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Abstract
Sales & Operations Planning is that process which connects the sales plan and the
production plan with the businessplan. This is an ongoing process, which repeats every
month. This type of planning is very popular in the USA according to Richard, C Ling
(1988), but then it was he who invented S&OP.

In my work, I will show what Sales & Operations Planning is and how it can be
implemented. Although it's a popular way of planning in the USA, it hasn’t been such a
success in Sweden. I will show how Swedish companies divide articles in families and
how the literature wants it to be done. I will also point out the advantages with what-if
analyses and how Swedish companies do there planning.
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1

Sammanfattning
Sales & Operations Planning är den process som knyter ihop försäljningsplanen och
produktionsplanen med affärsplanen. Detta sker löpande varje månad i aggregerad
form. Den här typen av planering har rönt stor framgång i USA. Detta är i alla fall
Richard C. Lings (1988) åsikt, men så var det också han som grundade Sales &
Operations Planning.

I mitt arbete kommer jag att visa vad Sales & Operations Planning är för något och hur
det kan implementeras. Trots att det är ett populärt sätt att planera på i USA så har det
inte nått samma framgång i Sverige. En av de viktigaste delarna i S&OP är
familjeindelning. Jag kommer i mitt arbete visa hur Svenska företag delar in sina
artiklar i familjer och hur litteraturen vill att det ska ske. Jag kommer även att ta upp
fördelarna med simulering och hur Svenska företag planerar.
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1 Inledning
När företagen bara blir större och större så blir det svårare att hålla ordning på alla
planer och avdelningar. Ett av svaren på hur företagen ska få ökad kontroll skulle
kunna vara Sales & Operations Planning (S&OP). Richard C. Ling är en av dem som
Utvecklade S&OP. Enligt honom är S&OP en process som inte bara ger företagen
större kontroll utan även ger större möjligheter att reagera på ändringar på marknaden
(Ling, Goddard, 1988).

Sales & Operations Planning är, för de flesta, ett okänt begrepp. Enligt APICS1

definition så är S&OP (Wallace, Tom, 1997):

”The function of setting the overall level of manufacturing output
(Production Plan) and other activities to best satisfy the current planned
levels of sales (Sales Plan), while meeting general business objectives of
profitability, productivity, competitive customer lead times, inventory &/or
backlog levels, etc.”

Förenklat kan S&OP förklaras vara en månadsvis uppdatering av den årliga
affärsplanen och att göra en övergripande resursplanering. En process där alla
avdelningar: tillverkning, försäljning, produktutveckling, lager och ekonomi arbetar
mot ett gemensamt mål. Detta är i och för sig inget nytt, vad som tillkommer är de
S&OP anpassade kalkylbladen och den speciella stämning som S&OP ska ge.
Stämningen ska vara positiv och inge gruppkänsla för de inblandade.

1.1 Begrepp inom S&OP

S&OP innefattar en del nya begrepp och en mängd gamla. Nedan följer de vanligaste
återkommande.

1.1.1 Kalkylblad

Kalkylbladen, eller spreadsheets, kan vara ett vanligt Microsoft Excel eller Lotus 1-2-3
blad. Vitsen med att använda ett kalkylblad är att hela den aktuella bilden ska få plats
på ett blad. Med hjälp av räknefunktionerna i kalkylprogrammen kan ”what-if” analyser
eller simuleringar göras direkt under ett S&OP möte, d v s hur påverkas planen om
vissa siffror ändras. Det kan t ex gälla hur en stororder påverkar resten av
resursplaneringen eller valutaförändring.

1.1.2 Familjer

S&OP är en process, men för att få den att fungera smidigt, utan att gräva ner sig i
detaljer så delas alla produkter in i aggregerad form i familjer. Varje familj presenteras
sedan på var sitt kalkylblad. Enligt APICS så delas produktfamiljerna upp enligt
följande premisser (Wallace, Tom, 1997):

”A group of end items whose similarity of design and/or manufacturing
facilities, and/or materials are planned in aggregate for sales and
production.”

                                               
1 APICS (American Production and Inventory Control Society) bildades 1957. De ger
ut litteratur och utbildar i de flesta affärs och produktions ämnena. Deras mål är att öka
produktiviteten och de konkurrenskraftiga fördelarna hos sina medlemmar.
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Just att få familjerna rätt är en av de viktigaste sakerna i S&OP (Wallace, Tom, 1997).
Genom att dela upp produkterna i familjer är det lättare att planera resursåtgång då
samma åtgång är ungefär samma för alla produkter inom familjen. Vollman (1994)
föreslår att familjerna bör bestå av grupper med liknande tillverkningsschema, storlek,
lager eller ordertillverkade eller på annat sätt liknar varandra.

Tom Wallace (1997) skriver i en artikel (All In The Family) att produkterna även kan
delas in efter vilka kundgrupper de har, t ex fackhandel och varuhus, och att antalet
familjer bör vara mellan 6-10 stycken. Mer familjer gör att S&OP mötena kan bli
långdragna då alla familjer måste gås igenom. Om familjerna vill bli för många så kan
det vara fördelaktigt att fortsätta indelningen i mindre underfamiljer och
produktgrupper. Under ett S&OP möte kan en familj, vid behov, delas upp i
underfamiljer för att få planeringen mer detaljerad.

1.1.3 Resurser

Företagets resurser är de tillgångar som behövs för att tillverka och leverera sina
produkter. Resurser innefattar därmed många olika saker. Pengar är en resurs som, om
de inte förbrukas vid ett tillfälle, kan sparas och användas senare. Likadant är det med
material, förutom färskvara. Arbetskraft däremot kan däremot inte sparas. När dagen
är slut så är oanvänd arbetskraft förlorad. Andra resurser kan vara yta; lagrings-,
kontorsutrymmen o s v. När resurser tas upp brukar de begränsas med de som är
kritiska. På en stor fabrik är kanske inte ytan är någon kritisk resurs, medan kanske
brist på kompetent personal gör att arbetskraft är en kritisk resurs.

