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1990-1991 myntade jag begreppet ”Cover-Time Planning” i min licentiatavhandling vid Linköpings 
Tekniska Högskola. Avhandlingen presenterar en idé för materialbehovsberäkning för tillverkade 
produkter, ett tänkt alternativ till metoden ”Material Requirements Planning”. Sedan 1991 har jag då 
och då gjort kompletterande publiceringar, som delvis förändrat och utvecklat den ursprungliga idén, 
täcktidsplanering på svenska. Begreppet och idén har succesivt visat sig få en spridning, oftast utan min 
inblandning eller mitt överinseende. Vad som skrivs på nätet om täcktidsplanering och ”cover time 
planning” är därför naturligtvis intressant. Jag har nu upptäckt att det även finns missförstånd och 
villfarelser om tekniken, därför har jag gjort en liten sammanställning där jag pekar på och diskuterar 
påståenden som för mig är oriktiga eller tveksamma. 
 
 
Inledning: varför visa vad som finns att läsa 
Åren 1984 till 1991 var jag planeringschef och produktionschef, men inte bara chef utan också 
aktiv användare och ansvarig för tillämpningen av nettobehovsplanering (= Material 
Requirements Planning (MRP) = senare också benämnt Materialbehovsplanering). Med tiden 
blev jag skeptiskt till teknikens förträfflighet. Svårigheten med att tillverka mot kundorder, 
tjocka listor med föreslagna tidigareläggningar och senareläggningar, samt mängden av 
produkter i arbete och lika fullt obalans av komponenter när slutprodukten skulle 
sammanställas. Jag började fundera, om man inte använder MRP; vad ska man då använda? 
Beställningspunktsystem finns naturligtvis, men det har tre väsentliga nackdelar. Det kräver 
individuella prognoser på alla artiklar, eftersom det inte utnyttjar produktstrukturernas 
information; det går inte planera ökning av produktionen eller minskning som MRP kan; det 
ger inte heller underlag för beräkning av framtida beläggning och därmed kapacitetsbehov. 
Utifrån Mysigmas1 koncept att sortera artiklarna i täcktidsordning (lagersaldo dividerat med 
förbrukningen) fick jag en idé till ett alternativ till MRP. Vid ett seminarium vid Linköpings 
Tekniska Högskola i Produktionsekonomi fick jag tillfälle att presentera min idé. Professorn 
där, Robert W. Grubbström, sa åk hem och gör en simuleringsmodell av detta, så blir det din 
licentiatavhandling. Jag gjorde det, vilket var nyttigt, och den ursprungliga idén korrigerades 
något. Min licentiatexamen är från 1990 men avhandlingen trycktes 1991 (Segerstedt, 1991). 
Det är Grubbström som styrde så att alternativet benämndes ”Cover-Time Planning”, 
naturligtvis med mitt samtycke. Min delvis återkomst till Produktionsekonomi i slutet av 1980-
talet, efter att ett tag 1975 arbetat där som assistent (framförallt till Sven Axsäter), ledde också 
till att Grubbström startade publicera flera teoretiska artiklar kring ”materialbehovsberäkning” 
och ”input- output analys”, exempelvis Grubbström och Ovrin (1992). 
När jag efter min licentiatavhandling var i kontakt och blev kontaktad av program-
varuleverantörer kände jag mest skepsis och misstro. De hade redan investerat hårt i 

                                                 
1 Mysigma, konsultbolag grundat av Lars O Södahl och Ove Dahl 1970 
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nettobehovsplaneringssystem och täcktidsplanering var oprövat. Våren 1991 blev jag 
universitetsadjunkt vid Mälardalens Högskola, från kollegor i den akademiska världen var det 
ännu mer skepsis och misstro. Därför blev jag förvånad när jag studerade Jonsson och Mattsson 
(2014); många företag uppger att de använder täcktidsplanering och verkar rätt nöjda. Lika 
formaliserat användande som jag skulle vilja att det var, torde det inte vara, men metodiken har 
definitivt fått spridning. 
 
