstäder (se kapitel 4.6 för mer information om 
flödesverkstäder). Ifall ett stort antal överlappningar planeras in i den funktionella 
verkstaden blir systemet mycket känsligt för produktionsstörningar. Överlappning 
kan dock med fördel ske på enstaka större order.  
 

Bruttobehovsberäkning 

Avstämning mot lagernivå 

Partiformning 

Starttidsättning 

Nedbrytning 

Figur 4.5 Nettobehovsplanering (Olhager, Rapp, 1985) 
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Olhager (2000) redogör att orderklyvning är ett ytterligare sätt att minska 
genomloppstiden. Förfarandet går ut på att dela upp det parti som ska tillverkas på 
två eller fler maskiner. I och med detta reduceras orderns direkta produktionstid 
vilket i sin tur ger en kortare genomloppstid. Nackdelen är att det behövs fler 
uppsättningar ställverktyg. 

4.4 Körplanering 
Olhager m.fl. (1985) menar att när den uppgjorda tidplanen inte kan hållas behöver 
företaget ha regler över hur de köer som uppstår ska behandlas. Köerna framför en 
maskin eller produktionsgrupp avverkas enligt den körplan som upprättats. 
Körplanen i sin tur baseras på en eller flera olika prioriteringsregler. Vilken/vilka 
prioriteringsregler som körplanen ska baseras på beror på vilka företagets mål är. 
Mål som bygger på företagets konkurrensfördelar och kundernas krav. Oavsett 
vilket mål företaget har är det viktigt att se till att prioriteringsreglerna som tillämpas 
i körplanen stödjer detta. Rådande situation, enskilt operationsfall eller 
fleroperationsfall måste även det tas i beaktning.  

4.4.1 Enskilt operationsfall 
Enskilt operationsfall är det enklaste planeringsfallet eftersom det endast är en enda 
operation som beaktas. I produktionen kan det representeras av en flaskhals som 
stoppar upp hela den efterföljande produktionen.  
 
Krajewski m.fl. (2002) beskriver några endimensionella prioriteringsregler för 
ovanstående situation. Att de betecknas endimensionella beror på att endast hänsyn 
tas till en parameter, processtid, ankomsttid, färdigdatum med mera.  
 

Tid 

Tid

Ställtid 
 
Operationstid 

Figur 4.6 Överlappning. (Olhager, 2000)
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• Earliest Due Date (EDD): Order som har kortast kvar till det fastställda 
färdigdatumet prioriteras. Prioriteringsregeln fungerar mycket bra för att 
minska antalet försenade order och variansen med hur lång tid de är 
försenade. Regeln ser även till att minimera den maximala tid som en order 
kan bli försenad. För de företag som vill förbättra leveransprecisionen och 
kundservicen samtidigt som de är känsliga för ändrade färdigdatum är det en 
passande prioritetsregel. EDD minimerar däremot inte den genomsnittliga 
väntetiden, utnyttjandegraden eller produkter i arbete.  

• Shortest Processing Time (SPT): Är en prioriteringsregel som ser till att de 
order med kortast operationstid (även uppsättningstid ingår) prioriteras. SPT 
ser till att minimera den genomsnittliga väntetiden, produkter i arbete samt 
maximera systemets utnyttjandegrad. Nackdelen är att den kan bidra med att 
öka det totala lagret eftersom produkterna trycks fram till färdig status utan 
hänsyn till det fastställda färdigdatumet. Order med långa operationstider 
kommer att bli mycket försenade, som följd av detta blir tidsvariansen för 
försenade order stor. SPT tillåter inte heller att några förändringar görs när 
färdigdatumet ändras. 

• First Come First Served (FCFS): Prioriterar enligt namnet, det vill säga den 
order som först ankommer till den aktuella operationen prioriteras. FCFS 
upplevs som rättvis för de olika orderna (eller kunderna) men den presterar 
svagt för de framgångsparametrar som vanligtvis används. Anledningen till 
detta är att regeln i sig är i avsaknad av någon orderkarakteristik.  

4.4.2 Fleroperationsfall 
Många gånger förekommer det inte bara en enda flaskhals i produktionen utan 
hänsyn måste tas till två eller fler efterföljande operationer. Körplanen måste i dessa 
fall även beakta de efterföljande operationerna, vilket ger en körplan som skiljer sig 
mot det enskilda operationsfallet. Krajewski m.fl. (2002) beskriver de 
flerdimensionella prioriteringsreglerna slack/remaining operations, critical ratio och 
Johnson’s rule nedan. 
 

• Slack/Remaining Operations (S / RO): S / RO beräknas fram genom 
nedanstående formel. 

 
S / RO =  [(Färdigdatum - Dagens datum) - Total ledtid] / Antal             
               operationer som är kvar] 

 
Den kvot som erhålls anger hur ordern ligger till tidsmässigt. Ju lägre kvot 
desto högre prioritering.  

• Critical Ratio (CR): Är även den en kvot som syftar till att visa hur ordern 
ligger till tidsmässigt. Kvoten, CR beräknas enligt nedanstående formel. 

 
CR = (Färdigdatum – Dagens datum) / Total tillverkningstid som återstår 
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CR < 1, ordern ligger efter det planerade tidsschemat 
CR = 1, ordern tillverkas enligt det planerade tidsschemat 
CR > 1, ordern ligger före det planerade tidsschemat 

 
Således kommer den order som har det lägsta värdet att prioriteras högst. 

 
• Johnson’s rule: Är en metod som ser till att genomloppstiden minimeras för 

en grupp med order som ska passera två maskiner. Sekvensen av order ska 
vara identiska vid de två stationerna och därför ska även den tilldelade 
prioriteten för en order vara lika i båda. Metoden i sig baseras på att 
operationstiderna är kända för varje order, antalet order som ska köras samt 
att alla order är redo att börja tillverkas vid maskin ett. Metoden bygger på 
tre steg: 

 
1. Ta reda på den order som har den kortaste operationstiden i antingen 

maskin ett eller två, som ännu inte blivit schemalagd. Om det visar 
sig vara lika välj godtyckligt en order. 

2. Om den kortaste operationstiden infinner sig på maskin ett, ska den 
korresponderande ordern schemaläggas så tidigt som möjligt. Infinner 
den sig däremot på maskin 2 schemaläggs den så sent som möjligt. 

3. Upprepa steg ett och två för den order som har den näst kortaste 
operationstiden, fortsätt till alla orderna har avverkats och 
schemalagts.  

4.5 Produktionsstorlek 
När behovet varierar med tiden går det inte att anta att den bästa strategin är att låta 
påfyllnadskvantiteten vara lika stor hela tiden. Silver m.fl. (1998) beskriver tre olika 
tillvägagångssätt för att hantera en efterfråga som varierar med tiden. 
 

• Ekonomisk orderkvantitet: Ett mycket enkelt tillvägagångssätt som baseras 
på medelefterfrågan för planeringshorisonten. Förfaringssättet fungerar väl 
när varierbarheten i efterfrågan är relativt stabil. Mer utförlig förklaring, se 
kapitel 4.6.1. 

• Användning av den exakt bästa lösningen för en speciell matematisk modell 
av situationen. Förfaringssättet betecknas Wagner-Whitin algoritmen, se 
kapitel 4.6.2 för en noggrannare beskrivning. 

• Användandet av en heuristisk metod. Iden här är att använda ett 
tillvägagångssätt som fångar upp ”kärnan” i den tidsvarierande komplexiteten 
men på samma gång förblir relativt enkel att användas och förstås av 
praktiker. Inte heller kräver dessa metoder långa besvärliga uträkningar. 
Några heuristiska metoder förklaras närmare i kapitel 4.6.3. 

 
Silver m.fl. (1998) bygger de tre förfaringssätten på följande antaganden: 
 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 

18

• Efterfrågetakten anges på formen D(i) för att uppfyllas i period i (i =1,2…. n) 
där planeringshorisonten är i slutet av period n. 

• Hela behovet för varje period måste vara tillgängligt i början av den 
perioden. En påfyllnad som anländer halvvägs in i en period kan inte 
användas för att tillfredsställa periodens behov. Det är mindre kostsamt att 
senarelägga påfyllnaden så att den ankommer i början av nästa period istället. 
Påfyllnad antas därmed ske i början på varje period.  

• Inflation försummas. 
• Ledtiderna för påfyllning är säkert fastställda för att kunna förvissa sig om att 

påfyllnad sker när så är tänkt. 
• Inga brister tillåts. 
• Hela orderkvantiteten levereras på en gång. 
• För enkelhetens skull antas att räntekostnad enbart är applicerbart på de delar 

som ligger i lager över till nästkommande period.  

4.5.1 Ekonomisk orderkvantitet 
Silver m.fl. (1998) skriver att ekonomisk orderkvantitet (EOK) kan med fördel 
användas när efterfrågan är relativt konstant över de olika perioderna. Där EOK 
förklaras utifrån nedanstående formel: 
 

 EOK = 
( )

( )rv
AD

*
**2

 

 
Där D betecknar medelefterfrågan för planeringshorisonten (antal perioder), A står 
för ordersärkostnad, r betecknar lagerhållningssärkostnadsräntan och v är värdet på 
produkten.  

4.5.2 Wagner-Whitin algoritmen 
Silver m.fl. (1998) garanterar att Wagner-Whitin algoritmen ger en optimal (i 
termer av minimering av totalkostnad för påfyllnad och räntebärande kostnader) 
lösning. Algoritmen är en applikation av dynamisk programmering, en matematisk 
procedur för att lösa sekventiella beslutsproblem. Algoritmen är komplex varvid 
beräkningen i sig blir mycket mer krävande än vid användandet av ekonomisk 
orderkvantitet. Ju fler perioder som beaktas desto mer krävande beräkningar. Som 
följd av den besvärliga beräkningen har algoritmen inte fått så stor genomslagskraft i 
praktiken, utan används snarare som ett mått som andra beräkningsmetoder jämförs 
emot. I och med detta samt att examensarbetaren har valt att utelämna algoritmen i 
det utförda examensarbetet ges ingen djupare förklaring. Läsare som vill fördjupa sig 
i algoritmen kan läsa mer om denna i exempelvis boken Inventory Management and 
Production Planning and Scheduling som skrivits av författarna Silver, Pyke, Peterson 
(1998). 
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4.5.3 Heuristiska metoder 
Heuristiska metoder är ett enklare tillvägagångssätt för att finna den bästa 
orderstorleken än vad Wagner-Whitin algoritmen är. Metoderna kan dock inte 
garantera att den bästa lösningen hittas så som är möjligt med Wagner-Whitin 
algoritmen, däremot ser de till att hitta en acceptabel lösning. Hur bra lösningen är 
beror på hur de ingående parametrarna ser ut samt vilken heuristisk metod som 
används.  
 