1.1.4 Distribution Resource Planning

Distribution Resource Planning (DRP) är företagets försäljningsplan (Martin, Andre J.,
1995). DRP gör det lättare att planera försäljningen. Efterfrågan på företagets
produkter är oftast inte konstant. Det kan skifta mellan olika perioder vid t ex
sommar/vintersäsong. När planen görs ska det dessutom tas hänsyn till leveranstid.
Frågan som ställs till DRP blir: Om kund A vill ha produkterna vecka 20, när ska de då
skickas? DRP:s fördel ligger i att det går oftast att se i förväg det kommande behovet.
Om en kunds lager sjunker kraftigare än vanligt så är det rimligt att tro att en ny
beställning kommer tidigare än beräknat. För mer detaljerad läsning rekommenderas
Distribution Resource Planning av Andre J. Martin, 1995.

1.1.5 Master & Production Schedule

Master & Production Schedule (MPS) är för produktionen vad DRP är för
försäljningen: ett sätt att planera. MPS systemet tar hänsyn till när en produkt ska börja
tillverkas för att den ska vara klar till ett visst datum, vilka resurser som tas i anspråk
och när i produktionen resurserna tas i anspråk. MPS hjälper till att schemalägga när
operationerna ska köras för att produktionen ska gå så smidigt som möjligt. Även om
den logiska tillverkningsföljden är på ett sätt, så kanske det går att utnyttja resurserna
bättre genom att schemalägga produktionen annorlunda. Det kanske slumpar sig så att
den sista detaljen, som behöver monteras, bör tillverkas först för att därigenom utnyttja
de kritiska resurserna till fullo.

MPS tar även hänsyn till vilka resurser som finns tillgängliga. Det är t ex ingen idé att
planera en order på 3 000 artiklar när det bara finns råvaror för 2 000. När
produktionen planeras så räknas alltså råvarorna med i planeringen. För att råvarorna,
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efter att de har tilldelats en viss produkt, inte ska finnas tillgängliga för andra produkter
så låses de och behandlas som om de redan vore förbrukade. Detta kallas pegging.

En annan fördel med MPS är att flaskhalsarna utnyttjas till fullo. Flaskhalsar, eller
trånga sektioner, är de maskiner eller resurser som bromsar upp produktionen p g a att
genomflödet där är långsammare än i övrig produktion. Det kan vara en speciell svarv
som en mängd olika produkter måste passera. Ett litet buffertlager läggs upp före varje
sådan operation så att den alltid utnyttjas och aldrig står still (Ptak, Carol A, 1997)
(Vollman, 1992).

1.1.6 S&OP processen

S&OP processen är en ständigt pågående process. Den börjar med data insamling och
slutar med ett S&OP möte. Mer om detta nedan.
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2 MRP II
Manufacturing, Resource, Planning, MRP II är företagets planeringssystem för att få
reda på om företagets resurser räcker till. I det ingår all planering, från de minsta
operationsplanerna i produkten till den strategiska femårsplanen. Även om datorn är
ett viktigt verktyg i MRP II så är det människorna runt omkring och datan som är
viktigast (Telesis Computer Corporation, 1998).

2.1 Historia

Innan datorerna hade hunnit utvecklas till dagens prestanda så var planeringen
komplicerad och tog lång tid. På den lägsta nivån fanns det MPS med operationslistor
och strukturer som talade om hur mycket resurser varje produkt krävde. När
produkterna lades ihop till familjer tog resursberäkningen oftast lång tid beroende på
alla detaljer som skulle påverka resultatet. Det var inte ovanligt att resursberäkningen
tog en hel helg. Det fanns därför inte utrymme för att simulera tänkta situationer.

Det fanns även ett annat problem. Avdelningarna hade svårt att samarbeta.
Försäljningsavdelningen kunde t ex sälja utan att först ta reda på om
produktionsavdelningen kunde tillverka så mycket. Likaså kunde
produktionsavdelningen planera en tillverkningsnivå som lagret inte kunde få fram
material till (Olhager/Rapp, 1985).

2.2 Vad är MRP II

MRP II är ett begrepp för att samla alla planer. Överst kommer affärsplanen som är en
strategisk plan. Den kan sträcka sig från två till fem år in i framtiden. Sedan följer de
taktiska planerna; försäljningsplanen och produktionsplanen. Dessa sträcker sig från tre
månader till två år in i framtiden. Planerna bygger på MPS och DRP. Eftersom MPS
och DRP håller sig på artikel nivå, artikel för artikel, så blir det en väldigt stor och
komplicerad procedur att räkna ut resursbehovet för alla produkter. Därför läggs
produkterna ihop i familjer. Då resursbehovet och efterfrågan är kända och samlade i
familjer så bildar de försäljnings- och produktionsplaner. Familjerna är mer hanterbara
än en stor mängd produkter så planeringsarbetet blir därmed lättare. När resursbehovet
är kontrollerat så bryts planerna ned från familjer till mindre och mindre
produktgrupper tills de resulterar i tillverkningsorder för enskilda produkter.
Produkterna tillverkas sedan efter givna operationsplaner eller detaljplaner (Vollman,
1992). Det är S&OP som kopplar ihop planerna så att MRP II kan göra simuleringar
och få ett smidigt planeringsarbete. S&OP gör även så att de olika avdelningarna får
lättare att kommunicera med varandra och därmed kontrollera och jämföra varandras
planer mot sina egna.
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MRP II

Affärsplan

Försäljningsplan S&OP Produktionsplan

Nedåt mot MPS, DRP och sedan Tillverkningsorder.