Nu har jag har ”gogglat”: ”täcktidsplanering”, det gav 3510 träffar; ”taktplanering” det gav 287 
träffar; ”cover time planning”, det gav 1730 träffar (2019.09.10). Många av träffarna är jag själv 
ansvarig för, men långt ifrån alla. Jag har gjort kompletterande publiceringar både i ”peer 
review”-litteratur och svensk facklitteratur. Larsson (2005a, 2005b), då på datorfirman IBS, har 
också pläderat för täcktidsplanering i svensk facklitteratur. 
Här kommer jag att redovisa delar av den text som jag hittat, det är ingen total redovisning, och 
inte systematiskt, utan den som jag hittat lättast och som jag vill kommentera. Viktigt syfte med 
denna rapport är att redovisa och bemöta de villfarelser och missförstånd jag upptäckt. 
För text som jag citerar exakt använder jag ett annat typsnitt 

 

Träffar: 
En av de första träffarna kommer från Handbok i materialstyrning C31 (Stig-Arne Mattsson 
om Täcktidsplanering) och ser ut enligt följande: 
”Materialstyrningsmetodens egenskaper ur användningssynpunkt kan sammanfattas enligt följande 
tabell. Vad de olika egenskaperna innebär finns redovisat i handboksdel C03, Egenskaper hos 
materialstyrningsmetoder.   

Egenskap Beskrivning 

Efterfrågetyp Prognoser, förbrukningshistorik 

Efterfrågans tidsfördelning Totalsummerad efterfrågan 

Produkt/komponentorientering Komponentorientering 

Efterfrågekaraktär Oberoende efterfrågan 

Initieringsprincip Förbruknings- alternativt bevaknings- och 
förbrukningsinitierande 

Inplaneringsprincip Från bevakningstidpunkt 

Planeringsframförhållning Möjlig 

Prioritetsgrundande Ja 

Omplaneringsförmåga Nej 

Typ av materialplan Enstaka order/avrop 

Intervall mellan beställningar Varierande 

Tabell 1 Egenskaper hos täcktidsplanering” 

Inte helt lätt att förstå ”Egenskap”, men här framkommer missförstånd eller feltolkningar. För 
täcktidsplanering är efterfrågetyp en produktionstakt som är mening att man skall åstadkomma 
och upprätthålla för de artikelnummer som tilldelas en produktionstakt/efterfrågetakt. 
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Efterfrågans tidsfördelning är inte en totalsummerad efterfrågan, utan en planerad 
produktionstakt som kan variera över en tidshorisont (som måste vara minst lika lång som den 
kumulerade ledtiden för artikeln, om den inte ska fasas ut vid en bestämd tidpunkt). 
Produkt/komponentorientering? Täcktidsplanering hanterar artiklar som både är 
slutförbrukningsartiklar, halvfabrikat och köpartiklar. Efterfrågekaraktär? Idén från början 
med täcktidsplanering är att utnyttja den information om beroende förhållanden som finns i 
produktstrukturerna (Bill of Material). Täcktidsplanering kan även hantera oberoende 
efterfrågan, som ett vanligt beställningspunksystem, men med tid istället för kvantitet som 
beslutsvariabel. Initieringsprincip? Inte helt begripligt vad som menas, beskrivningen kan 
därmed också accepteras. Inplaneringsprincip? Från nu och framåt, från bevakningstidpunkt. 
Planeringsframförhållning? Med täcktidsplanering kan produktionsökningar och utfasningar 
planeras, alltså möjlig. Prioritetsgrundande? Ja. Omplaneringsförmåga? Täcktidsplanering 
saknar nettobehovsplaneringens automatiska tidigareläggning och senareläggning, 
planeringsprincipen är ”lagd order ligger, och slutförs enligt plan” tills någon manuellt 
förändrar den. Typ av materialplan? Inte bara enstaka order/avrop, för flertalet artiklar finns en 
produktionsplan som skall tillfredsställa en förväntad efterfrågetakt. En planerad efterfrågetakt 
att ge till sina leverantörer. Intervall mellan beställningar? Det styr användaren genom 
inspektionstid, intervallet mellan beställningar påverkas också av den verkliga förbrukningen 
Fortsättning från Handbok i Lagerstyrning (Stig-Arne Mattsson om Täcktidsplanering: 
”3 Användningsmiljöer 

Täcktidsplanering är i första hand användbar i planeringsmiljöer av följande slag. 

1. För styrning av artiklar i allmänhet med oberoende behov, speciellt om efterfrågan är förhållandevis 
jämn från period till period. 

2. För styrning av lågvärdesartiklar och för vilka förbrukningen är tämligen jämn och förutsägbar även 
om det är fråga om härledda behov. 