Silver m.fl. (1998) förklarar att några heuristiska metoder är Silver-Meal, Periodisk 
orderkvantitet, Parti-för-parti, Minsta enhetskostnad och Delperiodisk balansering. 
Författarna redogör för att Silver-Meal har visat sig ge en lika bra lösning som 
Wagner-Whitin algoritmen i ett stort antal tester. Silver-Meal förklaras därför mer 
ingående medan de andra metoderna förklaras mer kortfattat.  
 
Silver-Meal: Silver m.fl. (1998) förklarar att metoden syftar till att minimera den 
totala relevanta kostnaden per enhetstid för varaktigheten av påfyllnadskvantiteten. 
Antag att en påfyllnad ankommer i början av den första perioden och att den täcker 
in behoven till slutet av period T, då kan Silver-Meal funktionen beskrivas genom: 
 

TRCUT(T) = [(Uppsättningskostnad) + (Totalt räntebärande kostnader till 
 slutet av period T)] / T 

 
Där TRCUT(T) står för total relevant costs per unit time. En stor uppsättningskostnad 
gör det attraktivt att tillverka även kommande periods behov. När flera perioders 
behov täcks in tillkommer räntebärande kostnader för den tid de ligger i lager. För 
att veta hur många perioders behov som ska täckas in undersöks ovanstående 
funktion för stigande T:n ändå fram tills: 
 
 TRCUT(T + 1) > TRCUT(T) 
 
Eftersom de totala relevanta kostnaderna per enhetstid nu börjar stiga.  
 
Silver-Meal presterar i snitt mindre än en procent sämre än Wagner-Whitin 
algoritmen, många gånger lika bra vid givna förhållanden. Till skillnad från 
Wagner-Whitin algoritmen som baseras på alla perioders värden tenderar Silver-
Meal att använda endast de första periodernas data. Fördelen med detta är att 
metoden blir mindre känslig för svängningar i behovet som infinner sig längre fram 
eftersom nästa påfyllnadskvantitet kan beräknas fram genom de uppdaterade 
prognoserna. Det har i tester visat sig att Silver-Meal utkonkurrerar Wagner-
Whitin algoritmen i rullande tidshorisonter eftersom den dynamiska 
programmeringsalgoritmen kommer att ge en optimal lösning till fel problem 
(behoven har förändrats).  
 
Författarna Silver m.fl. (1998) varnar dock för två situationer när användning av 
Silver-Meal kan leda till stora kostnader, nämligen: 
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1. När efterfrågemönstret sjunker kraftigt med tiden över flera perioder. 
2. När det är många perioder utan behov. 

 
Periodisk orderkvantitet (POK): Silver m.fl. (1998) beskriver (POK) som en metod 
som uttrycker den ekonomiska orderkvantiteten (EOK) som ett tidsberoende 
behov genom att använda medelefterfrågan D, nämligen: 
 

 TEOK = 
( )

( )rvD
A

D
EOK

**
*2=  

 
Värdet på TEOK avrundas till närmaste heltal som är större än noll. 
Påfyllnadskvantiteten ska sedan se till att exakt täcka in behovet för det antal 
perioder som heltalet ger. Fördelen med detta är att order ankommer till 
produktionen med jämna mellanrum men antalet som ska tillverkas kan variera.  
 
Parti-för-parti: Silver m.fl. (1998) redogör att detta är den enklaste metoden. Helt 
enkelt sker beställning/tillverkning för det exakta antalet som behövs för varje 
period. I och med detta blir de räntebärande kostnaderna noll medan 
ordersärkostnad tillkommer varje period. 
 
Minsta enhetskostnad: Silver m.fl. (1998) förklarar att den här metoden är identisk 
med Silver-Meal när det gäller beräkningen förutom att den ackumulerar behoven 
fram till dess att kostnaden per enhet stiger. Författarna klargör även att tester har 
visat att det inte är ovanligt att den totala kostnaden ligger cirka tio procent högre 
än vad som erhålls genom den optimala lösningen.  
 
Delperiod balansering: Silver m.fl. (1998) beskriver metoden som att ett visst antal 
perioder väljs som täcks av påfyllnadskvantiteten så att de totala räntebärande 
kostnaderna blir så lika uppsättningskostnaden som möjligt. 

4.6 Materialflöde 
Krajewski m.fl. (2002) förklarar att materialflödet i ett företag styrs utifrån den 
layoutplanering som gjorts. Layoutplanering i sin tur innebär beslutstagande rörande 
de fysiska arrangemangen av ekonomiska aktivitetscenter i ett företag. Det 
ekonomiska aktivitetscentrat innefattar något som är utrymmeskrävande, 
exempelvis maskiner, arbetsstationer, lagringsutrymmen och så vidare. Målet med 
layoutplaneringen är att se till att arbetare och utrustning nyttjas så effektivt som 
möjligt. Platsen för de ekonomiska centrumen kan delas in i två dimensioner: 
 

1. Relativ plats, hur placeringen förhåller sig till andra centra 
2. Absolut plats, den speciella yta som centrat tar upp i byggnaden. 
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Författarna säger även att den relativa platsen i de flesta fall är det kritiska ämnet när 
det gäller att effektivisera tiden för transporter, materialhantering och 
kommunikation.  
 
Segerstedt (1999) delar in produktionslayouten i fyra bastyper, funktionell verkstad, 
linjetillverkning, flödesverkstad och produktverkstad.  
 
Funktionell verkstad: Segerstedt (1999) förklarar att här har företaget satt samman 
likartad produktionsutrustning i olika produktionsgrupper, exempelvis kantbockar, 
pressar, borrar och så vidare var för sig. De produkter som tillverkas transporteras 
till en produktionsgrupp för bearbetning, när bearbetningen är färdig sker transport 
till nästa produktionsgrupp i tillverkningskedjan. Författaren redogör för 
verkstadens fördelar och nackdelar nedan. 
 
Den funktionella verkstadens fördelar är: 
 

• Flexibel produktion, lätt att börja tillverka nya produkter. 
• Störningskänsligheten är låg i och med att det finns flera uppsättningar 

maskiner. 
• Genom specialisering erhålls mycket kompetent personal. 
• Högt maskinutnyttjande kan åstadkommas. 

 
Den funktionella verkstadens nackdelar är: 
 

• Hög kapitalbindning 
• Långa osäkra genomloppstider 
• Svåra planerings, lednings och administrationsproblem 
• Ofta långa interna transportvägar. 
• En hög specialisering kan leda till att operatören blir fastlåst till sin operation. 

 
Linjetillverkning: Segerstedt (1999) säger att linjetillverkning kan betecknas som 
den funktionella verkstadens motsats. Beroende på att i den ”rena” 
linjetillverkningen är det operationerna som kommer till produkten, i den 
funktionella verkstaden är det tvärtom. Exempel på linjetillverkning är 
papperstillverkning, bilmontering och så vidare. Författaren redogör för verkstadens 
fördelar och nackdelar nedan.  
 
Linjetillverkningens fördelar är: 
 

• Kort genomloppstid. 
• Lägre kapitalbindning. 
• Mindre interna transporter. 
• Lättare att planera och administrera (än den funktionella verkstaden) 
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Linjetillverkningens nackdelar är: 
 

• Inte flexibel i och med att maskiner och produktionsupplägg anpassats till att 
tillverka en speciell produkt för en given efterfråga. 

• Hög störningskänslighet (ett maskinhaveri stannar upp hela linjen). 
• Risk för ensidigt arbete. 

 
Flödesverkstad: Segerstedt (1999) beskriver en flödesverkstad som en verkstad där 
fördelarna från den funktionella verkstaden med fördelarna från linjetillverkningen 
försöker kombineras. Några delar i produktionslokalen har arrangerats enligt 
funktionell layout medan andra delar har arrangerats i linje. 
Tillverkningsoperationerna utifrån råmaterial sker i blandat flöde medan 
monteringsoperationerna sker i linje. 
 
Krajewski m.fl. (2002) förklarar att flödesverkstad även infinner sig när arbetsceller 
införs. Arbetsceller är två eller fler olika maskiner som ställs nära varandra och där 
ett begränsat antal delar bearbetas i linjeflöde. Två vanliga typer av arbetsceller är 
gruppteknologi (GT) celler och one-worker, multiple-machines (OWMM). GT 
cellerna grupperar artiklar med liknande karakteristik i familjer och avsätter en 
grupp maskiner för dess produktion. Familjerna kan baseras på storlek, form med 
mera. Målet är att minimera maskinomställning och dess uppsättning genom att 
identifiera produkter som kräver liknande bearbetning. OWMM cellen är en 
arbetscell där en operatör samtidigt styr flera maskiner. Maskinerna står exempelvis i 
en halvcirkel så att de är lätta att övervaka. Operatörens uppgift är i huvudsak att 
lasta och lossa de olika maskinerna i cellen. Upplägget skapar en linjetillverkning 
genom arbetscellen. Samtidigt reduceras lager (inga direkta mellanlager, flyttar 
direkt till nästa maskin) och anställningskostnad (högre automatiseringsgrad). 
Effektiviteten kan höjas ytterligare genom flexibla tillverkningssystem (FMS). FMS 
system är automatiska system som bearbetar och lastar/lossar automatiskt. Vilket i 
sin tur ger en hög repeterbarhet trots att volymerna kan vara låga.  
 
Produktverkstad: Segerstedt (1999) förklarar att en produktverkstad är en 
produktionsenhet som på egen hand klarar av att tillverka en färdig produkt eller 
produktfamilj. Syftet är att både fysiskt och administrativt hålla samman hela 
tillverkningen för en specifik produkt. Varje produktionsenhet sköter sig själv. De 
fördelar som fås fram genom att dela upp produktionen i produktverkstäder är: 
 

• Enkel ledning 
• Kortare genomloppstid för produkterna (vilket i sin tur reducerar 

kapitalbindningen) 
• Korta interna transporter 
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Krajewski m.fl. (2002) menar att en produktverkstad är speciellt vettigt när 
produkterna är mycket skrymmande eller svåra att förflytta, exempelvis 
skeppsbyggen, tågmontering med mera.  