Bild 1: Samband mellan S&OP och affärsplanen. (Ling, Goddard, 1988).

Meningen med S&OP är inte bara att det ska vara ett verktyg föra att knyta ihop alla
planer. S&OP ska även verka för en bättre stämning genom att kommunikationen
mellan avdelningarna blir bättre. Detta leder till bättre förståelse för andra avdelningars
beslut vilket jag kommer att visa längre fram.
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3 Vad är S&OP
Richard C. Ling och Walter E. Goddard (1988) ger liknelsen att ett företag är som en
orkester där varje sektion måste vara i harmoni med varandra för att det ska låta bra.
Det är just för att få den harmonin som han föreslår S&OP. Tom Wallace skriver:

”Sales and operations planning (S&OP) is a business process that helps
companies keep demand and supply in balance. It does this by focusing on
aggregate volumes – the big picture – so that mix problems – the details –
can be handled more successfully. The S&OP process is rigorous; it occurs
on a monthly basis and includes, among others, top management.”
(Wallace, Tom, 1997)

S&OP är företagets taktiska plan och den sträcker sig mellan 6–18 månader framåt i
tiden. Nedan följer en beskrivning på vad S&OP är och hur det bör användas.

3.1 S&OP processen

S&OP är en process som, enligt Robert A. Stahl (1997), delas in i fem återkommande
faser varje månad. Bild 2 visar de olika momenten.

1. Datainsamling

2. Planerad efterfrågan

3. Planerad produktion

4. Förberedande S&OP möte

5. S&OP möte

Bild 2: S&OP processen.

3.1.1 Datainsamling

I slutet av varje månad samlas det verkliga utfallet in för varje familj. Det är data för
varje kategori (försäljning, produktion, lager och restorder). Olika avdelningar kan ha
olika mått på sina data. Produktionsavdelningen kanske mäter i antal enheter eller
volym medan försäljningsavdelningen mäter i pengar. Vilket mått som än används i
S&OP processen så måste en del data konverteras eftersom all data måste ha samma
måttenhet. Om all data ska presenteras i pengar så måste antal enheter konverteras
genom att värdera de tillverkade produkterna i pengar.

Det är också viktigt att göra en sårbarhetsanalys. Det gäller att se var riskerna finns.
De interna riskerna kan vara brist på material, personal, utrymme, maskiner och
liknande. De externa riskerna är svårare att göra någonting åt t ex ränta, konkurrens,
väder, politik o s v. Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara finns risker, utan
också möjligheter. Det bör därför göras planer med hänsyn till både positiva och
negativa antaganden. Under S&OP mötet kan sedan planerna provas i simuleringar m h
a bl a Microsoft Excel.
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Under planeringen så är det viktigt att alla antaganden dokumenteras. Det kan vara
antaganden om valutakursändringar, ändrad efterfrågan o s v. Detta är till stor hjälp vid
utvärderingen och lärdom kan tas vid liknande situationer. Det ska inte ute vara en jakt
efter syndabockar, istället söks styrka genom erfarenhet av gamla misstag.

Uppgifterna lämnas ut till alla som deltar i S&OP processen. Denna uppgift åligger
ekonomiavdelningen eftersom det oftast är de som kan ta fram korrekt data.

3.1.2 Planerad efterfrågan

Försäljningsavdelningen har här som uppgift att bearbeta resultatet med följande
punkter:

• Utvärdera planerad försäljning mot verklig. Håller planen mot det verkliga
utfallet eller blev det skillnader?

• Ta reda på varför försäljningen blev som den blev. Även om verklig försäljning
blev som planerad så kanske det berodde på andra anledningar än vad som
förväntades.

• Fastställ det framtida behovet m h a den nya informationen. Har nya möjligheter
öppnats?

• Framställ en ny försäljningsplan.

• Uppdatera lager och restorder enligt gjorda förändringar.

• Fastställ en första preliminär S&OP rapport.

• Överlämna rapporten till produktionsavdelningen och övriga inblandade
avdelningar.

3.1.3 Planerad produktion

Precis som försäljningsavdelning så ska produktionsavdelningen bearbeta resultatet
med följande åtgärder:

• Utvärdera verklig produktion mot planerad.

• Undersök och förklara varför skillnader har uppstått. En anledning till minskad
produktion kan ha varit en influensa epidemi.

• Fastställ den framtida påverkan på kapaciteten. Kommer t ex en kommande
stororder påverka resurstillgången.

• Uppdatera produktionsplanen m a p förändringar i försäljningsplanen och
avvikelser.

• Fastställ en andra preliminär S&OP rapport.

• Överlämna rapporten till försäljningsavdelningen och övriga inblandade
avdelningar.

3.1.4 Förberedande S&OP möte

Representanter från försäljning, produktion och ekonomi ska vara med på det här
mötet, men även andra avdelningar kan med fördel vara representerade. Mötet ska lösa
de småproblem som har dykt upp och presentera eventuella större problem som
påverkar företagets policy. Följande punkter är av vikt:
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• Representanterna ska komma överens om vilka problem som kan lösas under
mötet och vilka som bör gå vidare till S&OP mötet.

• Ta fram rekommendationer för de ändringar som påverkar policyn. Undersök
vad de olika besluten kan få för konsekvenser.

• Ta fram alternativa lösningar och konsekvenser för de frågor som inte kan lösas
under mötet.

• Välja ut de mest realistiska av de lösningarna och förslag som har tagits fram. En
del av de förslag som har kommit kanske motsäger eller förhindrar andra förslag.
De kan också vara helt omöjliga att genomföra, men det är bättre att kunna
plocka bort förslag än att inte ha några alls att välja på.

• Förbereda en dagordning för S&OP mötet.

• Ta fram en tredje preliminär S&OP rapport.