Metodens relativa svagheter vid planering av artiklar med härledda behov blir mindre ju större inslag 
det finns av oberoende efterfrågan och ju frekventare och kontinuerligare de härledda 
materialbehoven är. Metoden fungerar sämre i planeringsmiljöer med lågfrekventa och jämförelsevis 
stora behov, dvs. vid så kallad lumpy demand. 

Eftersom hänsyn inte tas till kapacitet vid inplanering av nya order är metodens relativa fördelar också 
störst i miljöer där tillgång till kapacitet inte utgör ett avgörande problem, exempelvis på grund av viss 
volymflexibilitet i produktionen. 

Metoden ställer något mindre krav på grunddatakvalitet än materialbehovsplanering när det är fråga 
om härledda behov. Den fungerar bättre ju mindre orderstorlekar och kortare genomloppstider man 
har. 

Möjligheterna att på ett rimligt effektivt sätt ta hänsyn till trender och säsongvariationer är sämre för 
täcktidsplanering än för materialbehovsplanering. Täcktidsplanering är mindre lämpligt att använda i 
miljöer med stora systematiska efterfrågevariationer.” 

Texten ovan innehåller kategoriska uttalanden, mer hypoteser än förklaringar. Lätta 
planeringssituationer är alltid lättare för de flesta planeringstekniker. Man kan använda 
täcktidsplanering och strunta i existerande kapacitet, men då går det också åt pipan. För de 
produktionstakter som planeras måste säkerställas att man har den kapaciteten så att de kan 
tillfredsställas, dels med erfarenhet men också med den beläggningsberäkning 
täcktidsplanering kan ge underlag till. Täcktidsplanering har samma krav på grunddatakvalité 
som nettobehovsplanering; stämmer inte produktstrukturerna eller lagersaldona då blir det fel. 
Det som saknas är exempelvis förklaring till varför täcktidsplanering påstås vara mindre 
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lämplig att använda i miljöer med stora systematiska efterfrågevariationer. Vilken metod skulle 
då vara bättre och varför? För att MRP:s behov är en given kvantitet vid en given tidpunkt som 
sedan oftast inte kommer att inträffa, varför skulle den underförstått vara bättre? 
 

Mattsson (2007) skriver: “The well-known square-root formula for calculating economic order 
quantities, for instance,was published as early as 1913 (Harris, 1913) and the likewise well-known 
reorderpoint system was published in 1934 (Wilson, 1934). Other frequently used methods like cover-
time planning were developed in the 1950s (Magee and Boodman, 1958) and material requirements 
planning in the 1960s (Orlicky, 1970).” 

Magee och Boodman (1958) existerar inte. Magee (1958) och Magee och Boodman (1967) är 
utmärkta läroböcker (Production and Inventory Control) som delvis håller än idag, den 
praktiska relevansen är hög jämfört med många nutida läroböcker. Magee och Boodman skriver 
ingenting om ”cover-time planning”. Magee (1958), sidan 213, presenterar en ”run-out list for 
selecting items” när det gäller att planera turordning av produktion. Magee och Boodman 
presenterar en idé för prioritetsordning, liknande det som senare blev känt via Mysigma, sortera 
artiklarna i täcktidsordning (lagersaldo dividerad med förbrukning). Mysigma dividerade gärna 
med historisk förbrukning, Magee och Boodman för planering med förväntad förbrukning.  
Framförallt Orlicky (1975) är en mycket känd referens, även av mig detaljstuderad (Segerstedt, 
1996). Orlickys bok torde bidragit till och varit underlaget till utvecklingen av MRP-systemen. 
 
Jonsson och Mattsson (2008) presenterar en studie av användandet i Sverige av olika metoder 
för att bestämma “When to order/deliver?” och “How much to order?”. De skriver: 
“Materials requirements planning (MRP) is the best known and most widely used method for dependent 
demand. Re-order point methods (ROP), fixed order interval method (FOI), runout time planning (ROT) 
and kanban are common methods for independent demand (see e.g. Vollmann et al., 2005). The run-
out time planning method (e.g. Seetharama et al.,1995) is synonymous with the cover time planning 
method (e.g. Segerstedt, 2006). These five methods are included in this study.” 

Noterbart är att författarna skiljer på ”fix order interval” och “runout time planning”. 
Seetharama et al (1995) skriver inte om “runout time planning” utan om “Runout time method”, 
sidan 445 och följande. Seetharama et al presenterar ett liknade upplägg som presenterats av 
Magee (1958) utan att ge referens. Insatserna inom ämnesområdet av John F. Magee (1926-
2014), verksam i konsultfirman Arthur D. Little, Inc., borde uppmärksammas mer. 
 
