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Ingress 
Varför är Kanban inte installerat överallt? ”Pull” och ”Push”, vad är skillnaden, och är det någon 
idé att bry sig överhuvudtaget? Volvo i slutet 1950-talet hade så mycket produkter i arbete att de hade 
svårt att ta sig fram i verkstaden, dåtidens expert Sune Eriksson tillkallades (författaren till Planering 
av Serieproduktion, Studentlitteratur, 1980.). Produkter i arbete (PIA) måste fortsatt begränsas, 
därmed kommer vi in på CONWIP men även tänkta framtida utleveransplaner. Orderkvantiteter och 
variationer hur det påverkar mängden produkter i arbete och utleveranstakten. 
 
Produktion i ett flöde 
Produktion i ett flöde? Finns det någon produktion som inte ingår i ett flöde? Kanske när jag 
själv försöker skruva eller spika upp en mellanvägg av gamla panelbrädor i mitt nya uthus. 
Produktion i det flesta fall innebär att något utförs med ingredienser, något skapas som sedan 
utgör en ingrediens i nästa steg, i sista steget blir produkten/tjänsten något som konsumeras av 
en slutkund. I detta flöde av olika produktioner, är den verkliga slutkunden oftast inte känd 
förrän i slutsteget, ofta inte en gång då, vem kommer att använda motorsågen eller förbruka 
smörgåspålägget, det är inte helt klart. 
 
Ett är klart all produktion har en kund eller en efterfrågare, annars skulle produktionen inte 
äga rum. Men ofta vet man inte exakt vad, och vilken kvantitet, kunden vill ha. I varje 
produktionssteg måste ändå bestämmas exakt vad som skall produceras och i vilken kvantitet. 
Det innebär att ofta fattas beslutet om exakt vad och vilken kvantitet, efter någon typ av 
prognos eller uppskattning. Varför? Jo, produktionen tar tid, först måste nödvändiga 
”ingredienser” finnas tillgängliga, sedan tar själva produktionen tid. Kunden/efterfrågaren 
kräver en leveranstid, från det att varan/tjänsten beställs tills den levereras. Om kravet på 
leveranstid är kortare än produktionstiden, då måste produktionen startas med en kvantitet 
som förmodligen inte kommer att stämma exakt med efterfrågad kvantitet. 
 
Tål att repetera produktion mot kundorder, produktion mot lager etc: 

Konstruktion

Beredning

Tillverkning

Montering

Leverans

Konstruktion och produktion
mot kundorder

Variantkonstruktion och produktion
mot kundorder

Produktion mot kundorder

Montering mot kundorder

Lagerproduktion

Förädlingskedja  
Figur 1 Kundorderpunktens läge i förädlingskedjan 

mailto:anders.segerstedt@ltu.se
mailto:anders.segerstedt@telia.com


2 
 

 
”Bill of Material”, produktstruktur, förr kunde det vara 5-nivåer inom samma företag, inte 
idag ofta nästan bara en. Varför, det blev för komplicerat med många nivåer och MRP 
(Material Requirements Planning) såg till att det blev låg lageromsättning, oändligt ”days of 
inventory”!  
 

Artikel A

Artikel B

Strukturnivå 0

Strukturnivå 1

Strukturnivå 2

Strukturnivå 3  
 
Figur 2 ”Bill of Material”, produktstruktur med olika nivåer 
 
Produktion mot kundorder (”make-to-order”) eller produktion mot lager (”make-to-stock”) är 
olika för olika verksamheter, men det är fortfarande produktion i ett flöde. ”Bill of Material” 
styr produktionen i flödet, hur flödet skall sammanfogas till färdig produktion. Till varje 
artikel finns en ”operationslista” som visar vilka bearbetningar som skall göras och i vilket 
operationsställe eller planeringsgrupp.   
 
”Pull” och/eller ”Push” 
Det finns många definitioner på ”pull” och ”push”! Vad som ansågs bra, i alla fall förr, var 
”pull”; och ”push” var MRP eller Nettobehovsplanering. ”Pull” var Kanban. Redan Bonney et 
al (1999) konstaterade att allt som var bra det var ”pull” och allt som var dåligt var ”push”. 
 
Miclo et al (2019) menar: ”The last decades have seen the development of numerous material 
management methods. Traditionally, these management methods fall into one of two 
categories: push or pull (González-R, Framinan, and Pierreval 2011). Push systems release 
orders from forecasts and firm demand from a set of production plans. In contrast, pull 
systems manage production from a work-in-process (WIP) level directly linked to final 
demand (Hopp and Spearman 1996).” – Här håller jag delvis med men inte helt, det later 
enkelt men det är det inte. 
 