3.1.5 S&OP möte

Syftet med mötet är ganska enkelt; att fatta klara beslut om hur företagets affärspolicy
ska efterlevas. Det är viktigt att besluten ger klara besked så att alla vet exakt vad som
förväntas av dem. De som bör medverka är: företagets VD, som är S&OP mötets
ordförande, och alla avdelningschefer. Alla som deltar ska ha en beslutsfattande
position. Därmed blir alla beslut som fattas förankrade i alla avdelningar. Om någon
avdelning inte är representerad så faller hela idén med S&OP. Inte bara för att en
avdelning inte medverkar i besluten utan för alla ska ha den åsikten att S&OP mötena
är så viktiga att de inte får missas. Alla avdelningar ska ha kunnat säga sin mening om
ett beslut innan det fattas. Därför är det viktigt att om någon avdelningschef inte kan
komma så ska en ersättare med samma befogenheter närvara. En utförligare
beskrivning av ett S&OP möte följer nedan.

3.1.6 Schema för ett S&OP möte

För att S&OP mötena ska flyta på ordentlig krävs det bestämda mötesrutiner. Dessa
bör följas under varje S&OP möte och som bör hållas i början av månaden, senast den
tionde. Enligt (Ling, Goddard, 1988) är rutinerna dessa:

• Öppna mötet. Mötet skall öppnas officiellt av ordföranden. Litteraturen
beskriver att mötet ska börja i en positiv ”vi klarar det ”-anda. Här skall även
speciella händelser som högkonjunktur, valutaförändring och liknande externa
händelser tas upp.

• Avvikelseanalys. Det är viktigt att se avvikelserna för de olika avdelningarna.
Avvikelserna syns lättast m h a nyckeltal. Frågan som bör ställas om varje
avvikelse är vad som har hänt och varför. Var det en intern eller extern händelse?
Var den förutsägbar?

• Analysera antaganden. Alla tidigare beslut har tagits med hjälp av antaganden.
Stämmer dessa antaganden? Marknaden och det politiska klimatet kan ha
ändrats, förhållandena i företaget kan ha ändrats o s v. Här är det inte frågan om
att hänga ut några syndabockar som har gjort fel antaganden, utan målet är att
lära sig av misstagen.

• Familj för familj analys. För varje familj; kontrollera föregående periods plan,
kontrollera hur planen ligger till nu och planera för framtiden. Här ligger S&OP:s
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styrka. M h a kalkylblad åskådliggörs varje familj på ett övergripande sätt. Det
viktigaste att tänka på är att all information om varje familj ska få  plats på ett
blad. Försäljning, produktion, lager och/eller restorder.

• Nya produkter. Avdelningen för nya produkter har svårast att sia om framtiden.
Kommer den nya produkten framställas i tid och kommer den att hålla sig inom
resursramarna? Och när den väl är klar. Hur stor blir efterfrågan, vad blir
ledtiden och när skall den ersätta den gamla produkten? En del projekt kan
ändras och kräver mer eller mindre resurser. Nya produkter och projekt bildar en
egen familj eftersom de i aggregerad form blir mer stabila.

• Specialprojekt. Exempel på dessa är att införa nytt datasystem, omorganisera
och liknande. Dessa projekt kräver speciell uppmärksamhet eftersom de har stor
betydelse för företaget.

• Genomgång av mötet. Vad har beslutats? Genom att gå igenom alla beslut en
gång till så får alla en extra chans att opponera sig mot ett beslut. Alla deltagare
bör erhålla en kopia av mötesprotokollet. Ju kortare mötet är desto lättare är det
att komma ihåg det. Därför är det viktigt att hålla mötet kort och konkret. Allt
eftersom kommer mötena bli kortare eftersom deltagarna blir mer förberedda och
lär sig rutinerna.

• Kritik om mötet. Var alla förberedda? Var rätt personer med? Var det lagom
med detaljer? Togs alla nödvändiga beslut? Utnyttjades tiden effektivt? Räckte
tiden till? Vad kan vi göra för att förbättra processen? Här kan ordföranden
passa på att ge beröm och kritik.

3.2 Kalkylblad

En av de viktigaste ingredienserna i S&OP är användandet av kalkylblad. Ett
kalkylblad är lätt att ta fram i Microsoft Excel eller Lotus 1-2-3 och fördelen är att
varje familj blir överblickbar på ett blad. Genom de kalkylfunktioner som finns i
programmen så går det också att genomföra ”what-if” analyser direkt under S&OP
mötet.

Genom att simulera tänkta situationer, som t ex valuta- eller marknadsförändringar, så
kan företaget se konsekvenserna av sådan förändringar. De kan därmed förbereda sig
mot händelser som annars kommit som en överraskning. De kan t ex se hur en trend
går och simulera olika sätt att hantera den trenden.

3.2.1 Exempel

Följande exempel är taget från boken Master Scheduling av (John F. Proud,1994). Det
är företaget AutoTek Corporation som tillverkar bildelar och är dotterföretag åt jätten
Execor. En sak som jag reagerade över var hur stämningen i AutoTek beskrevs. Det
verkade vara vanligt i amerikanska företag att applådera och hurra vid goda nyheter,
något som jag inte tror är så vanligt i Svenska företag.

Bild 3 visar hur ett kalkylblad för en lagertillverkande familj kan se ut. Bilden är
indelad i en historisk del (tre månader bakåt från februari) och en framtids del.

Först kommer Försäljningsplanen. Den första raden visar hur mycket AutoTek
planerade att sälja. Den andra hur mycket som de verkligen sålde. Den tredje raden
visar skillnaden mellan planerad försäljning och verklig och slutligen den fjärde visar
skillnaden kumulativt. April slutar med 11 000 mer i försäljning än planerat.
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Därefter presenteras Produktionsplanen. Mönstret är samma som för
försäljningsplanen, men här har den kumulativa produktionen minskat med 5 000 mot
planerat d v s produktionen har minskat till 95%.