4.6.1 Seriemontering 
Lumsden (1998) förklarar att det finns två ytterligheter vid montering, serie och 
parallell. Till seriemonteringens positiva sidor hör en hög grad av förutsägbarhet i 
kvantitet och genomloppstid. Det är även mindre skrymmande när varje montör 
endast behöver ett visst antal detaljer för att klara av sin del av monteringen. Ju 
kortare cykeltider, desto kortare tid tar det att lära sig dem. En ny montör får det 
enklare att hoppa in om någon ordinarie är borta. Nackdelen med seriemontering 
är att det uppstår systemförlust som följd av antingen för hög arbetstakt – saknar 
material eller för låg arbetstakt – blockerar flödet. Ju kortare cykeltider desto svårare 
att fördela arbetet jämnt mellan montörerna, vilken leder till en balanseringsförlust 
genom den obelagda tiden som uppstår. Ytterligare en förlust som kan bli stor vid 
korta cykeltider är hanteringsförlusten, den tid det tar att byta verktyg etc.  

4.6.2 Parallellmontering 
Olhager (2000) beskriver parallellgruppering som ett tillvägagångssätt för att minska 
störningskänsligheten. Parallellgruppering innefattar att produktionen/monteringen 
delas upp på ett antal grupper eller individuella stationer. Samma arbete sker 
parallellt och oberoende av varandra. Det totala arbetet per arbetsstation kan ökas 
om det samtidigt sker motsvarande ökning av antalet parallella stationer. 
 
Lumsden (1998) redogör att parallellmonteringens fördelar är att den minskar 
förlusterna i systemet som följd av den längre cykeltiden. Det ger även ett mer 
flexibelt system. Kapaciteten kan anpassas mycket enkelt genom att en arbetsstation 
tillförs eller plockas bort. Nackdelen med parallell montering är den större mängd 
arbete som måste läras in som följd av de ofta längre cykeltiderna samt de större 
ytor som krävs. 

4.6.3 Lagringsplats 
Krajewski m.fl. (2002) menar att de relativa platserna är av störst intresse för att 
erhålla en effektiv materialhantering. För att ordna lagerplatserna så effektivt som 
möjligt kan lastavståndsmetoden användas. Där lastavståndet erhålls genom att 
multiplicera varje last med avståndet mellan lager och aktuell produktionsgrupp och 
sedan summera ihop alla lastavstånd till ett värde för det totala lastavståndet. 
Lagringsplatserna struktureras så att ett så lågt värde som möjligt erhålls för det totala 
lastavståndet.  
 
Krajewski m.fl. (2002) förklarar att för exempelvis ett höglager som har samma in- 
och utgång kan en ännu enklare beslutsregel användas för att minimera 
transportavstånden och därmed effektiviteten i och med att den icke värdeförädlade 
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tiden minskas (inget värde tillförs till produkten när den transporteras). Författarna 
förklarar beslutsregeln enligt följande: 
 

1. Lika ytor: Om de olika artiklarna som lagras kräver lika stora ytor ska den 
artikel med högst plockningsfrekvens (in- och utplockning) placeras närmast 
in- och utgången. Sedan placeras den med näst högst frekvens näst närmast 
och så vidare. 

2. Olika ytor: Om artiklarna kräver olika stora ytor ska den närmaste 
placeringen ges till den artikel som har det största förhållandet av 
transportfrekvens per yta (antalet in- och uttransporter delat med ytan, 
exempelvis antal hyllplatser i ett ställage). Sedan placeras den med näst högst 
förhållande näst närmast och så vidare.  

4.7 Kundorderpunkt 
Beroende på vilket av de tre angreppssätten tillverka mot lager, tillverka mot order 
eller montera mot order som används infinner sig kundorderpunkten på olika 
ställen längs tillverkningskedjan.  
 
Helo m.fl. (2000) beskriver kundorderpunkten för de tre angreppssätten genom 
figur 4.7, 4.8 och 4.9 nedan. 
 

 
 

 

Råmateriallager  Produkter i 
arbete  

Färdig produkt 

Tillverka mot order 

Figur 4.8 Kundorderpunkt tillverka mot order (Helo m.fl., 2000) 

Kundorderpunkt 

Råmateriallager  Produkter i 
arbete  

Färdig produkt 

Tillverka mot lager 

Figur 4.7 Kundorderpunkt tillverka mot lager (Helo m.fl., 2000) 

Kundorderpunkt
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Helo m.fl. (2000) klargör vad de tre angreppssätten tillverkning mot lager, tillverka 
mot order och montera mot order och respektive angreppssätts kundorderpunkt 
innebär: 
 
Tillverkning mot lager kräver pålitliga prognoser eftersom det är kostsamt att hålla 
mycket färdiga produkter i lager. För att inte riskera att det tar slut produkter när 
order inkommer till färdigvarulagret tillverkas det ofta för mycket. Ledtiden för 
kunden upplevs som kort. 
 
Tillverka mot order innebär en lång ledtid för kunden, speciellt om inte tillräckligt 
med råmaterial finns i lager. Den inkommande ordersignalen går till 
råmateriallagret.  
 
Montera mot order innebär en mer flexibel produktion i och med att ledtiden för 
kunden kortas (jämfört med tillverka mot order). Samtidigt blir 
produktionskontrollen lättare att hantera. Risken i att överproducera blir även 
mindre för halvfabrikat än vid tillverkning mot färdigvarulager. Produkterna 
”trycks” fram till halvfabrikatlagret vartefter de ”dras” till färdig produkt utifrån 
erhållna order. 
 

Råmateriallager  Produkter i 
arbete  

Färdig produkt 

Montera mot order 

Figur 4.9 Kundorderpunkt montera mot order (Helo m.fl., 2000) 

Kundorderpunkt

Tryck Drag 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 

26

5 NULÄGESBESKRIVNING 

5.1 Produktionsstyrning 
Produktionsstyrningen för Mekanotjänst i Söderhamn AB kan delas in i tre 
planeringshorisonter, lång, mellan och kort sikt.  

5.1.1 Lång tidshorisont 
Genom den årliga försäljningsbudgeten (som anges i kronor) erhåller Mekanotjänst 
i Söderhamn AB en grov uppskattning på om den nuvarande kapaciteten kommer 
att vara tillräcklig eller ej. Antagandet baseras i huvudsak på vad som klarats av att 
offerera tidigare med liknande personalstyrka. Vid större nya order kontrolleras det 
om några större verktyg måste införskaffas till maskinerna. Tiden för införskaffande 
av verktyg kan variera men är aldrig längre än ett år. 
 
Utifrån de prognoser som av Ericsson erhållits för PSU:n och 6-packen har ett 
överslag gjorts på hur mycket kapacitet som kommer att behövas längre fram. 
Ericsson uppdaterar båda prognoserna på månatlig basis. Prognoserna sträcker sig 
elva månader framåt. I och med att Mekanotjänst i Söderhamn AB tillverkar många 
andra produkter måste även det förväntade kapacitetsbehovet för dessa produkter 
vägas samman eftersom produktionsresurserna är gemensamma för de olika 
produkterna. Ansvarig för detta är platschef och produktionsansvarig.  
 
På de produktionsledningsmöten som sker på veckobasis dras riktlinjer upp för den 
närmaste tiden, exempelvis kapacitetsåtgång för att köra in semestern. Platschefen 
kan nyanställa personal med kort varsel i och med att bakgrunden i Söderhamn är 
som den är. De tidigare kraftiga neddragningarna har medfört att det finns mycket 
god tillgång på kompetent personal lokalt. Personalen kan tas in via exempelvis 
Manpower när så behövs. 
 
Angreppssättet för huvudplaneringen är att tillverka mot kundorder.  

5.1.2 Mellan tidshorisont 
När en kundorder för PSU:n och 6-packen inkommer från Ericsson skapar 
orderläggaren en tillverkningsorder i affärssystemet Monitor för den aktuella 
ordern. En tidsplanering för den aktuella ordern upprättas i Monitor genom 
bakåtplanering. Utifrån slutartikeln som planeras in automatiskt från det satta 
färdigdatumet planeras de ingående operationerna för de underliggande artiklarna in 
manuellt. Att de planeras in manuellt beror på att automatisk planering inte 
fungerade när det prövades vid introduktionen av Monitor i företaget. Anledningen 
till att det inte fungerade var att det både planerades automatiskt och manuellt 
beroende på vem som gjorde det. Vid automatisk planering ges ett enda 
ordernummer medan den manuella planeringen ger olika ordernummer till de 
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ingående artiklarna. Produktionspersonalen upplevde att det blev svårt att hitta 
artiklarna ute i produktionen, ”order tappades bort”. 
 
En av orsakerna till att det inte fokuserats hårdare på att lära sig systemet ordentligt 
är att den manuella orderläggningen oftast inte upplevs vara så tidskrävande samt att 
det numera ”går på rutin”.  
 
Som följd av att angreppssättet är att tillverka mot kundorder kan den nuvarande 
kundorderpunkten beskrivas genom figur 5.1. 
 

 
Precisionen på start- och sluttiderna för de ingående operationerna är satta på daglig 
basis. En säkerhetstid planeras in mellan varje operation för de ingående artiklarna. 
Säkerhetstiden sätts vanligtvis till mellan ett och fyra dygn. Om den lagda 
tidsplaneringen inte är tillåten (startdatumet visar sig ligga i förfluten tid) görs 
omplanering. I Monitor går det att lägga in kapacitetstak för varje 
produktionsgrupp, Mekanotjänst i Söderhamn AB har valt att inte sätta något tak. 
Istället tillåts att kapaciteten överskrids tillfälligt. Ur Monitor kan tydliga 
beläggningsanalyser för de olika produktionsgrupperna erhållas. 
Beläggningsanalyserna visar den ackumulerade beläggningen på vardera 
produktionsgruppen samt vilka artiklar som släpar. 
 