När jag började som lärare och började läsa om Kanban, tänkte jag först varför har jag inte 
varit med om att installera Kanban, jag har ändå jobbat 16 år i industrin!? Sedan kom jag på 
varför, ingen produktion jag varit involverad i hade en ensidig produktion, få produkter med 
en närmast konstant efterfrågan. Ifall produktionen ökar måste fler kanbans in och ifall 
produktionen minskar måste något kanbans plockas ut. Varför ? Little´s formel gäller alltid: 
 
Produktionstakt (styck/dag) = PIA (styck)/Genomloppstid (dag) 
 
Om produktionstakten skall öka måste produkter i arbete (PIA) öka, att plötsligt sänka 
genomloppstiden är svårare och innebär ett större ingrepp i produktionsprocessen. Att plocka 
in fler kanbans och kanbanskort och plocka bort dessa någon annanstans, det är för mycket 
manuellt jobb och blir så småningom ogörligt. Kanban kräver en mycket jämn förbrukning 
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och efterfrågan för att fungera bra. Alternativt för att få det att fungera är att fylla verkstaden 
med otroligt mycket kanbans och strunta i att ta bort eller fylla på när förbrukning och 
produktmix förändras. Detta ger då mycket långa och varierande genomloppstider, därmed 
osäkra leveranstider och hög kapitalbindning.  
 
Så här i efterhand menar jag diskussionen om ”pull” och/eller ”push” var och är meningslös! 
Varför? Titta på figur 1 och 2, för de flesta verksamheter måste produktion starta helt eller 
delvis innan den verkliga efterfrågan är känd, annars kan inte verksamheten åstadkomma den 
leveranstid som marknaden och/eller kunderna kräver. 
 
Det behövs alltid prognoser, uppfattningar om framtida efterfrågan, och produktionsplaner att 
följa för att åstadkomma framtida önskad produktion och utleveranser. Kanbans egenskap till 
succé är att den håller PIA i schack, vilket behövs överallt och jämt! Därför kommer jag 
tillbaka till ingressen: Volvo i slutet 1950-talet hade så mycket produkter i arbete att de hade 
svårt att ta sig fram i verkstaden, dåtidens expert Sune Eriksson tillkallades (författaren till 
Planering av Serieproduktion, Studentlitteratur, 1980.)! Det är alltså inget nytt problem med 
för mycket PIA. Men hur hålla PIA i schack, om man inte kan eller vill använda Kanban 
(p.g.a. som sagts ovan). Det är fortfarande ett aktuellt problem och utmaning.  
 
Kanban, CONWIP, kapacitet, produktionstakt, genomloppstid, variationer 
Figur 3 får illustrera en produktion som startar i operation A som sedan passerar ett antal 
operationer och avslutas i operation E. Om flödet har en Kanban-styrning skall för varje 
buffert (illustrerade med en triangel) bestämmas vilken storlek den bufferten skall ha. (Med 
transport kanbankort och produktion kanbankort skulle varje buffert delas upp i två buffertar, 
exempelvis en utbuffert från A och en inbuffert till B etc.) 
 

 
Figur 3. Produktionsflöde med operationer 
 
Om vi har enstyckstillverkning i kedjan ovan och varje operation tar en timme, och allt ”går 
på räls”. Då tar bearbetningarna 5 timmar och ett jobb kommer ut varje timme!? Knappast i 
verkligheten, har vi inga buffertar, alltså noll utrymme mellan operationerna, och 
operationerna tar en timme i medeltal men är ibland längre och ibland kortare; då är 
utleveranserna lägre än ett jobb per timme! Ibland ”svälter” en operation, väntar på nästa 
jobb, ibland är en operation ”blockerad” kan inte skicka vidare till nästa operation som 
fortfarande bearbetar. (Mer om detta i Segerstedt (2018)) 
 

 

 
 

Operation A 

Operation B 

Operation C 

Operation D 

Operation E 



4 
 

En variant av Kanban är CONWIP (Spearman, Woodruff & Hopp (1990), då bestäms inte 
storleken på varje individuell buffert utan bara storleken på hur många enheter som får finnas 
totalt mellan pilarna i figur 3, i buffertarna och i operationsställena.  
 