Den sista, Lager, visar hur AutoTek började februari med 20 000 i lager. Planen var att
i februari öka lagret till 23 000, men eftersom försäljningen ökade med 4 000 och
produktionen minskade med 1 000 så blev lagret istället (23 000 – 4 000 – 1 000) 18
000. Den verkliga lagernivån för april blev, istället för den planerade nivån på 29 000,
16 000 mindre d v s 13 000. Lagret ligger alltså på 45% av planerad nivå.

Försäljningsavdelningens förslag är att höja försäljningsplanen varje månad från 32 000
till 36 000. Dels för att de tror att marknaden håller för den nya prognosen och dels för
att nya försäljningskrav från Execor gör att den nuvarande planen på 32 000 bara är
90% mot vad Execor vill att planen ska vara på d v s 36 000. Frågan är om
produktionsavdelningen kan tillverka så mycket att de både kan tillmötesgå
försäljningens nya plan och höja lagret till önskad nivå. Produktionschefen förklarar att
de problem som avdelningen har haft de senaste månaderna nu är lösta så att
produktionen kan ökas till 35 000. Om dessutom ny personal rekryters så kan
produktionen ökas till 37 000 om två månader då den nya personalen är inkörd.

Stocked Muffler Family History Plan Future Planning

Sales Plan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 32000 32000 32000 Orig. 32000 32000 32000 32000 32000

Actual 36000 34000 37000 New 36000 36000 36000 36000 36000

Monthly Diff. (90%) +4000 +2000 +5000

Cum. Diff. 0 +4000 +6000 +11000

Production Plan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 35000 35000 35000 Orig. 35000 30000 30000 25000 25000

Actual 34000 33000 33000 New 35000 35000 37000 37000 37000

Monthly Diff. (95%) -1000 -2000 -2000

Cum. Diff. 0 -1000 -3000 -5000

Finished Goods
Inventory

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 23000 26000 29000 Orig. 32000 30000 28000 21000 14000

Actual Starting Bal.
20000

18000 17000 13000 New 12000 11000 12000 13000 14000

Difference (45%) -5000 -9000 -16000

Bild 3: Försäljnings och produktionsplan, lagertillverkade ljuddämpare
(Proud, F. John, 1997).

Innan ett slutgiltigt beslut kan fattas så måste en riskanalys göras. Vad händer i värsta
respektive bästa fall? Med hjälp att de data AutoTek redan har drar de den slutsatsen
att efterfrågan kan stiga upp till 38 000 i månaden och i värsta fall så lite som 30 000 i
månaden. Dessa prognoser förs in i bild 4 i respektive rader. Med ett spreadsheet



3 Vad är S&OP

12

uppdateras lagret och effekterna av de olika prognoserna kommer fram. Medvetna om
riskerna godkänds de nya planerna.

Stocked Muffler Family History Plan Future Planning

Sales Plan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 32000 32000 32000 Orig. 32000 32000 32000 32000 32000

Actual 36000 34000 37000 New 36000 36000 36000 36000 36000

Monthly Diff. (90%) +4000 +2000 +5000 Hi 38000 38000 38000 38000 38000

Cum. Diff. 0 +4000 +6000 +11000 Lo 30000 30000 30000 30000 30000

Production Plan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 35000 35000 35000 Orig. 35000 30000 30000 25000 25000

Actual 34000 33000 33000 New 35000 35000 37000 37000 37000

Monthly Diff. (95%) -1000 -2000 -2000

Cum. Diff. 0 -1000 -3000 -5000

Finished Goods
Inventory

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 23000 26000 29000 Orig. 32000 30000 28000 21000 14000

Actual Starting Bal.
20000

18000 17000 13000 New 12000 11000 12000 13000 14000

Difference (45%) -5000 -9000 -16000 Hi 10000 7000 6000 5000 4000

Lo 18000 23000 30000 37000 44000

Bild 4: Omräkning av försäljning, produktion och lager (Proud, F. John,
1997).

AutoTek fortsätter mötet med en ordertillverkad familj (bild 5). Över den gångna
tremånaders perioden har AutoTek sålt 107.5% jämfört med planen. Det föreslås
därför att försäljningsplanen ska öka från 800 till 850 i maj och juni. Sedan, i juli och
augusti öka till 900 för att slutligen, i september ligga på 1 000. Men precis som i
lagertillverkningen så har inte produktionen hunnit med sina åtaganden. Så med 97%
av tillverkningsplanen avklarad har antalet restorder ökat från 1 020 till 1 130.

För att klara både den ökade försäljningsplanen och minska antalet restorder kommer
produktionen med följande förslag: problemen som lagertillverkningen hade finns även
hos ordertillverkningen. Precis som hos lagertillverkningen räknar ordertillverkningen
med att ha löst problemen nu och inom de närmsta två månaderna öka produktionen
till 850. Med ny personal kan produktionen öka till 977 de tre sista månaderna. Just
977 i månaden är för att få ner antalet restorder till önskade 1 000.
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Customized Muffler
Family

History Plan Future Planning

Sales Plan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 800 800 800 Orig. 800 800 800 800 800

Actual 840 860 880 New 850 850 900 900 1000

Monthly Diff. (107,5%) +40 +60 +80

Cum. Diff. 0 +40 +100 +180

Production Plan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 850 850 850 Orig. 850 800 800 800 800

Actual 820 830 820 New 850 850 977 977 977

Monthly Diff. (97%) -30 -20 -30

Cum. Diff. 0 -30 -50 -80

Backlog Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 970 920 870 Orig. 820 820 820 820 820

Actual Starting Bal.
1020

1040 1070 1130 New 1130 1130 1053 976 999

Difference (130%) +70 +150 +260

Bild 5: Försäljnings och produktionsplan för ordertillverkande ljuddämpare
(Proud, F. John, 1997).