När en kundorder för PSU:n och 6-packen inkommer köper inköpsansvarig in 
material för den aktuella ordern. Tunnplåt köps in med ”fingertoppskänsla” så det 
finns hemma när order inkommer. Övriga ingående köpartiklar köps hem till den 
kvantitet som framgår av kundordern, hinkartiklar undantaget. Med hinkartiklar 
menas exempelvis nitar och skruvar. För att börja köpa mot de prognoser som 
erhålls ska de vara förknippade med ett avtal som ser till att säkra kostnaderna för 
inköpen, ett materialbemyndigande. Om prognoserna varit för högt satta och för 
mycket material köps in ska kunden betala för detta material. Inget 
materialbemyndigande har ännu erhållits. Inköparen strävar efter att hålla nere 
lagernivåerna så att företaget inte riskerar att dra på sig inkurans i någon större 
utsträckning.  
På de veckovisa produktionsledningsmötena fattas beslut om tillfälligt släp av order 
alternativt tillfällig överbeläggning ska arbetas in genom övertid eller att tillsätta mer 

Råmateriallager  Produkter i 
arbete  

Färdig produkt 

Tillverka mot order 

Figur 5.1 Kundorderpunkt tillverka mot order 

Kundorderpunkt 
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resurser för en tid. Alternativt se till att ledig kapacitet finns i närtid och arbeta bort 
släpet när den lediga kapaciteten infinner sig. Att släp uppstår kan exempelvis bero 
på att inköpt material blivit försenat hos leverantörer, tillfällig överbeläggning där 
det inte tillskjutits resurser i tid, kommunikationsmisstag mellan 
marknad/orderläggning/produktion, miss i planeringen av tillverkningsorder med 
mera. Mekanotjänst i Söderhamn AB har under våren 2005 generellt haft en något 
för låg leveransprecision (sett över en längre tid). 

5.1.3 Kort tidshorisont 
Varje produktionsgrupp drar en gång per vecka ut en körplan där hela veckans 
produktion framgår. Körplanen visar vad som ska börja produceras på vilken dag 
samt vilken dag och vecka det ska vara färdigt. Operatörerna prioriterar själva hur 
de bearbetar de olika orderna utifrån start- och färdigdatum, om inte 
produktionsansvarig sagt någonting annat. Ibland har vissa order prioriterats på 
bekostnad av andra order, det vill säga de har bearbetats trots att de inte låg först till. 
I Monitor går det att lägga in olika prioriteringsparametrar för de produkter som 
tillverkas. Mekanotjänst i Söderhamn AB har valt att inte göra detta. Således har 
PSU:n och 6-packen ingen högre prioritet än någon annan produkt som tillverkas 
”på pappret”. Examensarbetaren upplevde dock att det var underförstått hur viktiga 
dessa två produkter var på grund av sina höga volymer. 

5.2 Materialflöde 
Inkommande leveranser av plåt lastas in från lastbil till höglagret med hjälp av en 
motviktstruck. Plåten placeras i speciella två tons ställage som står närmast in- och 
utgången till höglagret och således även närmast de tre stansarna. Operatörerna vid 
stansarna hämtar sedan in den plåt som ska till att köras i de olika stansarna med 
hjälp av samma truck. När plåten hämtas från höglagret sker detta enligt regeln först 
in först ut. Plåten placeras på de automatiska ställen, se kapitel 5.2.1. Mycket 
överbliven plåt transporteras tillbaka till höglagret. Mindre plåtbitar som blir kvar 
efter stansningen placeras i ett ställage som står inne i maskinhallen för stansarna. 
Plåtbitarna kan sedan användas till prototypkörning när så behövs.  
 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 

29

 
Materialflödet kan delas in i tre delar, produktion, montering och emballering samt 
lager. 

5.2.1 Produktion 
Produktionen sker i en funktionell verkstad. Det stora utbudet av maskiner samt 
det mycket breda produktionskunnandet hos personalen möjliggör en flexibel 
produktion. Personal kan flyttas mellan de olika produktionsgrupperna omgående 
utan upplärning beroende på vart det för tillfället finns störst behov. 
Produktionsansvarig ansvarar för att fördela personalresurserna ute i produktionen. I 
dagsläget körs det endast dagtid i produktionen, förutom för de tre stansarna som 
kan gå automatiskt under natten när lämpliga order finns (tillräckligt stora). Plåtar 
lastas på de två automatiska ställen som visas i den vänstra nedanstående delen av 
figur 5.3. Stansarna byter sedan automatiskt verktyg, se den högre nedanstående 
bilden. Under dagtid kan stansarna ställas medan en order körs förutsatt att det är 
tillräcklig volym på ordern.  
 

   

Stans 
1 

Stans 
3 

Stans 
2 

Inkommande råmaterial 

Höglager

Ställage 
prototypbitar 

2 tons ställage 

Figur 5.2 Inkommande råmaterial

Figur 5.3 Stans 
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Materialflödet för PSU:n och 6-packen inne i maskinhallen beskrivs i respektive 
bilaga 1 och 2. Bilagorna visar materialflödet mellan de olika operationerna för de 
ingående artiklarna inne i maskinhallen från och med stansningen. Det lager som 
visas sist i varje tillverkningsled av de olika artiklarna betecknar endast att ifall det 
blir något överblivet material så sparas det. Lagret som framgår i bilagorna kommer 
att få en ny innebörd längre fram i rapporten, se kapitel 6.1.2. 
 
Mellan de olika ingående operationerna lagras materialet när nästföljande operation 
inte kan starta omgående. Materialet lagras antingen på golvet bredvid den 
operation som ska till att börja när det finns plats eller så i de ställage som finns ute i 
maskinhallen när det inte ryms på golvet. Anledningen till att det inte framgår i 
bilagorna är att material som lagras mellan operationer inte inrapporteras i Monitor 
(antal och lagerplats) utan det är endast det överblivna materialet för PSU:n och 6-
packen som inrapporteras. Istället meddelas den produktionsgrupp som står på tur 
var artiklarna har ställts i väntan på att bli bearbetade. Meddelandet sker dels 
muntligt, dels genom överlämning av operationskort där det skrivits ner 
förvaringsplats (när det inte finns plats på golvet bredvid den operation som ska ta 
vid). 
 
Materialet inne i maskinhallen transporteras mellan de olika produktionsgrupperna 
på pallar med pallkragar.  

5.2.2 Montering och emballering 
Montering av PSU:n och 6-packen sker i monteringsrummet för produktionsgrupp 
1706. Dagens arbetssätt vid montering av PSU:n och 6-packen är att ansvarig 
montör plockar in allt ingående material som behövs. Där de tillverkade artiklarna 
förvaras på pallar med pallkrage och de inköpta artiklarna i de kartonger de 
levererats i. Allt ingående material placeras på golvet i närheten av 
monteringsbordet. 
 
Monteringen är relativt komplex. Montören monterar ihop PSU:n på en gång och 
likaså för 6-packen. När materialbrist ibland har uppstått har enheterna monterats så 
långt det går innan det saknade materialet behövs. Det saknade materialet har i dessa 
fall varit ingående köpartiklar som blivit försenade hos leverantören. 
Produktstrukturen för de båda enheterna framgår av bilaga 3. 
 
Emballeringen av de färdigmonterade enheterna har skett antingen i 
monteringsrummet för produktionsgrupp 1706 eller så i monteringsrummet för 
produktionsgrupp 1704 beroende på hur beläggningen har sett ut i respektive rum. 
Själva emballeringen måste ske efter mycket noggranna krav på vart etiketter ska 
fästas, både på själva enheten och på emballaget samt transportetiketterna som sätts 
fast utanpå inplastningen av emballaget.   
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När nu volymerna kommer att gå upp kommer det att ske utleveranser av 6-packen 
varje vecka och för PSU:n nästan varje vecka. Den kvantitet som kommer att 
utlevereras per vecka kommer att vara periodens (månadens) behov uppdelat på fyra 
utleveranser så att det passar med antalet pallar. Det förpackas tjugo enheter per pall 
(för båda produkterna).  

5.2.3 Lager 
För PSU:n och 6-packen hålls inget direkt lager av ingående lagerdetaljer (artiklar 
som tillverkas själv) däremot så lagras detaljer som blivit över. Att detaljer blivit 
över beror på att hela plåtar stansats ut och antalet detaljer har således överskridit 
orderkvantiteten. De extra detaljerna följer sedan med genom maskinhallens övriga 
operationer eftersom det kan vara bra att ha någon extra detalj utifall det blir fel på 
någon. Även en del inköpta hinkartiklar (exempelvis nit och skruv) lagras. 

5.3 Förkalkylering/efterkalkylering av operationstid 
En noggrann förkalkyl har gjorts både för PSU:n och 6-packen över dess 
produktionstid i de olika produktionstempon som ingår. För stansningen erhålls en 
tid för operationstiden när utstansningsprogrammet gjorts, för kantbockningen 
(3313) finns framberäknade schablontider för ställtiden beroende på hur många ställ 
som behövs samt dess operationstid per enhet. Övrig ställtid och operationstid per 
enhet i de olika tempon som förekommer bestäms utifrån tidigare erfarenhet.  
 
Varje operatör rapporterar in i Monitor start- och sluttid samt tillverkat antal för 
varje order som körs. Den inrapporterade tiden är den totala tiden för ställtid och 
den sammanlagda produktionstiden.  
 
I dagsläget sker ingen direkt uppföljning av de order som inrapporterats i Monitor 
huruvida operationstiderna och ställtiderna stämmer med dem som är satta utifrån 
den förkalkyl som gjorts i Monitor.  
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6 ANALYS AV NULÄGET 

6.1 Produktionsstyrning 
Produktionsstyrningen för de tre planeringshorisonterna analyseras var för sig i och 
med att nuläget delades upp i nämnda planeringshorisonter. 

6.1.1 Lång tidshorisont 
Vid Mekanotjänst i Söderhamn AB kan de trögrörliga resurserna påverkas snabbare 
än ett år i och med att personal kan anställas med kortare varsel och införskaffandet 
av nya verktyg aldrig överstiger ett år. Det här innebär att en lång tidshorisont på 
ett år är i enlighet med Olhager (2000). 
 