Produktion i ett flöde, det är ibland inte helt enkelt att avgöra, vad är kapaciteten och var är 
den trånga sektionen (flaskhalsen)!? Se figur 4, bearbetningen i A tar 36 minuter per enhet, 
bearbetningen i B 20 min etc. Det finns två A, ett B, tre C etc. Bearbetningstid är tiden det tar i 
ett operationsställe att utföra vad som skall förädlas i stationen. Varje jobb måste passera alla 
fem stationerna men behöver bara passera ett av operationsställena ifall det finns flera 
parallella. 
 
 

 
Figur 4. Bearbetningstider i flödet, medel per operationsställe/maskin i respektive station 
 
Den snabbtänkte ser och förstår att flaskhalsen är operation B. 3 enheter, eller jobb, per timme 
är linans kapacitet och maximala produktionstakt.  
 
Vi använder följande beteckningar och begrepp för att ge struktur åt resonemangen: 
PT – Produktionstakt/Utleveranstakt: antal enheter som produceras per tidsenhet 
GTid – Genomloppstid: total tid en enhet spenderar i flödet, inklusive eventuell kötid  
PIA – Produkter i arbete: totalt antal enheter i flödet 
K – Kapacitet/Flaskhalstakt: den process i ett flöde som har den högsta utnyttjandegraden, och 
därmed lägsta produktionstakten och som begränsar hur mycket som kan komma ut ur flödet 
(station B i figur 15.2) 
TTid – Total Tillverkningstid: total tid som en enhet bearbetas i flödet; genomsnittstiden det 
skulle ta för en enhet att passera alla bearbetningar i ett övrigt tomt flöde utan eventuella 
kötider 
KPIA – Kritisk volym av produkter i arbete (PIA): Den PIA-nivå som skapar minimum 
genomloppstid i ett processflöde utan variation och som kan ge det maximala utflödet (K). 
 
Produktionstakten för exemplet i figur 4, det vet vi inte. Det vi vet är kapaciteten eller 
flaskhalstakten K = 3 jobb/timme och att total tillverkningstid TTid = 36 +20 +50 +32 +60 
min = 198 minuter eller 3 timmar och 18 minuter (= 3.3 timmar). 
 
Minimum genomloppstid är i vårt exempel är 3.3 timmar (= TTid) och maximal 
produktionstakt är 3 jobb/timme (= K). Littles formel ( PT PIA GTid= ⋅ ) ger då  
KPIA K TTid= ⋅  = 3 jobb/timme · 3.3 timmar = 9.9 jobb 
 
Med mindre antal jobb än 10 i kedjan kommer flaskhalsen, B, eller någon av de andra 
operationerna att då och då få vänta för länge på nästa jobb så att produktionstakten blir lägre 
än 3 jobb/timme. Har vi dessutom variationer i bearbetningstiderna behövs ännu mera PIA för 
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att produktionstakten skall komma i närheten av 3 jobb/timme. Sensmoralen är det går inte att 
vara utan PIA, men det får inte bli för mycket då ökar genomloppstiden och 
kapitalbindningen. 
 
Nu någonting som kan vara lite mer svårgripbart!? Produktionsledningen, “management”, kan 
inte kontrollera genomsnittligt PIA, bara max PIA! PIA, genomsnittligt, är en konsekvens av 
kapacitet, variationer och max PIA. max PIA är en konsekvens av använt styrsystem 
(beställningspunkter, Kanban, MRP etc) och hur det används med valda orderkvantiteter och 
hur nya jobb släpps ut. Här är lite av vad är först, hönan eller ägget; men PIA är en 
konsekvens av vad som görs för max PIA. 
 
För Kanban är det lätt att konstatera max PIA, i figur 3 är det bara att summera antalet enheter 
i respektive buffert och de fem enheter som finns i respektive operationsställen. Sammaledes 
för CONWIP; men frågan kvarstår hur hålla räkning om man inte vill dribbla manuellt med 
kort hit och dit. - Med ett beställningspunktsystem finns det ett max PIA, beställningspunktens 
kvantitet plus aktuell orderkvantitet. (Eventuellt finns då en del utanför den egna 
verksamheten hos leverantör men det är en kvantitet man är ansvarig för, dessutom kan det 
vara flera orderkvantiteter i omlopp.) Problemet kan där vara att beställningspunkten är 
inaktuell samt förväntad förbrukning under ledtid plus inspektionsintervall plus säkerhetslager 
är kraftigt överskattade med mycket PIA och lager som konsekvens. Det är inte heller helt 
enkelt att ajourhålla och uppdatera beställningspunkter till tusentals artiklar med varierande 
och förändrad efterfrågan. 
 