Löfdahl (2007) är ett examensarbete från Lund som behandlar täcktidsplanering som en metod 
att bestämma orderkvantiteter och beställningstidpunkter tillsammans med  Wilsonformeln, 
Silver & Meal samt Wagner & Within!? Detta görs med referens till Mattsson (2002) och 
Aronsson et al (2004). – Visst, man kan bestämma sig för att alltid använda en orderkvantitet 
som motsvara exempelvis 10 dagars förväntat behov. Men när skall man då beställa, vid vilken 
situation? Då känns det mer naturligt att använda sig av ett periodbeställningssystem eller 
återfyllnadsystem; var 10:dag fyller man upp lagret till en nivå som täcker behovet under 10 
dagar och med en säkerhetskvantitet som skall täcka uppskattad variation under 10 dagar plus 
ledtiden (också i dagar).  
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Nyman och Westman (2013) skriver: ”Analysen av den andra forskningsfrågan ledde fram till att 
författarna motiverar valet av täcktidsplanering som den nya materialplaneringsmetoden. Utifrån Sveriges 
mekanförbund (1987) och Mattsson (1999b) parametrar visade det sig att metoden lämpade sig bäst under 
rådande förutsättningar.” 
Den slutsatsen förvånar mig något utifrån de referenser som anges. Här kunde jag notera att det 
är ett examensarbete som laddats ner nästan 1000 gånger. Författarna menar att ett 
säkerhetslager bör väljas istället för en säkerhetstid, då Matsson (1999b) menar att säkerhetstid 
lämpar sig när ledtiderna är ett uttalat problem, dvs. det är osäkert när en inleverans kommer 
att ske. Gäller det variationer i efterfråga, lämpar sig ett säkerhetslager bättre. Verkar tänkbart, 
men man kan fråga sig varför? Författarna gör också en reflektion som stärker arbetet: 
”Avslutningsvis är författarna medvetna om att Stig-Arne Mattsson har använts i stor utsträckning i 
kapitel fyra. Anledningen är att det är Mattsson som har utvecklat ramverket för miljöplaneringsfaktorer 
och därmed har det varit svårt att hitta andra författare som har behandlat samma teori.” 

 

Fransson et al (2018) skriver: ”Täcktidsplanering används främst inom producerande företag, där 
en produktionsplan med specificerad efterfrågetakt tidigare erhållits. Jacobs och Whybar (1992) menar 
också att metoden, precis som hos beställningspunktsystem, passar bäst då artiklarna har en oberoende 
efterfrågan eftersom metoden har svårigheter med härledd efterfrågan.” 

Jacobs och Whybark hade 1992 aldrig hört talas om täcktidsplanering, de jämför 
beställningspunktsystem och nettobehovsplanering! Idag torde D. Clay Whybark ha hört talas 
om ”cover-time planning”, eftersom han är belevad och allmänbildad, samt att jag träffat honom 
ett flertal gånger. 

Författarna avslutar med en intressent och något munter kommentar: ”Täcktidsplanering kan även 
vara ett alternativ, men då Företag A idag använder sig av ett beställningspunktsystem anses detta leda 
till en onödig och kostsam inlärningsprocess. Lagerförmannen har jobbat på lagret i 25 år och vet hur 
beställningspunktsystemet går till.” 

 

Alm och von Kiöhling M. (2019) skriver: ”Täcktidsplanering är en metod för att styra material och 
planera materialbehov för en given tid framåt (Jonsson & Mattsson, 2016; Segerstedt, 2017). 
Utgångspunkten är att använda en tidigare beräknad orderkvantitet, ofta den ekonomiska 
orderkvantiteten, för att beräkna hur många perioder framåt som kan täckas. Genom att dividera den 
ekonomiska orderkvantiteten med historisk medelefterfrågan från förgående år erhålls täcktiden, det 
vill säga med vilket intervall beställningarna återkommer (Oskarsson et al., 2006). Det går även att 
bestämma tiden mellan beställningar utifrån ett inspektionsintervall som bestäms utan någon 
bakomliggande beräkning. Det betyder att en beställning görs återkommande med till exempel en dag, 
en vecka eller en månads intervall vilket i många fall kan vara en fördel. (Mattsson, 2017).” 