Produktionsplaneringen på längre sikt sker inte genom sälj- och 
verksamhetsplanering i enlighet med Olhager (2000). Planeringen upplevs därför 
som lite väl osäker beroende på att mycket baseras på den satta försäljningsbudgeten 
som anges i kronor. Det som ändå gör att det fungerar rätt bra är att det är enkelt 
att få tag i personal samt utöka med fler skift om så behövs. Tillförlitligheten i 
planeringen skulle dock bli högre om sälj- och verksamhetsplanering infördes i 
enlighet med Olhager (2000). Ökad tillförlitlighet blir extra viktig nu när det är 
uppgång i volym även på andra produkter utöver PSU:n och 6-packen.  
 
Som ett stöd till sälj- och verksamhetsplaneringen ska tabellplanering användas 
enligt Olhager (2000). Tabellplanering är ett enkelt och lättöverskådligt 
tillvägagångssätt, med hjälp av Excel. Tillförlitligheten i de erhållna prognoserna ska 
kontinuerligt utvärderas för att kunna dra lärdom för produktion och inköp.  
 
Idag används angreppssättet tillverka mot kundorder för PSU:n och 6-packen för 
huvudplaneringen enligt Vollmann, Berry, Whybark (1997).  
 
Fördelen med detta angreppssätt är att det: 
 

• Minimerar kapitalbindningen. 
• Minimerar risken för inkurans. 

 
Nackdelen med detta angreppssätt är: 
 

• Lång ledtid, kundorderpunkt vid råmateriallagret enligt Helo, Takala (2000) 
• Dyra uppsättningskostnader. 

 
Idag köps material först in när kundorder erhållits. Kvantitetsrabatt är därför svårt att 
erhålla samt den totala ordersärkostnaden blir högre (fler beställningar, tar tid).  
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Mekanotjänst i Söderhamn AB kan stärka sin konkurrenskraft genom att införa 
angreppssättet montera mot kundorder för PSU:n och 6-packen som beskrivs av 
Vollmann, Berry, Whybark (1997). Fördelarna med att byta angreppssätt, montera 
mot kundorder istället för tillverka mot kundorder blir: 
 

• Den totala produktionskostnaden kan minskas (se bilaga 4) vilket gör att 
vinstmarginalerna per enhet stiger. Produktionskostnaden minskas genom att 
beräkna fram partistorleken utifrån erhållna prognoser med hjälp av Silver-
Meal enligt Silver, Pyke, Peterson (1998). 

• Kortare ledtid mot kunden, ger en flexiblare produktion eftersom 
kundorderpunkten flyttas enligt beskrivning av Helo, Takala (2000).  

• Enklare planering, vilket i sin tur leder till en ökad leveransprecision. 
 
Nackdelarna med det nya angreppssättet blir: 
 

• Högre kapitalbindning. 
• Risken för inkurans ökar 

 
Examensarbetaren bedömer risken för att inkurans ska uppstå som relativt liten så 
länge ett nära samarbete bedrivs med Ericsson. Ett nära samarbete som ska 
säkerställa att eventuella negativa signaler hinner uppfattas i tid. Den högre 
kapitalbindningen i form av halvfabrikatlagret går dock inte att komma ifrån. Detta 
upplevs dock inte som ett tillräcklig stort skäl för att inte byta angreppssätt, i och 
med att det finns så mycket att vinna på det nya angreppssättet. Dagens angreppssätt 
försvårar dessutom konkurrenskraften mot låglöneländer eftersom det som i första 
hand efterfrågas är priset. Med nuvarande angreppssätt för produktion och inköp 
går det inte att få lika bra marginaler som vid det föreslagna angreppssättet. Inte 
heller kan en lika bra kundservice i form av kort ledtid ges. 
 
Nuvarande angreppssätt för inköp är som tidigare nämnts att inköp först sker när 
kundorder erhållits. Mekanotjänst i Söderhamn AB måste få Ericsson att förstå 
vikten av att ge materialbemyndigande. För innan ett materialbemyndigande 
erhållits från Ericsson är det orimligt att ge de egna leverantörerna 
materialbemyndigande utifrån de prognoser som erhållits av Ericsson. Ett 
materialbemyndigande tjänar alla inblandade på, eftersom det därmed går att minska 
inköpskostnaderna i flera led.  

6.1.2 Mellan tidshorisont 
Mellan tidshorisont vid Mekanotjänst i Söderhamn AB är en månad vilket är i 
enlighet med Olhager, Rapp (1985). 
 
Affärssystemet Monitor toppar den utvärdering av mindre affärssystem som gjorts av 
Data Research DPU ab. Affärssystemet innehar därmed en stor potential. En 
potential som dessvärre inte utnyttjas fullt ut av Mekanotjänst i Söderhamn AB. 
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Ett exempel är att endast slutartikel planeras in automatiskt efter det att en 
tillverkningsorder skapats. Medan de underliggande detaljerna planeras in manuellt.  
 
Att en automatisk planering (strukturorder används) skulle innebära en försämrad 
spårbarhet ute i produktionen delas inte av examensarbetaren eftersom det går att 
söka på artikelnummer. Manuell planering medför dessutom att den icke 
värdeförädlade tiden ökar samt att misstag lättare riskerar att uppstå vid inplanering 
av de olika artiklarna och dess ingående operationer. Även omplanering av order tar 
betydligt längre tid än om det skulle ske med hjälp av en högre 
automatiseringsgrad. 
 
Mekanotjänst i Söderhamn AB ska därför se till att utnyttja sitt affärssystem Monitor 
ännu mer genom att börja arbeta med strukturorder (nedbrytning och 
orderläggning sker på hela produktstrukturen). Strukturorder gör det möjligt att 
börja använda sig av nettobehovsplanering enligt Vollmann, Berry, Whybark 
(1997).  
 
Monitor kan nämligen bryta ner en hel strukturorder och skapa tillverkningsorder 
för både huvudartikel och de underliggande artiklarna. Monitor planerar 
automatiskt in de olika artiklarna genom bakåtplanering vilket är den bästa metoden 
enligt Vollmann, Berry, Whybark (1997). Om den lagda ordern är tillåten 
(startdatumet ligger inte i förfluten tid) är steg ett avslutat och steg två tar vid i 
enlighet med Olhager, Rapp (1985), annars måste nödvändiga korrigeringar ske. 
Nödvändiga korrigeringar kan exempelvis vara att flytta fram färdigdatumet, 
orderklyvning med mera. 
 
Omplanering av redan registrerade tillverkningsorder kommer att underlättas 
avsevärt när strukturorder används i och med att hela order kan omplaneras 
samtidigt i Monitor (fortfarande kan dock enskilda artiklar eller operationer 
omplaneras om så önskas).  
 
En del av det släp som uppstått hade kunnat undvikas om det hade arbetats ännu 
noggrannare med beläggningsanalys eftersom överskridning av befintlig kapacitet 
kommer att uppfattas tidigare för de olika produktionsgrupperna. Åtgärder kan 
därmed sättas in på ett tidigare stadium, något som blir ännu viktigare när 
volymerna ökar eftersom ökade volymer kräver mer resurser. 
 
Det blir därför mycket viktigt att de olika beläggningsbilderna vägs ihop och 
jämförs med den kapacitet som är tillgänglig i de tänkta perioderna enligt Olhager, 
Rapp (1985). En tillfällig överbeläggning i någon produktionsgrupp är inte farligt 
om det finns ledig kapacitet att tillskjuta från andra produktionsgrupper. Här är det 
viktigt att ha ett nära samarbete med produktionsansvarig så att nödvändiga resurser 
flyttas i tid. Inte heller är en tillfällig överbeläggning något att oroa sig för så länge 
det finns ledig kapacitet i kommande perioder (så att order kan arbetas in). Viktigt 
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att inte planera in mer order i dessa lediga perioder än att den tidigare 
överbeläggningen klaras av att arbetas in.  
 
Det är även viktigt att en öppen dialog förs mellan marknad, orderläggning och 
produktion om nya uppgifter gäller. Exempelvis när företaget lovat en kund att få 
sin order tidigare. Något som är viktigt att tänka på när det gäller tidigareläggning 
av order är att det inverkar på andra order varvid en beläggningsanalys återigen 
måste ske. Beläggningsanalysen underlättas tack vare den stora detaljrikedom som 
Monitor tillhandahåller. Monitor uppvisar allt som krävs enligt Olhager, Rapp 
(1985) samt att dess detaljrikedom sträcker sig ändå ner till hur det förhåller sig med 
enskilda artiklar.  
 
För att klara dessa förändringar på ett bra sätt måste det investeras i två dagars 
utbildning i Monitor samt en halvdags uppföljning tre veckor senare för att reda ut 
eventuella frågor som uppstått med det nya arbetssättet. Utbildningstiden är endast 
en uppskattning från examensarbetarens sida. Huvudsaken är att det avsätts 
tillräcklig tid för att förståelse för de nya arbetssätten ska infinna sig. Om för lite tid 
avsätts är det risk att det inte kommer att fungera som det är tänkt. 
 
De ibland nog så långa säkerhetstiderna mellan de ingående operationerna bidrar 
även de till att den icke värdeskapande tiden blir hög samtidigt som det blir mer 
produkter i arbete ute i fabrikshallen. Ökade volymer för PSU:n och 6-packen 
(men även för fler artiklar) innebär det att det kommer att bli stora ordervolymer 
som kommer att ta upp plats ute i maskinhallen som följd av dagens satta 
säkerhetstider mellan operationerna.  
 
I och med att strukturorder, nettobehovskörning och en noggrann 
beläggningsanalys införs kommer det att ge en mer pålitlig tillverkningsplan. De 
säkerhetstider som idag läggs mellan de ingående operationerna kan därför minskas. 
Minskade säkerhetstider leder till mindre produkter i arbete som följd av att varje 
operations produktionsledtid minskas. Produktionsledtiden som ges av Olhager, 
Rapp (1985) förkortas genom att kötid före och efter operationen minskas. Mindre 
produkter i arbete leder till att det blir mindre trångt i produktionen, snabbare 
återkoppling av information samt att den icke värdeskapande tiden minskas. 
Tillvägagångssättet bör ske i två steg: 
 

• Först bör Mekanotjänst i Söderhamn AB omgående dra ner alla 
säkerhetstider mellan de olika ingående operationerna till nästföljande 
arbetsdag. 