För MRP eller nettobehovsplanering är max PIA knepigare. Finns det överhuvudtaget? 
Systemet rekommenderar starter av material och order så att ”Master Production Schedule” 
(MPS) skall fullföljas från nu och till planeringshorisontens slut om kanske minst ett och ett 
halvt år framåt. Hur användaren sedan hanterar tänkta utleveranser i MPS som blir i förfluten 
tid kommer också att spela roll. Hur långt i förväg användaren registrerar föreslagen påfyllnad 
(Planned receipt) till att bli verklig påfyllnad (Scheduled receipt), kommer också ha betydelse. 
Utan tvekan är max PIA svårt att kontrollera, och man förstår ”push”-stämpeln. 
 
Lova leveranstider 
Låt oss byta lite perspektiv. Kan man lova hur mycket utleveranser som helst och med dess 
sammanhängande produktionstakt? Kanske man kan i sitt oförstånd men det kommer att bli 
problem, leveransförseningar och brutna leveranslöften. – För det första måste man se till att 
ha kapacitet till en tänkt och lovad produktionstakt, resurser som möjliggör tänkt produktion 
(maskiner, personal m.m.). Vill man öka produktionstakten kräver det ofta ökad kapacitet, det 
tar tid att bygga och öka kapacitet, vilket måste hanteras. Ska min produktionstakt ökas måste 
också mina leverantörers produktionstakt ökas. Det kanske inte är möjligt på kort sikt. 
 
Vi kan inte lova en framtida produktionstakt som inte redan nu är på väg nedströms i vår 
förädlingskedja! Många glömmer eller tar för lätt på att produktion och beställa från 
leverantörer tar tid. Om ett företag som producerar och säljer en produkt kommer på att de vill 
öka sin försäljning och utleveranser av en speciell produkt, så måste de nu idag öka 
beställningarna till berörda leverantörer. Sedan måste de vänta till dessa köpvaror kommer 
hem, sedan skall halvfabrikaten tillverkas i högre takt och det tar tid innan det köpta 
materialet är förädlat till halvfabrikat. Sedan kanske halvfabrikatet är ett halvfabrikat till ett 
annat halvfabrikat, och det tar tid innan produktionstakten av detta kan ökas. Sedan skall 
slutmontering i högre takt utföras. Allt detta tar tid; det viktiga och intressanta är produktens 
totala ledtid, eller kumulerade ledtid, den längsta ledtiden från leverantör till färdig produkt. 
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Om en artikels ledtid är tiden från utplock av dess komponenter, ingående artikelnummer, tills 
produktionen är färdig, så är den totala ledtiden den längsta tiden från köpartiklar genom 
halvfabrikat till färdig artikel. 
 
I figur 2 är förmodligen den ”längsta vägen” från någon av köpartiklarna i strukturnivå 3 till 
färdig artikel A strukturnivå 0. (Figur 2 är lite fel-ritad alla köpartiklar, som inte består av, 
tillhör lägsta strukturnivå.) Men det behöver inte vara så, alltså den ”väg” med flest 
strukturnivåer, utan någon ledtid, eller leveranstid för en köpartikel kan vara så lång att det 
istället blir den som bestämmer den ”längsta vägen”. 
 
Anta att den speciella produkten, artikel A, inte bara beror på av de artiklar som visas i figur 2 
utan även av 450 andra artiklar, och har en total ledtid på 15 månader. När en kundorder nu 
skall levereras ut så måste redan för 15 månader sedan ha funnits en prognos på A, 15 
månader framåt, med minst samma storlek på utleveranstakten som den som nu skall 
åstadkommas. Samt att för 15 månader sedan inköp och hemtagning startade på den nivån. 
Det kanske kan upplevas som lite trist och krångligt, men varifrån skulle materialet och 
komponenterna som behövs i den färdiga produkten annars komma ifrån? Slumpen hjälper 
inte till! (Tyvärr tycker jag detta viktiga faktum inte uppmärksammats tillräckligt i läroböcker 
inom området.) 
 
En annan konsekvens av att allt tar tid är att det inte är meningsfullt att höja aktuell prognos 
av artikel A förrän om 15 månader! Ifall en materialbehovsberäkningsmetod som bygger på 
inrapporterade ledtider används så kommer det att innebära förslag till inköp i förfluten tid för 
någon av köpartiklarna. Det är det som är själva konsekvensen av den totala ledtiden. 
Självklart kan den tidvis förkortas med exceptionella åtgärder; men det fungerar inte med 
brandkårsutryckningar hela tiden, det blir leveransförseningar och kaos, lönsamhetsproblem 
och till slut kanske verksamheten säljs eller avvecklas. 
 