Den sista bilden (bild 6) visar hur AutoTek slår ihop lager och ordertillverkning i en
bild. Därigenom kan de se hela planen på samma bild. En extra rad har tillkommit:
leverans. I februari skulle 36 840 levereras, men eftersom 20 lades som restorder blev
den korrekta summan 36 820.
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Combined Muffler
Family

History Plan Future Planning

Sales Plan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 32800 32800 32800 Orig. 32800 32800 32800 32800 32800

Actual 36840 34860 37880 New 36850 36850 36900 36900 37000

Monthly Diff. +4040 +2060 +5080

Cum. Diff. 0 +4040 +6100 +11180

Production Plan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Planned 35850 35850 35850 Orig. 35850 30800 30800 25800 25800

Actual 34820 33830 33820 New 35850 35850 37977 37977 37977

Monthly Diff. -1030 -2020 -2030

Cum. Diff. 0 -1030 -3050 -5080

Inventory/Backlog Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Inventory Starting
Bal. 20000

18000 17000 13000 New 12000 11000 12000 13000 14000

Backlog Starting Bal.
1020

1040 1070 1130 New 1130 1130 1053 976 999

Shipments 36820 34830 37820 New 36850 36850 36977 36977 36977

Bild 6: Försäljnings och produktionsplan inklusive lager, restorder och
leverans (Proud, F. John, 1997).

3.2.2 Spreadsheet

Det är visserligen lätt att göra egna kalkylblad, men det finns även färdiga produkter på
marknaden (se ett exempel i bild 7). Det finns på marknaden en mängd olika S&OP
program av skiftande kvalitet och pris. Priserna för ett vanligt kalkylprogram, eller
spreadsheets som de då kallas, kan gå på ett par $100 medan off-the–shelf  hamnar i
prisklasser mellan $25 000 och $100 000.
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Bild 7: Sales & Operations Planning spreadsheet från Demand Solutions
(Demand Solutions, 1997).

På exemplet från Demand Solution (bild 7) så har de inte bara snyggat till tabellerna
utan även lagt till en diagramfunktion. Jag har själv inte provat programmet, men det
ser ut att vara användarvänligt med de viktigaste funktionerna tydligt utmärkta.

3.3 Efter ett S&OP möte

Efter ett S&OP tar ett annat arbete vid, att disaggregera. Alla familjer bryts ned till
enskilda produkter. Det är viktigt att kontrollera att summan av all data från alla
disaggregerade familjer inte överstiger den aggregerade summan. De disaggregerade
siffrorna måste alltså stämma överens med givna ramar. Resurser som tilldelas varje
familj bestämmer produktionskvantiteten d v s hur mycket som kan tillverkas.
Resurserna delas upp mellan produkterna enligt prioritetsordning beroende på
efterfrågan och vad som redan finns i lager (Olhager, Rapp, 1985). För att räkna ut
resursbehovet behövs operationslistor för varje produkt. Dessa talar om hur mycket
resurser varje produkt tar i anspråk.

3.4 Varför S&OP?

Enligt de källor som jag har använt mig (Wallace, Tom, 1997) (Stahl, Robert, 1997)
(Ling, Goddard, 1988) så har S&OP, rätt använt, många fördelar. En företagsledare lär
ha sagt att S&OP är så bra att det känns som att fuska (Wallace, Tom, 1997). Det är i
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och för sig inget nytt att planera, men genom att införa S&OP rutiner så blir
planeringsarbetet lättare och det ger korrektare prognoser.

3.5 Fördelarna med S&OP

Varför skall ett företag införa S&OP? Här är några fördelar som Ling (Ling, Goddard,
1988) vill belysa:

• S&OP blir en länk mellan affärsplanen och operationerna i varje avdelning.
Genom att kontrollera att planen följs upptäcks avvikelser på ett tidigt stadium
och lämpliga åtgärder kan vidtas. Både positiva och negativa avvikelser måste
kontrolleras.

• S&OP ger möjlighet till strukturerad kommunikation mellan avdelningarna. I ett
företag går oftast kommunikationen i djupled, upp och ned i avdelningarnas
hierarki. Med S&OP läggs grunden till att kommunicera, byta idéer och dela
information i sidled med andra avdelningar.

• S&OP kontrollerar om planerna är realistiska. Vid S&OP mötena har alla
möjligheten att komma med synpunkter  huruvida de kan stödja planen. Detta
ger deltagarna en gruppkänsla eftersom de kan vara med att påverka besluten
och inget beslut kan godkännas om inte de först har tagit del av materialet.

• S&OP hindrar dolda beslut. Ett beslut som tas inom en avdelning kan få
förödande konsekvenser för andra avdelningar genom en dominoeffekt. Vid
S&OP mötena lyfts alla planerna fram så att alla vet vad som kommer att hända.

• S&OP ger ordföranden och staben mer kontroll. Med S&OP kan de sköta
verksamheten mer effektivt, se möjliga mål, se konsekvenser, utvärdera
alternativ, omdiskutera planer, mäta framgång och uppnå förutspådda resultat.
Företaget reagerar snabbare på förändringar och blir därför mer
konkurrenskraftiga. Merck Sharp & Dohme, ett läkemedelsföretag, lyckades
enligt David Moon (Gregory, Annie, 1996) klara av en oförutsedda situation.
Tre månaders planerad försäljning av en ny produkt såldes slut på tio dagar.
Tack vare S&OP lyckades Moon hantera den oväntade situationen utan att
genomföra några övergripande förändringar på företagets affärsplan. Visserligen
sjönk produktionen ner till 90% av behovet, men den var snart uppe i 95% som
ansågs tryggt och acceptabelt.