• Efter några månader när de nya arbetssätten för planering och inköp satt sig 
samt att produktionspersonalen hunnit bli vana med tillverkningen av 
halvfabrikaten för PSU:n och 6-packen bör överlappning införas i enlighet 
med Olhager, Rapp (1985). Överlappning bör inte ske genom alla 
tillverkningsstegen eftersom störningskänsligheten i sådana fall blir hög. 
Förslagsvis införs överlappning mellan två efterföljande operationer med lång 
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operationstid. Innan den överlappningsprocent som kan anges i Monitor 
börjar beräknas måste efterkalkylering av ställ- och operationstiderna ha 
gjorts. Överlappning passar bra för de påfyllnadskvantiteter av halvfabrikat 
som tillverkas tack vara den höga och återkommande volymen. En 
förutsättning för att överlappning ska fungera är att den lagda 
produktionsplanen hålls.  

 
Som en följd av att börja montera mot order, kommer kundorderpunkten flyttas till 
halvfabrikatlagret i enlighet med Helo, Takala (2000), se figur 6.1.  
 

 
Lagret av halvfabrikaten framgår av bilaga 1 och 2. Hur stort parti halvfabrikat som 
ska tillverkas bestäms genom Silver-Meal. Silver-Meal används eftersom metoden är 
dels lätt att förstå men framförallt har visat sig stå sig mycket bra jämfört med de 
andra metoderna när de jämförs mot Wagner-Whitin algoritmen. Till och med 
bättre än Wagner-Whitin algoritmen vid rullande produktionsplanering där 
behovet förändras med tiden. (Silver, Pyke, Peterson, 1998) Något som 
examensarbetaren finner mycket sannolikt kommer att ske för Mekanotjänst i 
Söderhamn AB eftersom Ericsson kontinuerligt uppdaterar sina prognoser. Utifrån 
erhållna prognoserna från Ericsson visas tillvägagångssättet för beräkning av 
partistorlek för PSU:n och 6-packen, se bilaga 4.  

6.1.3 Kort tidshorisont 
I dagsläget sträcker sig den korta tidshorisonten över en vecka i och med att 
körplanen för de olika produktionsgrupperna i Mekanotjänst i Söderhamn AB dras 
ut på veckobasis. Examensarbetaren ser en nackdel med att dra ut körplan veckovis 
istället för dagligen, nämligen att det lättare uppstår släp. Det beror dels på att risken 
för att felaktiga prioriteringar uppstår. Dels på att om exempelvis flera olika 
monteringsorder sätts igång samtidigt i samma produktionsgrupp finns risk för att 
resurserna fördelas ojämnt sett utifrån de tillverkningsorder som är lagda. Fylls det 
sedan på med nya order är det lätt hänt att den order som är minst ”rolig” att 
bearbeta fort får släp eftersom en del av dess tänkta resurser är upptagna på annat 

Råmateriallager  Produkter i 
arbete  

Färdig produkt 

Montera mot order 

Figur 6.1 Kundorderpunkt montera mot order 
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Tryck Drag 
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håll. Har körplanen upprättats korrekt samt att inköpen fungerar ska det inte vara 
några problem att dra ut körplanen dagligen. 
Mekanotjänst i Söderhamn AB har ingen fast ”flaskhals” i produktionen. Däremot 
kan det sägas att företaget ibland måste handskas med ”flytande flaskhalsar”, en 
tillfällig överbeläggning har skett i någon produktionsgrupp. Eftersom det oftast rör 
sig om en enda produktionsgrupp ska order prioriteras enligt Earliest Due Date 
(EDD) i enlighet med Krajewski, Ritzman (2002).   

6.2 Materialflöde 
I och med att Mekanotjänst i Söderhamn AB använder sig av regeln först in först ut 
(FCFS) som beskrivs av Krajewski, Ritzman (2002) för de plåtar som plockas från 
höglagret minimeras risken för att inkurans uppstår.  
 
Det resterande materialflödet analyseras enligt den uppdelning som gjordes i 
nuläget, nämligen produktion, montering och emballering samt lager. 

6.2.1 Produktion 
Mekanotjänst i Söderhamn AB kommer att kunna stärka sin konkurrenskraft 
ytterligare. Beroende på att deras funktionella verkstads fördelar stärks samtidigt 
som dess nackdelar minskas vilket är i enlighet med Segerstedt (1999).  
 
Produktionen blir nämligen ännu mer flexibel samtidigt som den är lättare att 
kontrollera när angreppssättet montera mot order införs eftersom 
kundorderpunkten flyttas vilket är i enlighet med Helo, Takala (2000). 
Användandet av strukturorder och därmed även nettobehovsplanering enligt 
Vollmann, Berry, Whybark (1997) samt beläggningsanalys enligt Olhager, Rapp 
(1985) kommer att minska den funktionella verkstadens nackdelar. Beroende på att 
planering, ledning och administration blir mer precis. Även kortandet av 
produktionsledtiden (minskade säkerhetstider) för operationerna bidrar med att 
minska verkstadens nackdel och därmed ytterligare höja dess konkurrenskraft.  
 
Som följd av de minskade säkerhetstiderna mellan de olika ingående operationerna 
kommer det att samlas mindre material ute i maskinhallen. En bättre fysisk 
överblick över materialet i produktionen erhålls samtidigt som det frigörs 
utrymmen i ställagen. Utrymmen som kan avsättas till lagring av exempelvis 
halvfabrikat för andra produkter med regelbunden och hög volym.  

6.2.2 Montering och emballering 
Ökade tillverkningsvolymer kräver ökade resurser. Fördelen med dagens arbetssätt 
är att det är mindre känsligt för kortare störningar, ser till att hålla nere system- och 
hanteringsförlusten samt är mer flexibelt när det gäller att anpassa kapaciteten än för 
ett monterings- och emballeringssystem som innefattar korta cykeltider. (Lumsden, 
1998) 
 



Mekanotjänst i Söderhamn AB  Magnus Persson 

  
 
 

38

Nackdelen med detta är dels att det kommer att krävas stora ytor i och med de 
ökade volymerna. Dels tar det mer tid i anspråk för att lära in hela 
monteringsprocessen. (Lumsden, 1998) Inlärningsproblemet blir ett problem när 
längre störningar inträffar, exempelvis sjukdom för en ordinarie montör. Problemet 
med att det blir trångt på grund av den yta som krävs för varje arbetsstation blir 
ännu mer kännbart när de båda produkterna ska monteras samtidigt. 6-packen 
kommer att mer eller mindre monteras konstant medan PSU:n kommer att 
monteras lite mindre frekvent som följd av dess lägre försäljningsvolym.  
 
Examensarbetaren har valt att ta fram monteringsförslag som syftar till att hålla ner 
förlusterna i systemet samtidigt som det inte får ta upp för stor yta. Förslagsvis ska 
PSU:n monteras i serie medan 6-packen ska monteras både i serie och parallellt. 
PSU:n och 6-packen ska monteras i produktionsgrupp 1706.  
 
PSU:n ska monteras i ett seriesystem, där seriesystemet har två stationer för 
montering samt en emballeringsstation. Den första stationen i serien ska ha en något 
kortare cykeltid än station nummer två för att inte riskera att systemförluster 
uppstår. I och med den något kortare cykeltiden mellanlagras enheterna på 
mellanlagringsbordet mellan stationerna. Cykeltiderna i sig blir relativt långa varvid 
hanterings och balanseringsförlusterna hamnar på en mycket låg nivå. När den 
första stationen har producerat sitt tänkta antal går den över till att börja emballera. 
När station två är klar med sin montering ansluter de till emballeringsstationen, se 
bilaga 5. Beroende på om utleverans sker varje vecka eller varannan för PSU:n sker 
emballeringen antingen varje eller varannan vecka (tar inte upp plats i onödan). Det 
antal som ska levereras samtidigt monteras klart innan emballeringen startar.  
 
6-packen ska monteras i ett seriesystem med två monteringsstationer parallellt med 
en monteringsstation där all montering sker på en gång. I anslutning till 
monteringsstationerna ligger en emballeringsstation. Anledningen till att inte lägga 
in endast ett seriesystem med tre stationer beror på att det blir svårare att balansera 
systemet och förlusterna stiger därmed. Ytterligare en fördel är att den montör som 
har den högsta monteringskapaciteten inte begränsas av systemet utan tillåts 
montera allt i sin egen takt. I seriemonteringen ska den första stationen även här ha 
en något kortare monteringstid för att inte riskera att systemförluster uppstår. När 
den första stationen har producerat sitt tänkta antal går dess montör över till att 
börja emballera. När station två samt den ensamma stationen är klar med sina 
monteringar ansluter de till emballeringsstationen, se bilaga 6. 
 
Både för PSU:n och 6-packen ska de färdigmonterade produkterna mellanlagras i 
vagnar med hyllor samt i ställage enligt bilaga 5 och 6. Vagnarna (fler än på 
bilderna) är till för att underlätta det ergonomiskt för montörerna, de slipper böja 
sig ner lika mycket (jämfört med pallar). De färdigemballerade produkterna ska 
transporteras till utlastningen när det finns tillräckligt med plats.  
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För PSU:n kommer seriesystemet i snitt färdigställa cirka 100 enheter per vecka, 
och för 6-packen erhålls en kapacitet på 160 stycken enheter (seriemonteringen) 
plus 80 stycken enheter (den ensamma stationen) vilket ger 240 enheter per vecka 
om så önskas. Om ett lägre antal ska skickas används helt enkelt inte all tillgänglig 
tid. Skulle försäljningen öka ytterligare ska montering ske i två parallella 
seriesystem, vilket ger en kapacitet på 320 stycken i veckan. En kapacitet som 
liksom PSU:n kommer att ökas i och med inlärningskurvan, kortare tid per enhet 
när montörerna blivit vana med arbetet. Tiderna bygger på den tid det idag tar att 
montera en enhet. 
 
I och med att montering av PSU:n kommer att ske relativt frekvent och montering 
av 6-packen kommer att ske kontinuerligt kommer det för eller senare att uppstå en 
störning när en ordinarie montör är frånvarande på grund av sjukdom eller dylikt. 
En tillfällig montör kommer därmed att plockas in. För att minimera tiden för 
inlärning har examensarbetaren tillsammans med kvalitetsansvarig vid Mekanotjänst 
i Söderhamn AB tagit fram tillverkningsinstruktionskort (Tvi-kort) för montering 
och emballering av dessa två produkter. Tvi-korten beskriver de olika monterings- 
och emballeringsstegen med text och bilder i Microsoft PowerPoint format. Se 
utdraget exempel från emballeringsinstruktionerna för PSU:n i bilaga 7. 