Alltså måste företaget lova leverans av kundorder på så sätt att ackumulerade kundorder från 
nu och framåt aldrig är större än säljbart fysiskt lager plus ackumulerad prognos och detta 
rullande över hela tiden. Om så inte är fallet så lovar man leverera en kvantitet som för 
närvarande inte är på väg upp i förädlingskedjan; det kommer oundvikligen att leda till 
försenade leveranser.  
 
För att ett tillverkande företag skall kunna tillfredsställa kunden med en leveranstid som är 
kortare än den totala ledtiden genom hela produktstrukturen för produkten, så måste en del av 
tillverkningsprocessen ha startat innan kundordern anländer. För vissa företag måste hela 
produkten vara producerad och ligga i färdiglager för att tillfredsställa marknadens krav på 
leveranstid. För att åstadkomma detta i praktiska installationer i datorsystem används 
nettobehovsplanering, beställningspunktsystem och kanske täcktidsplanering. Dessa metoder 
eller tekniker är extremt viktiga då företagets förmåga att använda dem bestämmer hur 
skickligt företaget är på att anpassa sig till kundernas önskemål. Det är ytterst viktigt vilka 
leveranstider företaget lovar till inkomna kundorder. Lova leveranser tidigare och med större 
kvantiteter än vad företaget sedan kan åstadkomma irriterar och skapar problem för kunderna. 
Lova leveranstider som ligger för långt bort i tiden kommer att innebära att kunden väljer en 
annan leverantör nu eller vid ett senare ordertillfälle. Hur man lovar leveranstider, hur och när 
man startar upp inköp och tillverkning av komponenter, kommer att bestämma kund- och 
leveransservicen, hur mycket kapital som är uppbundet i lager och produkter i arbete, vilken 
resursutnyttjning man kan åstadkomma av sin produktionsanläggning; helt enkelt vilken 
lönsamhet som företaget kan skapa. Hur företaget använder nämnda tekniker bestämmer en 
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stor del av vilken lönsamhet företaget åstadkommer. Företagets långsiktiga lönsamhet 
bestäms inte av finansiella mål utan hur effektivt det kan organisera och styra sina processer. 
Ett vanligt beställningspunktsystem ger inte möjlighet att planera ökningar och minskningar 
av produktion, inte heller möjlighet till framåtblickande beläggningsberäkningar annat än av 
inneliggande orderstock, inte heller bra möjligheter att ge prognoser till leverantörer; därför 
koncentrerar den fortsatta framställningen sig på täcktidsplanering och dess förmåga vad 
gäller max PIA. 
 
Täcktidsplanering/Taktplanering 
Aktuellt fysiskt lager (hemma) och eventuella redan gjorda beslut om kommande påfyllningar 
minus eventuella förseningar skapar en ”tillgång” att täcka framtida behov eller efterfrågan. 
Eller lite mera precist uttryckt: 
 

0

t - t -
Tillgång Aktuellt lager Plan inlev Plan utlevt t

+∞

= ∞ = ∞
= + −∑ ∑  

”Tillgången” blir samma sak som lagerposition (”inventory position”) för ett traditionellt 
beställningspunktsystem. Under hur lång tid denna tillgång förväntas täcka framtida behov, 
täcktiden, uppskattas med hjälp av följande samband.  
 

Tillgång 
Täcktid Täcktid

10
Efterfrågetakt ( ) Efterfrågetaktt

t
t dt

=
= ≈ ∑∫  

För att undvika en framtida brist så är en ny beställning/påfyllning nödvändig när 
 
Täcktid < Ledtid + inspektionstid + bufferttid 
 
Den eventuella buffertiden, eller säkerhetstiden, har samma uppgift som ett säkerhetslager, att 
undvika att variationer i efterfrågan leder till brister. Ifall för en artikel täcktiden är mindre än 
ledtiden, tiden från att ordern är lagd tills artikeln är tillgänglig, plus tiden till nästa inspektion 
plus en buffertid, då kommer vi förmodligen med stor sannolikhet att få brist; efterfrågan 
kommer förmodligen att vara större än tillgången. För att undvika detta måste en ny påfyllnad 
göras nu, vi kan inte vänta till nästa inspektion. 
 