En oväntad bieffekt av S&OP är också att VD förbättrar sitt golfhandikapp då hans
insatser som problemlösare blir mindre nödvändiga (Dourado, 1997). En VD uttryckte
det skämtsamt (Dourado, 1997):

“I hate S&OP. It meant my role as the indispensable MD who wades in to
firefight problems myself gradually disappeared. I had to find something
else to do.”

3.5.1 Koppling mellan S&OP och MRP II

MRP II går ut på att sammanställa alla planer. Det kan bli krångligt då varje produkts
resursbehov och försäljningsplan ska ingå i det totala resursbehovet. Uträkningen blir
så komplicerad att det inte finns utrymme för simuleringar. Det är här S&OP kommer
in. Genom att lägga ihop produkterna i familjer kan resursbehovet generaliseras för
varje familj. Detta ger en snabbare och enklare resursbehovsräkning som det är lätt att
utföra simuleringar på. Genom att utföra dessa simuleringar under S&OP mötena
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skapas en större förståelse mellan avdelningarna. Dessutom får de olika avdelningarna
tillfälle att kontrollera och jämföra sina planer med varandra under mötena.

3.6 Fallgropar med S&OP

Enligt de flesta författare så är S&OP så går det knappast att misslyckas med S&OP.
Men det finns risker och fallgropar. I Orchestring Success (Ling, Goddard, 1988)
räknas en del risker upp som kan förstöra S&OP. Den viktigaste rollen har utan tvekan
ordföranden. Det är han/hon som är den drivande kraften bakom S&OP. Ordföraren
behöver inte vara en supermänniska, det räcker med att vara en ledare och inte en
diktator. Ordföraren bör kunna se i fyra perspektiv. Bakåt för att utvärdera vad som
har hänt. Framåt för att kunna göra prognoser. Uppåt för att se företagets strategiska
plan. Nedåt för att kunna utforska detaljplanen. Följande punkter tas även upp i boken
(Ling, Goddard, 1988).

• Ordföranden får inte vara rädd för att begära mer detaljer vid osäkerhet inför ett
beslut. Visserligen är själva vitsen med S&OP att presentera all information i
aggregerad form, men vid behov ska detaljer kunna plockas fram.

• Ordföraren får inte visa sig partisk mot sin favorit avdelning. Detta är särskilt lätt
om han/hon tidigare var på en särskild avdelning.

• Ordföraren måste sätta sig in i S&OP. Det är ingen ide att använda S&OP om
inte ordföranden själv förstår fördelarna med den. Sedan är det hans/hennes jobb
att övertyga resten av staben.

3.7 Hur implementeras S&OP?

Den lämpligaste tidpunkten för införandet av S&OP är nu (Ling, Goddard, 1988). Om
det finns ett hinder nu så finns det ett annat hinder senare så det är lika bra att införa
S&OP med en gång.

Det första mötet ska bara informera de olika deltagarna om S&OP och en genomgång
av vilka steg S&OP består av. Det arbete som krävs av deltagarna delas även upp. Vid
det andra mötet bestäms familjerna och ett S&OP schema skissas upp, d v s hur S&OP
mötenas dagordning ska se ut. Först vid det tredje mötet börjar det likna ett riktigt
S&OP möte. Ett par möten senare bör de flesta ha fått in rutinen och fördelarna börjar
visa sig (Wallace, Tom, 1997).

För att införa S&OP krävs mycket arbete. Det är klart värt det, men allt arbete är
spolierat om inte deltagarna har en god och positiv attityd. Attityden eller S&OP
stämningen är viktigast för att lyckas med S&OP. Det är ordförandens främsta uppgift
att anslå den attityden. För att införa S&OP krävs fem viktiga förberedelser (Ling,
Goddard, 1988):

1. Alla måste förstå att när de delar med sig av sin information så minskar inte deras
kontroll, utan den ökar. Andrew Ogle från Wrigleys berättar:

”Different parts of a company commonly work to different forecasts. It
was common for our sales people to ask for more than they needed from
the factory, to provide a comfort cushion in case of errors, while the
factory people thought ’They’ll never sell that much’, and produced
accordingly.” (Dourado, Phil, 1997)



3 Vad är S&OP

18

Genom att avdelningarna nu får möjlighet att kommunicera i sidled blir siffrorna
mer realistiska och korrekta. Under S&OP mötet kommer det verkliga behovet
fram och varken försäljnings eller produktionsavdelningen behöver lägga till/dra
ifrån en marginal.

2. Tid och utrustning måste öronmärkas för S&OP mötena. En stab av deltagare,
med en från varje avdelning, utses. Förslagsvis avdelningscheferna eftersom det
är viktigt att de som är med att fatta beslut sedan också har mandat att
genomföra dem. Mötena måste planeras in långt i förväg innan almanackan blir
fulltecknad av annat. När väl ett S&OP möte är inbokat så är det obligatorisk
närvaro. Ordföranden skall föregå med gott exempel genom att alltid närvara vid
mötena. För ordföranden är detta inte svårt att efterleva, såsom Richard C.
Sherril från Moog Inc. (Wallace, Tom, 1997) uttrycker det:

”There are three reasons why I attend every S&OP meeting every month.
First, I get the pulse of the operation: What are current sales? Where are
the forecasts going? How are shipments doing? Second, I always learn
something important about our people, our processes, our products, and
last but certainly not least, our customers. The S&OP sessions are
consistently among the most productive and most informative meetings I
attend. Thirdly, my attendance ’encourages’ the attendance of the
functional managers, which in turn assures that we have all the decision-
makers in the room and that we have a common picture of our business.
Consensus and buy-in become much easier to get.” (Wallace, Tom, 1997)

3. Dela upp produkterna i logiska familjer. De skall helst vara stora och få.
Avdelningarna kan ha olika syn på hur familjerna skall delas upp. För att få en
bra uppdelning; börja med att föreslå några få familjer och öka gradvis antalet
tills alla avdelningar är någorlunda nöjda. Reservdelar och nya produkter kan
delas in i speciella familjer för att lätt kunna hålla ordning på dem.