6.2.3 Lager 
Att lagra några överblivna tillverkade underartiklar kräver mycket utrymme 
eftersom de lagras på pall. Men i och med att artiklarna kommer att gå frekvent 
kommer det att finnas plats utan att utrymmet i sig ökar nämnvärt.  
 
Halvfabrikat för PSU:n ska lagras i monteringsrummet för produktionsgrupp 1706, 
se bilaga 5. Medan halvfabrikaten för 6-packen lagras i det angränsande rummet för 
produktionsgrupp 1706, se bilaga 6. De köpartiklar som ingår i PSU:n och 6-
packen bör även de lagras i monteringsrummet för att minimera onödiga 
transportsträckor och därmed höja effektiviteten ytterligare, se bilaga 6. Lagringen 
på närmaste lagringsplats för halvfabrikaten stämmer därmed överens med teorin 
som ges av författarna Krajewski, Ritzman (2002).  

6.3 Förkalkylering/efterkalkylering av operationstid 
I dagsläget görs inga direkta efterkalkyleringar av ställtiden och produktionstiden i 
Monitor. Skulle det göras efterkalkyleringar i dagsläget så är det för närvarande 
endast möjligt att se huruvida den sammanlagda tillverkningstiden per operation 
överensstämmer med den satta planeringen. Det beror på det som tidigare nämndes 
i kapitel 5.3, nämligen att den inrapporterade tiden endast anger den sammanlagda 
tiden för det antal som tillverkats.  
 
Nackdelen med att inte göra efterkalkyleringar på de artiklar som tillverkas är att 
felaktiga tider kan orsaka onödig köbildning och släp om det är så att det i 
verkligheten tar längre tid att tillverka en artikel än vad som är inlagt i systemet. 
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Beläggningen blir med andra ord högre än vad som framgår ur Monitor eftersom 
Monitor går efter de värden som lagts in i systemet. Felaktigheterna blir desto större 
ju större volymer som tillverkas. Det är alltså av stor vikt att ha korrekta 
uppskattningar på produktionsledtiden i enlighet med Olhager, Rapp (1985) för att 
bakåtplaneringen ska kunna ske på ett tillförlitligt sätt enligt Vollmann, Berry, 
Whybark (1997). 
 
Mekanotjänst i Söderhamn AB måste börja inrapportera även ställtiden i Monitor 
för de olika operationerna samt följa upp ställtiderna och produktionstiderna för att 
erhålla så korrekta tider som möjligt. I och med att efterkalkylerna sedan görs kan 
tiderna justeras för att få en så säker beläggning som möjligt och inte riskera att 
exempelvis dra på sig onödigt släp genom att ha felaktiga operationstider inlagda. 
Det omvända gäller också, att inte riskera att det uppstår en systemförlust, 
produktionsgruppen måste invänta material eftersom de hunnit arbeta bort den 
rådande beläggningen. (Lumsden, 1998) 
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

7.1 Produktionsstyrning 

7.1.1 Lång tidshorisont 
Sälj- och verksamhetsplanering rekommenderas att införas, där PSU:n och 6-packen 
ska bilda en egen produktgrupp. Tabellplanering ska användas som stöd till sälj- och 
verksamhetsplaneringen. 
 
Mekanotjänst i Söderhamn AB rekommenderas starkt att ändra angreppssätt för 
huvudplaneringen, montera mot kundorder istället för att tillverka mot kundorder 
för PSU:n och 6-packen. Produktion ska ske mot mellanlager av halvfabrikat, där 
halvfabrikaten utgörs av de egentillverkade artiklarna, se bilaga 1 och 2. Lagret för 
halvfabrikat ska innefatta huvudplanens behov.  

7.1.2 Mellan tidshorisont 
Mekanotjänst i Söderhamn AB rekommenderas starkt att börja arbeta med 
strukturorder (nedbrytning och orderläggning sker på hela produktstrukturen).  
 
Kontinuerlig beläggningsanalys rekommenderas starkt, som en del i det dagliga arbetet 
med planering av tillverkningsorder.  
 
Förflyttning av kundorderpunkt till lagret för halvfabrikaten kommer att ske som 
följd av det ändrade angreppssättet.  
 
Partistorleken för halvfabrikaten rekommenderas starkt att den beräknas med hjälp av 
Silver-Meal, se bilaga 4.  
 
Säkerhetstiderna mellan operationerna rekommenderas att minskas i två steg: 
 

1. Säkerhetstiden mellan alla operationer sätts omgående till ett dygn efter att 
strukturorder och kontinuerlig beläggningsanalys införts. 

2. När rutinerna satt sig för planering och inköp ska det ses över om det går att 
korta säkerhetstiden ytterligare samt införa överlappning mellan två 
efterföljande operationer med lång operationstid. 

7.1.3 Kort tidshorisont 
Vid tillfällig överbeläggning i en produktionsgrupp rekommenderas starkt att order 
prioriteras enligt prioriteringsregeln Earliest Due Date (EDD).  
 
Tillverkningsorder rekommenderas att dagligen dras ut istället för veckovis. 
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7.2 Materialflöde 

7.2.1 Produktion 
Flexiblare och mindre kostsam produktion samtidigt som det blir lättare att 
kontrollera och överblicka produktionen följer av att kundorderpunkten flyttats till 
lagret för halvfabrikat. Tillsammans med kontinuerlig beläggningsanalys och kortare 
säkerhetstider ökar konkurrenskraften för Mekanotjänst i Söderhamn AB. 

7.2.2 Montering och emballering 
PSU:n rekommenderas starkt att den monteras i ett seriesystem med två 
monteringsstationer och en emballeringsstation, se bilaga 5.  
 
6-packen rekommenderas starkt att den monteras i ett seriesystem med två 
monteringsstationer parallellt med en monteringsstation där all montering sker på 
en gång. Monteringsstationerna ansluter till en gemensam emballeringsstation, se 
bilaga 6. 

7.2.3 Lager 
Halvfabrikat för PSU:n rekommenderas starkt att de lagras i monteringsrummet för 
produktionsgrupp 1706, se bilaga 5.  
 
Halvfabrikaten för 6-packen rekommenderas starkt att de lagras i det angränsande 
rummet för produktionsgrupp 1706, se bilaga 6.  
 
Köpartiklar till PSU:n och 6-packen rekommenderas starkt att de lagras i 
monteringsrum 1706, se bilaga 5. 

7.3 Efterkalkylering av ställtid/produktionstid 
Ställtiden för de olika operationerna rekommenderas starkt att börja inrapporteras i 
Monitor.  
 
Efterkalkyler rekommenderas starkt att upprättas och följas upp för de olika 
operationernas ställtid och produktionstid. 
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8 Diskussion 

8.1 Är syftet uppfyllt? 
Syftet med arbetet har uppfyllts i och med att de framtagna förbättringsförslagen 
kommer att bidra till: 
 

• Flexiblare produktion 
• Bättre kontroll på produktionsplaneringen 
• Ökad leveransprecision 
• Besparingar på cirka 120 000 kr/år (beräknat utifrån de prognoser som 

framgår i bilaga 4) för de två produkterna 
• Ett genomtänkt monteringsupplägg (med tillräcklig kapacitet för att klara de 

väntade volymerna) 
 

Med andra ord kommer material- och produktionsstyrningen att förbättras om de 
rekommenderade förslagen implementeras. En förbättrad material- och 
produktionsstyrning underlättar även de volymer som ska börja tillverkas för de två 
Ericssonprodukterna. 

8.1.1 Rapportens tillförlitlighet 
De data som samlats in via ostrukturerade intervjuer har en hög reliabilitet eftersom 
intervjuerna har skett med all berörd personal. En mer tillförlitlig data har med 
andra ord erhållits tack vara det stora intervjuunderlaget. Examensarbetaren har 
kunnat förvissa sig om att de data som erhållits är korrekta genom att verifiera dem 
mot det övrig personal svarat vid de ostrukturerade intervjuerna. De data som 
inhämtats utifrån affärssystemet Monitor (ställtider, operationstider med mera) har 
hög reliabilitet i och med att det är de tider som används. Hur hög tillförlitlighet de 
data som samlats in för ställtider och operationstider verkligen har, kommer först att 
riktigt kunna besvaras när efterkalkyler av ställtider och operationstiderna upprättats. 
Tillförlitligheten bedöms dock som relativt god utifrån de ”stickprover” av 
efterkalkyler som examensarbetaren gjort över den sammanlagda tiden för ställtid 
och operationstid per operation.  
 