När man tillverkar mot kundorder kan det i många fall vara omöjligt att prognosera alla vari-
anter av sin slutprodukt. Varje kundorder kanske till och med är helt kundunik. Ifall då slut-
produkten består av halvfabrikat, som förhoppningsvis ingår i flera kundorder och produkter, 
brukar det vara betydligt lättare att uppskatta förbrukningen av halvfabrikaten. Och även 
nödvändigt, tillverkningen av halvfabrikaten måste ha startat innan kundordern anländer 
annars skulle leveranstiden till kund blir oacceptabelt lång. För att undvika fel produkter i 
lager och stora färdiglager sker sluttillverkning från halvfabrikat mot kundorder. 
Tillverkningsstart av halvfabrikaten sker alltså efter prognoserad efterfrågetakt, eller den 
produktionstakt man vill hålla för att möta förväntad efterfrågan. Men utan prognoserad 
efterfrågetakt kan inte påfyllningssignal enligt ovan skapas, därför behövs ett komplement. 
Ifall Disponibelt lager vid den framtida tidpunkten: nu plus ledtid + inspektionstid + ev. 
bufferttid är negativt så har vi planerade utleveranser (kundorder) som förmodligen kommer 
att leda till bristsituationer om vi inte omedelbart ökar volymen av planerade inleveranser. 
Detta kan kontrolleras genom följande samband:  
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Täcktid insp.tid

t - t -
Akt. lager Plan. utlev Plan. inlev 0t t

+ +∞

= ∞ = ∞
− + <∑ ∑  

 
Om sambandet ovan är mindre än noll, så har vi lovat mer utleveranser än vad som kan 
tillfredsställas av aktuell ”tillgång”, och ny planerad inleverans måste nu skapas för att 
undvika framtida brist. Det kan vara så att någon planerad inleverans har en planerad 
färdigdag som ligger för långt fram i framtiden och då måste den signaleras för en 
tidigareläggning. Det måste alltså med täcktidsplanering också presenteras varningssignaler 
för detta och även annat; men det blir långt ifrån den omfattning av varningssignaler som 
skapas av nettobehovsplaneringens förslag till senareläggning och tidigareläggning. 
 
Tillgången på artikel A är 5+ 23= 28 (se tabell 1). Denna tillgång förväntas räcka i 5.6 (= 
28/5) dagar. Täcktiden är alltså drygt 5 produktionsdagar, vilket är större än ledtid plus 
inspektionstid, som är 4 produktionsdagar, så av den anledningen behövs ingen omedelbar ny 
påfyllningsorder. Observera att i beräkning av disponibelt lager vid nettobehovsplaneringen är 
tillverkningsplanen med, eftersom den är likställd med existerande och kommande kundorder. 
(”Gross requirements” enligt APICS nomenklatur innehåller både tillverkningsplan och 
planerade utleveranser.) Vid täcktidsplanering ingår efterfrågetakten inte i disponibelt lager.  
 
Vecka, dag - 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10 
Efterfrågetakt  5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
Plan. utlev  5 7 8  5  5    3        
Plan. inlev 23                   
Disp. lager 5 20 13 5 5 0 0 -5 -5 -5 -5 -8 -8 …      
"Tillgång"     28               
Satsförslag       25     25 25 25 25  25 25 25 
M-L-L  2 -2 -3 5 0 5 -1 4 4 4 17 20 20 20 20 25 25 25 
Kum M-L-L  2 0 -3 2 2 7 6 10 14 18 35 55 75 …     
Tabell 1. TTP Artikel A 
 
Kumulerat Möjligt-Lova-Leverans, skall inte vara negativt, annat möjligen inom ledtiden; 
annars lovas till leverans en större kvantitet än vad som kan vara på väg nedströms i 
materialflödet. För vidare information och analys hänvisas till Segerstedt (2017), Segerstedt 
(2018). 
 
Produktionslina igen, nu med olika orderstorlekar 
Vi återgår till produktion i ett flöde, i en produktionslina, och diskuterar konsekvenser med 
olika orderstorlekar. Minskade orderstorlekar torde allmänt anses som något positivt, de 
minskar kapitalbindningen och förkortar genomloppstiden. Tyvärr är det inte så enkelt, för ett 
beställningspunktsystem kan det direkt minska kapitalbildningen men även förlänga 
genomloppstiden. Det är den minskning av max PIA som minskad orderstorlek kan 
möjliggöra som utgör den verkliga förbättringen av kapitalbindning och förkortad 
genomloppstid (eventuellt)!  
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Fig. 5. Produktionslina med orderkvantiteter 
 