Segerstedt (2017) visar på att täcktidsplanering är en metod att styra och planera materialbehov 
en given tid framåt, det är korrekt; men sedan visar artikeln en del mer vilket gör att referensen 
blir lite malplacerad i detta sammanhang. Men det som framförallt fångade mig i detta arbete 
var den text som skolan, inte författarna, bifogade med arbetet, enligt nedan: 

”Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Industriell Organisation och 
Ekonomi med inriktning mot Logistik och Ledning. Författarna svarar själva för framförda åsikter, 
slutsatser och resultat.” 

Borde vi tillagt/tillägga så, även i de arbeten jag varit/kommer att vara engagerad i? Har skolan 
inte ansvar för vad som påstås och framställs i studenternas publicerade arbeten? Detta tål att 
diskuteras. 
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Danneke (2006) skriver: “A cover time planning system reminds about a standard reordering system. 
The prominent different is they way of measuring a product’ s demand. The system is built upon 
comparisons of time instead of quantities which often gives better understanding of the demand and 
time for reordering. A new order is initiated when the cover time minus the safety time is less than 
required cover time. Conversely, this system does not take existing order reservations into 
consideration. Nevertheless, these orders regards as a part of the demand during the lead time. This 
system has the same benefits and difficulties as the reordering system. Calculations of a cover time 
show when the stock needs to be refilled. This system regards as a proactive system. Advance 
production planning can be performed by generating new orders even if the cover time are longer than 
the sum of reordering time and safety time. This method can easily be used for priorities; the article 
with shortest cover time shall be produced first. Calculation of cover time is an alternative to material 
requirement planning, where the articles have a deduced require, instead of here, independent require. 
This method is foremost favourable for articles with unknown demand, continuous need of material, 
small batches and short flow. Decision rule: A new order is initiated when the cover time minus the 
safety time is less than the replacement time. The delivery time is set as today’ s date plus the articles 
lead time.” 

All denna text med en enda referens till Mattsson och Jonson (2003). Här framkommer i alla 
fall att täcktidsplanering kan användas även när behovet är härlett, men också kategoriska 
uttalande om när täcktidsplanering är mest lämplig. Hela uppsatsen är mycket en hämtning från 
Mattsson och Jonson (2003). Uppsatsen innehåller många fotnoter, vilket jag (Segerstedt, 2019) 
inte brukar rekommendera då det kan bli svårläst för denna typ av ämne. I Danneke (2006) är 
det inte störande, dessutom finns en kompletterande utförlig referenslista. Slutsatsen i arbetet 
är öka lagret och kapaciteten, samt förbättra prognoserna, vilken planeringsteknik som skall 
användas lämnas förtjänstfullt därhän. 
 

Karlsson och Ållemark (2008) skriver: ”Komplexiteten i antalet artiklar samt den varierande 
efterfrågestrukturen för dessa medför att inte heller cyklisk planering är aktuell som 
lagerstyrningsmetod. Täcktidsplanering är inte aktuellt då resultatet hade blivit det samma som för R,Q-
systemet. Täcktidsplanering ger en mer pedagogisk bild över verksamheten men eftersom tillräcklig 
kompetens finns bedöms detta behov ej finnas. Dessutom hade komplikationer uppkommit då 
täcktidssystemet skulle anpassats till att fungera på liknande sätt som det anpassade systemet.” 

Intressant kommentar från författarna, täcktidsplanering ger en pedagogisk bild, men det finns 
kompetens, så då behövs ingen pedagogik! Cyklisk planering innebär att artiklar med hög 
efterfrågan tillverka/beställs oftare än artiklar med lägre efterfrågan, därför blir läsaren 
undrande varför cyklisk planering exkluderas. Skulle verkligen resultatet bli det samma för 
täcktidsplanering som för R, Q-systemet?  
 

Råstrander och Hejdenberg (2016) skriver: ”Det leder till att samtliga metoder syftar till att 
fastställa när företaget ska beställa, men beräkningen av när företag ska beställa med hjälp av 
täcktidsplanering och periodbeställningssystemet är indirekt då de först måste beräkna täcktiden och 
granskningsintervallets längd. Det är sedan dessa som ligger till grund för att kunna bestämma 
beställningspunkten vilket beräkningen i beställningspunktssystemet syftar till att göra direkt.” 