Validiteten i rapporten är hög eftersom de data som samlats in berör just material- 
och produktionsstyrningen. Relevanta litteraturstudier har säkerställt att de data 
som samlats in är av sådan art att de är i linje med arbetets syfte, i och med detta har 
validiteten stärkts ytterligare.  
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 Bilaga 1 
Operationssteg för de ingående artiklarna i POWER SUPPLY SUBRACK fram till lager av halvfabrikat 

  
 
 I

SXA1246223/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1246224/1 

Stansning Bockning 507 Sköljning Kontroll Bockning 3313 

SXA1246218/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1246219/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1246220/1 

Stansning Försänkning Indrivning Kontroll Bockning 3313 Sköljning 

SXA1246221/1 

Stansning Indrivning Bockning 3313 Kontroll 

SXA1246226/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1246227/1 

Stansning Bockning 3313 Kontroll Sköljning 

SXA1243766/1 

Gradning Flerop Brother Kontroll Kapning 

SXA1246229/1 

G 24x Stansning Sänd. lego Kontroll 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Sköljning 

Sköljning 

Dala plating
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Operationssteg för de ingående artiklarna i POWER SUPPLY SUBRACK fram till lager av halvfabrikat 

  
 
 II

 

 

SXA1246222/1 

Bockning 3313 Stansning Sköljning Kontroll 

SXA1246225/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXK1115025/1 

Stansning Bockning 507 Bockning 3313 Kontroll 

SXK1115026/1 

Stansning Bockning 507 Indrivning Kontroll 

SXA1246228/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1246230/1 

Stansning Borrmaskin Sänd. lego Kontroll 

SXK1114273/1 

Montering Sänd. lego ElectroSystem Kontroll 

SXA1246216/1 

Gradning Kontroll Stansning 

Sköljning 

Dala plating

Bockning 3313 Sänd. lego 

SXA1246217/1 

Sköljning Montering OVERLAY Kontroll Stansning Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Montering 

Bockning 3313 Sköljning 

Dala plating



 Bilaga 2 
Operationssteg för de ingående artiklarna i SUBRACK AMM 6P fram till lager av halvfabrikat 

  

  
 
 I

SXA1242205/1 

Försänkning Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1242206/1 

Försänkning Stansning Bockning 507 Sköljning Kontroll Bockning 3313 

SXA1242207/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll Sänd. lego Stigges reklam

SXA1243755/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1243756/1 

Stansning Försänkning Indrivning Kontroll Bockning 3313 Sköljning 

SXA1243759/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1243764/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1230515/10

Stansning Gradning Bockning 3313 Kontroll Sänd. lego Prohus AB 

SXA1243760/1 

Bo. Förs. Sköljning Kontroll Kapning 

SXA1243760/2 

Bo. Förs. Kapning Sköljning Kontroll 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 
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SXA1243766/1 

Flerop Brother Kapning Sköljning Kontroll 

SXA1243761/1 

Stansning G 24x Sänd. lego Kontroll Dala plating

SXA1243763/1 

Stansning Gängning  17x Sänd. lego Kontroll 

SXA1243765/1 

Stansning Bockning 3313 Sköljning Kontroll 

SXA1242212/1 

Stansning Bockning 507 Kragning Kontroll 

SXK1115027/1 

Stansning Prägling Sköljning Kontroll 

SXK1115081/1 

Stansning Bockning 507 Bockning 3313 Kontroll Sköljning Montering 

SXK1115026/1 

Bockning 507 Indrivning Kontroll Stansning 

Dala plating

Gängning Bockning 3313 Sköljning 

Montering 

Bockning 3313 Sköljning 

SXA1243762/1 

Bockning 3313 Sköljning Kontroll Stansning Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 

Lager 



 Bilaga 3 
 Produktstruktur   

  
 
 I

 
 
 
1. POWER SUPPLY SUBRACK 
2. SXA1246223/1 
3. SXA1246224/1 
4. SXA1246218/1 
5. SXA1246219/1 
6. SXA1246220/1 
7. SXA1246221/1 
8. SXA1246226/1 
9. SXA1246227/1 
10. SXA1243766/1 
11. SXA1246229/1 
12. SXA1246222/1 
13. SXA1246225/1 
14. SXK1115025/1 
15. SXK1115026/1 
16. SXA1246228/1 
17. SXA1246230/1 
18. SXK1114273/1 
19. SXA1246216/1 
20. SXA1246217/1 

 
 

1
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19 20
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 II

 
 
 

1. SUBRACK AMM 6p 
2. SXA1242205/1 
3. SXA242206/1 
4. SXA1242207/1 
5. SXA1243755/1 
6. SXA1243756/1 
7. SXA1243759/1 
8. SXA1243764/1 
9. SXA1230515/10 
10. SXA1243760/1 
11. SXA1243760/2 
12. SXA1243766/1 
13. SXA1243761/1 
14. SXA1243763/1 
15. SXA1243765/1 
16. SXA1242212/1 
17. SXK1115027/1 
18. SXK1115081/1 
19. SXK1115026/1 
20. SXA1243762/1 
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 Bilaga 4 
 Beräkning av partistorlek utifrån erhållna prognoser   

  
 
 

I

Innan produktionsstorleken kan beräknas måste först beräkning av nedanstående 
ske: 
 

• uppsättningskostnaden 
• värdet på halvfabrikaten 
• lagerhållningssärkostnaden/enhet och period 

 
Uppsättningskostnaden: Genom att ta ställtiden för de olika tempona multiplicerat 
med kostnaden för de olika produktgrupperna erhålls en uppskattning på 
uppsättningskostnaden.  
 
För PSU:n blir uppsättningskostnaden, A • 10280 kronor beräknat utifrån dagens 
värden. 
För 6-packen blir uppsättningskostnaden, A • 9200 kronor beräknat utifrån dagens 
värden. 
 
Värdet på halvfabrikaten: För att få fram det värde som lagras vid tillverkning av 
halvfabrikaten adderas värdet för de ingående L-artiklarna ihop, där det ingår flera 
detaljer av en artikel multipliceras värdet med antalet.  
 
För PSU:n blir halvfabrikatens totala värde cirka 420 kronor. 
För 6-packen blir halvfabrikatens totala värde cirka 410 kronor. 
 
Lagerhållningssärkostnaden/enhet och period: Är lika med 
lagerhållningssärkostnadsräntan, r multiplicerat med värdet på artiklarna, v. Perioden 
är här en månad. Med andra ord blir: 
 

Lagerhållningssärkostnaden PSU = månenhetkr &50,3
12
10,0*420 =  

 

Lagerhållningssärkostnaden 6-pack = månenhetkr &42,3
12
10,0*410 ≈  

 
De tio procenten är den procentsats som Mekantotjänst i Söderhamn AB i dagsläget 
räknar med. Skulle en ny procentsats börja användas är det viktigt att komma ihåg 
att räkna fram ett nytt värde. Dagens procentsats kan tyckas liten men den har visat 
sig stämma bra för Mekanotjänst i Söderhamn AB. 
 
Beräkningarna nedan sker utifrån de av Ericsson erhållna prognoserna. 
Beräkningsprocessen ska stanna av när det första partiet funnits. Nya beräkningar 
ska ske när det börjar vara dags att fylla på med mer halvfabrikat. Tidpunkten för 
detta måste vara satt så att ledtiden fram till halvfabrikat är tillåten, det vill säga det 
hinns med att tillverka en ny påfyllnadskvantitet. 
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II

 
Beräkningsexemplet nedan tar emellertid med även de senare perioderna. 
Anledningen till detta är endast att visa en uppskattning av den totala 
produktionskostnaden. 
 

 
 
 

 
 
De värden med fetmarkerad och kursiv stil är ”felaktiga” beroende på att här har 
det räknats till prognosens slut. I verkligheten har nya prognoser erhållits varvid 
påfyllningspartiet blir större.  
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Värden med fetmarkerad och kursiv stil, samma anledning som för PSU:n.  
 
Den ovan uträknade totala produktionskostnaden för PSU:n och 6-packen gör sig 
inte riktigt rättvisa. Anledningen är dels att nya prognosvärden erhållits och dels att 
planeringshorisonten ”huggits av”. Trots detta står det nya angreppssättet sig 
mycket bra jämfört med det nuvarande, som ges nedan för samma prognoser. 
 
För det nuvarande angreppssättet har det antagits att en hel periods behov tillverkas 
på en gång. Det vill säga hela periodens (en månad) behov tillverkas på en gång i de 
olika operationerna. Medan monteringen av dem sker fortlöpande med utleverans 
en gång per vecka. Med andra ord har det mest ekonomiska produktionsalternativet 
som går för dagens arbetssätt antagits. Skulle det exempelvis istället stansas ut hela 
periodens behov för att sedan lagras och tillverkas i mindre ”veckopartier” i de 
olika operationerna växer uppsättningskostnaden med nästan fyra gånger till. 
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Här är lagerhållningskostnaderna noll (som följt av det teoretiska antagandet, 
produceras och levereras i samma period). Medan uppsättningskostnaden har rusat 
iväg som följd av nya uppsättningar per period.  
 
För att få fram än mer exakta beräkningar kan perioden delas upp veckovis istället 
för som nu månadsvis. Uppdelningen görs med hänsyn till mängden pallar (se 
kapitel 5.2.2).  
 
För att få fram den verkliga uppsättningskostnaden ska de faktiska ställtiderna 
kontrolleras genom att börja inrapportera dessa i Monitor för varje operation. När 
detta har gjorts ett par gånger kontrolleras och beräknas ett medelvärde för de olika 
ställen (kan skilja dels från gång till gång samt beroende på operatör).  
 
Halvfabrikatets totala värde skiftar beroende på hur många enheter som de ingående 
standarpriserna beräknats för. Artiklarna bör ses över så de är beräknade utifrån ett 
passande antal. Förslagsvis sätts standarpriserna utifrån den ekonomiska 
orderkvantiteten baserat på medelefterfrågan per år. I och med att de två 
produkterna precis börjat tillverkas kan medelefterfrågan tas utifrån de erhållna 
prognoserna. Standardpriserna ska alltså sättas utifrån följande volymer: 
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PSU 
 

 
( ) ( ) st

rv
ADEOK 900

50,3
10280*138*2

*
**2 ≈==  

 
6-pack 
 

 
( ) ( ) st

rv
ADEOK 1960

42,3
9200*715*2

*
**2 ≈==  
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 Monteringsupplägg PSU   
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1. 1:a stationen i seriemonteringen 
2. 2:a stationen i seriemonteringen 
3. Mellanlagring på bord 
4. Ställage – lagring av halvfabrikat 

6-p 
5. Ställage – lagring av halvfabrikat 

PSU samt färdigmonterade 
produkter 

6. Emballeringsbord 
7. Vagn med hyllor 
8. Köpartiklar till  PSU + 6-pack 

 

6 

6 
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 Monteringsupplägg 6-pack 
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1. 1:a stationen i seriemonteringen 
2. 2:a stationen i seriemonteringen 
3. Mellanlagring på bord 
4. Här monteras enheten färdigt 

vid en och samma station 
5. Ställage – lagring av halvfabrikat 

6-p 
6. Ställage – lagring av halvfabrikat 

PSU samt färdigmonterade 
enheter 

7. Emballeringsbord 
8. Vagn med hyllor 

7 
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Tvi � kort emballering
Uppgjord av:  Magnus Persson    Datum: 2005-02-21 

    
Artikelnummer: MTJ490587  Benämning: Power Supply Subrack 

Rev: A 

Placera den inre 
etiketten på PSU:n som
bilden visar. 
Förpackning sker enligt
bild två samt bilderna 
på blad två. 