Experimenten som visar och förklarar vad som påstås här är redovisade i Pettersen & 
Segerstedt (2009) och Segerstedt et al (2020). Vad som sägs nedan om produktionstakt (PT) 
gäller vad som kommer ut vid den nedre pilen i figur 5 eller liknande figur i antal enheter per 
tidsenhet; genomloppstid (GTid) är den genomsnittliga tid det tar för en enhet att passera från 
den kommer innanför den vänstra pilen tills den kan passera ut vid den högra pilen; max PIA 
är det maximalt antal enheter som tillåts finnas mellan de två pilarna; PIA är genomsnittet av 
de antal enheter som befinner sig mellan pilarna. (I en verklig produktionslina kommer det 
förmodligen att finnas PIA som väntar att komma in i första operation och även PIA som får 
vänta efter sista operation, men det PIA som relateras i punkterna nedan gäller det PIA som 
finns och är i produktionslinan innanför de båda pilarna.) 
 
Experimentets bearbetningstider i de olika operationerna är inte konstanta, de är något 
slumpmässiga kring ett medelvärde. En stokastisk variabels spridning mäts och beskrivs 
vanligen av dess standardavvikelse (σ) eller ibland dess varians (Var). Spridningen i 
förhållande till dess medelvärde visar på hur stor variationen är. Korrelationskoefficienten, 
”coefficient of variation” visar variationen: cv mσ= . En storhet som har cv = 1 har en större 
variation än en med cv = 0.2, och är därför säkert mycket svårare att hantera. 
 
Viktiga konstateranden 
Observation I 
Maximala produktionstakten från ett givet max PIA åstadkoms från en situation med en 
gemensam restriktion på PIA (CONWIP-kontroll) och inte med en restriktion på varje buffert 
i produktionslinan (Kanban-kontroll). (cf. Pettersen and Segerstedt (2009), Tayur (1993))  
 
Observation II 
Med en rådande ställtid, en minskning av orderkvantiteten minskar produktionstakten. Om 
orderkvantiteten minskar måste ställtiden minskas med samma procentsats (andel) annars 
minskar också produktionstakten.(Kan bli komplicerat om det är flera operationer att passera 
då måste alla operationernas ställtid minska med samma procentsats.) 
 
Observation III 
Variationerna i genomloppstid dess “coefficient of variation” (GTid), ökar med ökande max 
PIA (därmed också genomsnittligt PIA) oberoende av orderkvantitet. (I en obalanserad 
produktionslinje kommer flaskhalsen att påverka variationerna.) 
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Observation IV 
En minskning av orderkvantiteten, med samma ställtid som tidigare, med samma variation i 
bearbetningstider per enhet, och med samma max PIA. Detta kommer att förlänga 
genomloppstiden och öka genomloppstidens variation (cv GTid) samt minska produktionstak-
ten (PT) och även öka produktionstaktens variation (cv PT). 
 
Observation V 
Om max PIA ökar så minskar variationen i produktionstakten (cv PT). Men den når en gräns 
som bestäms av sista operationsstället i produktionslinan. 
 
Observation VI 
Ungefär samma andel av max PIA används oberoende av variation i operationstider tills max 
PIA når en gräns. Över den gränsen använder en högre variation i operationstider mer av 
tillgängligt max PIA. En hög variation i operationstider ger ett högre genomsnittligt PIA än en 
lägre variation med samma max PIA; men först efter att max PIA har blivit tillräckligt stort. 
 
Observation VII 
Med variation i operationstiderna kommer en ökning av orderkvantiteten att minska 
variationen i produktionstakten (cv PT). Det ökande antalet av enheter att bearbeta kommer 
att ha en ”pooling effect” på produktionstakten. 
 
Observation VIII 
Placeringen av flaskhalsen i en produktionslina påverkar inte produktionstakten ( PT K= ), 
men genomloppstiden (GTid) och PIA. 
 
Observation IX 
Med en flaskhals i produktionslinan och den är placerad i slutet av linan så kommer 
genomsnittligt PIA att vara lika med max PIA. (Givet att det alltid finns en orderkvantitet i 
början av linan att bearbeta i första station.) 
 
Observation X 
Med en flaskhals i produktionslinan skall den, om möjligt, alltid vara placerad som första 
station. Då kommer GTid och PIA att vara begränsade och styrda av kapaciteten i flaskhalsen 
och variationerna nedströms men inte av max PIA. 
 