Texten gäller beställningspunktsystem, periodbeställningssystem och täcktidsplanering med 
referens till Olhager (2013) och Jonson och Mattsson (2011). I en lång och omfattande uppsats 
med många positiva ord om täcktidsplanering, men också fler konstateranden liknande 
ovanstående. Är beställningspunkten mer direkt än annat? Beställningspunkten borde/måste 
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beräknas i flera steg, först hur mycket efterfrågas per tidsenhet och även efterfrågans variation, 
sedan hur länge dröjer det efter beställning innan varan inkommer, därefter kan en 
beställningspunkt konstateras. Bara gissa en beställningspunkt kanske kan ske direkt, men till 
vilken nytta? Att beställningspunkten senare ofta inte uppdateras, det är ett annat problem.  
 

 
Funderingar, slutkommentar: 
En del författare framställer täcktidsplanering som enbart en metod att bestämma en 
orderkvantitet, vilket är förståeligt då täcktid är ett mycket instruktivt begrepp. Hur länge räcker 
lagret? 
En brist som jag ser i uppsatserna/examensarbetena är att det är en koncentration till att beskriva 
olika tekniker och sedan utifrån den litteratur som hittas söka tala om att den eller den tekniken 
är lämplig. Den specifika situationen beskrivs inte speciellt ingående, antalet artiklar, frekvens 
av tillverkning/köp, spridningen mellan olika artiklar vad gäller deras påfyllnadsfrekvens, 
inköpsförfarande, ställtider m. m. Det flesta planeringssituationer är specifika, på så sätt att det 
inte är helt möjligt eller ens önskvärt att kopiera en lösning från en situation till en annan.  
Det är viktigt att metoderna lärs ut på ett korrekt sätt, och sedan används på ett korrekt sätt. Här 
utgör uppsatser/examensarbeten ett viktigt hjälpmedel att skapa information, vad görs bra och 
vad görs sämre, vad är problemet, vad kan göras bättre. Hur man använder och ”driftar” 
exempelvis ett beställningspunktsystem, och hur man borde använda det och ”drifta” det i en 
specifik situation, det hittar man svårligen bland publicerade uppsatser och examensarbeten. 
Exakt hur bestämmer man beställningspunkterna och när och hur uppdaterar man 
beställningspunkterna? Det finns många examensarbeten att göra i olika företag och 
verksamheter gällande produktionsplanering och logistik. Med mer praktisk relevans och där 
en upprepning av vad som står i läroböcker och artiklar kompletteras med en utförlig 
dokumentation av rådande förhållanden och arbetssätt samt vad eventuella förslag till 
förbättringar innebär för förändringar i arbetssättet och situationen.  
För att komplettera ”Handbok i materialstyrning” och för att repetera vad som ungefär påstås i 
mina tidigare skrifter vill jag peka på följande. MRP är en komplicerad deterministisk modell 
över en stokastisk verklighet, däri ligger problematiken. Dessutom är det framförallt en metod 
för ”make to stock” precis efter sin ”Master Production Schedule”. Men, om verkligheten 
innebar att all efterfrågan, alla orderkvantiteter, alla ledtider, allt blev precis som planerat, då 
vore MRP den ultimata materialplaneringsmetoden. Verkligheten kommer alltid att vara 
varierande eller stokastisk, därför finns det utrymme för alternativa metoder. 
Examensarbetet är en avslutning på en utbildning, där man skall visa att man kan använda och 
bruka allt man lärt under sin studietid. Det är inte en speciell kurs i vetenskaplig metod, men 
man måste ha ett vetenskapligt angreppsätt och visa en vetenskaplig slutledningsförmåga. 
Arbetet skall visa på konkreta slutledningar och ge en typ av bidrag, som visar att det var någon 
mening med den utbildning man genomgått. Handledare och examinatorer måste se till att det 
finns godtagbara argument för vad som påstås och att det åtminstone finns tillstymmelse till 
källkritik, och att det inte finns fusk eller annan oredlighet i framställningen. Min framställning 
här börjar sammanfalla med en annan skrift ”En inledning till den bästa förklaringen- En liten 
handbok för uppsats- och examensarbete”(Segerstedt, 2019). 
 
Refererar studenten eller skribenten till täcktidsplanering eller ”cover time planning”, ser jag 
fortsättningsvis gärna naturligtvis att denne tagit del av referenserna Segerstedt (2017, 2018).   
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	Mattsson (2007) skriver: “The well-known square-root formula for calculating economic order quantities, for instance,was published as early as 1913 (Harris, 1913) and the likewise well-known reorderpoint system was published in 1934 (Wilson, 1934). Ot...