Observation XI 
En minskning av variationen i operationstiderna ökar produktionstakten. Med samma max 
PIA så minskar även GTid. Med samma max PIA (bara det är inte för litet) så minskar också 
genomsnittligt PIA! (What is according to Little´s law or not is questionable, because 
decreased variations create a new equilibrium position.) 
 
Observation XII 
En minskning av ställtiden ökar PT och med samma max PIA så minskar GTid. Minskning av 
ställtiden förbättrar alltid produktionsflödet och öppnar möjligheten att minska max PIA och 
därmed minska genomloppstiden ytterligare. 
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Slutledningar och ”käpphästar” 
• Konstruktion och Produktion måste alltid ha ett nära och gott samarbete och utbyta 

erfarenheter, så att ”bill of material” går att producera och samt att tillverkningen är 
möjlig att planera på ett effektivt sätt 

• Släpp inte ut mer jobb än vad som färdigställs (riktig och viktig OPT-princip)! Men 
det är lättare sagt än gjort. 

• Minskade orderkvantiteter och ställtidsreducering med samma procentsats, behåller 
produktionstakten men minskar inte kapitalbindningen eller genomloppstiden om inte 
max PIA också minskar. 

 
Liksom beställningspunktsystem har täcktidsplanering ett max PIA, detta för alla artiklar som 
har prognoserad efterfrågetakt eller planerad produktionstakt. max PIA lika med: 
efterfrågetakt gånger (ledtid + inspektionsintervall + ev. bufferttid) + aktuell orderkvantitet. 
(Artiklar som inte har efterfrågetakt tillverkas mot kundorder.) Därmed minskas max PIA vid 
minskning av orderkvantiteten, därmed mindre kapitalbindning och kortare genomloppstid. 
En större förbättring inträffar om parametern ledtid också minskas. 
 
Med MRP, minskade orderkvantiteter och ställtidsreducering med samma procentsats och 
samma parametrar i MRP-beräkningarna innebär ingenting. Annat än att fler satsförslag till 
produktionsstart föreslås så att behovsplanerna uppfylls. Här måste man våga sänka ledtiderna 
för att få någon effekt 
 
MRP är en tämligen komplicerad deterministisk modell för ”make-to-stock”; täcktids-
planering är en mindre komplicerad deterministisk modell för ”make-to-stock” och ”make to 
order”. Därför att täcktidsplaneringens behovsplan (efterfrågetakten) är inte med i 
beräkningen av disponibelt lager, för MRP är behovsplanen likställd med existerande och 
kommande kundorder. 
 
 ”Hängslen och livremmar” är ingen bra princip inom planering och tillverkning det skapar 
för stort max PIA. Därmed också ett stort PIA, den ökade kapitalbindningen är inte det värsta 
utan långa genomloppstider och ännu värre större variationer i genomloppstiden. 
 
Variationer finns alltid; variationer måste kompenseras, lösas och/eller motverkas av tid, lager 
eller kapacitet. Därför handlar produktion och planering om den svåra avvägningen mellan 
resursutnyttjning, kapitalbindning och leveransservice. Lönsamhet skapas inte av finansiella 
mål utan hur väl verksamheten kan organisera och styra sina processer. 
 
Slutord 
Kör inte den här texten i något plagiat-kontrollsystem; det kommer många träffar på 
Segerstedt (2008) och kanske annat som jag skrivit. Därför rekommenderar jag min lärobok 
(Segerstedt (2018) där finns ytterligare beskrivningar och förklaringar till täcktidsplanering 
och mycket annat, t.ex. hur man kan göra en enkel ruttplanering, bygglogistiks egenheter 
m.m. Jag vill också rekommendera Hopp (2008) eller Hopp (2011), vilken som är lättast att få 
tag på; det var en ”ögonöppnare” för mig, gav intressanta och praktiska perspektiv och 
tankegångar från en topp-akademiker. Kurser i matematisk statistik är ofta tråkiga, men 
mycket mer nyttiga än man först tror, då världen är mycket stokastisk. Jag är nu mer än 
tidigare (Segerstedt 1991) övertygad att täcktidsplanering är ett bra om inte bättre alternativ 
till MRP. Jag är en av få akademiker som praktiskt har jobbat med de saker jag tar upp här, i 
tre olika företag. Nu håller det på vara länge sedan, men jag har följt ofantligt många 
studentarbeten inom ämnesområdet, och ibland slagits av hur korkat och krångligt man 
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fortfarande kan göra olika saker i till och med kända företag. Utan PIA stannar produktionen, 
men PIA måste begränsas! 
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