4. Affärsplanen bör sträcka sig minst ett till två år framåt beroende på
verksamhetens karaktär. Detta för att se effekterna i det långa loppet. En snabb
lönsam affär kan visa sig vara olönsam på lång sikt.

5. Time-Fences2 bör upprättas beroende på ackumulerade ledtider inkl. köptider.
Inom vilken tid skall det inte gå att ändra produktionsplanen? Inom vilken tid
skall det gå att ändra men ända kunna frysa vissa order? Och när ska det gå att
lägga in order fritt? Ju närmar produktionsstart ändringen sker desto svårare och
dyrare blir det. Endast viktiga expressorder ska kunna motivera det.

Mötena bör ske minst en gång i månaden. Vid onormala händelser bör extramöte
kallas. Även företag som tillverkar säsongsvaror eller produkter med lång ledtid, ex
flygplan, bör ha möte en gång i månaden. Det kan tyckas onödigt, men onormala
händelser som upptäcks i tid förhindrar obehagliga överraskningar. För säsongsvaror
gäller att det blir lättare att planera en jämn produktion över året och för produkter
med lång ledtid ges möjligheter att parera mot oväntade händelser t ex ändra deadline
innan en ny lag träder i kraft (Ling, Goddard, 1988).

                                               
2 Enligt Vollman (1992) så är det den tid innan produktionsstart där produktionsplanen
inte får ändras annat än av extraordinära anledningar. Det kallas att frysa produktions-
planen.
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3.8 Erfarenheter av införande av S&OP

Roger Reed från Van Den Bergh och Chris Radford från 3M (Dourado, Phil, 1997) är
däremot av en annan åsikt. Van Den Bergh införde S&OP samtidigt som de införde
MRP II. Då de var ovana vid så mycket nytt resulterade det i att S&OP rapporterna
blev för detaljerade för att de skulle vara till nytta. Faktum är att de till och med
hämmade företaget. Först ett tag senare, när MRP II var inkört, gav Van Den Bergh
S&OP en ny chans med bättre resultat. Roger Reed kommenterar:

”While most developments start with S&OP, it has been a late
development within the company. We are an exceptions-based business. At
first we produced S&OP reports with too much detail. Now we just
highlight the exceptions, so that strategy could be set by heads of
departments at business group levels, who report to the board and are
responsible for running the business.” (Dourado, Phil, 1997)

3M hade ett annat problem. Deras fabriker var utspridda geografiskt, men utan en
gemensam plan för efterfrågan, tillgång och när nya produkter skulle introduceras.
Först när företaget omformades i 18 olika enheter för marknadsföring, tillverkning och
logistik kunde S&OP införas. Enheterna delar på samma databas och kan därmed få
fram nödvändig data. Chris Radford kommenterar:

”It helps to have integrated information systems that can aggregate and
disaggregate information and give multiple views of the business.”
(Dourado, Phil, 1997)
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4 Problemformulering
Ämnet S&OP är stort och det går att ställa många frågor i ämnet. Frågor som skulle
kunna tas upp är vilka nyckeltal som passar bäst till S&OP, hur S&OP påverkar
stämningen på ett företag, hur en simuleringskalkyl bör utformas o s v. Därför
begränsar jag mig enligt följande.

4.1 Problembeskrivning

Min teori är att det svåraste med S&OP är indelningen av produkter till familjer.
Anledningen till det är att om familjeindelningen blir fel så blir det väldigt svårt att få
S&OP att fungera (Wallace, Tom, 1997). Av de författare som jag har studerat så finns
det delade meningar om hur familjeindelningen ska ske. Detta problem tror jag även att
företag, som inte har infört S&OP, har. Även om de inte har S&OP så betyder det
mycket för planeringen att ha en smidig indelning av artiklarna.

4.1.1 S&OP och familjer

S&OP såsom Richard C. Ling (Ling, Goddard, 1988) menade att den skulle vara tror
jag inte finns i Sverige. Det vill säga med regelbundna möten med alla avdelningar
representerade och simuleringar under mötet. Däremot så tror jag att delar av S&OP
används i Svenska företag. Vad jag vill ta reda på är alltså vilka delar av S&OP som
används i Svenska företag och hur de hanterar problemet med familjer. Jag kommer
även undersöka om simuleringar sker i Svenska företag.

4.2 Avgränsningar

Egentligen skulle jag vilja jämföra Svenska företag mot företag i USA, men både
geografi och ekonomi hindrar detta. Därför blir jag tvungen att begränsa mig till
Svenska företag och istället se hur enbart de fungerar. Det kan vara väl så intressant.

Det finns en mängd S&OP program på marknaden. Jag tänker inte göra någon
undersökning av dem utan nöjer mig med att visa ett exempel på hur en sida ur ett
sådant program ser ut på sidan 15.

4.3 Syfte

Syftet, med denna rapport är att se om S&OP används i Svenska företag, belysa de sätt
som uppdelning av familjer kan ske på, samt att se om simulering utnyttjas och hur
planering går till.
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5 Metod
För att skriva den här rapporten så intressant och trovärdigt som möjligt krävs det att
jag samlar fakta på ett korrekt sätt. Varje insamlad fakta ska vara förankrad på något
sätt. Insamlandet av fakta sker m h a olika metoder.

5.1 Olika metoder

Det finns en del olika metoder för samla in fakta. Vilken metod jag än väljer så
kommer insamlandet av fakta att ske i flera faser. Efter en första omfattande insamling
krävs ofta en kompletterande insamling (Molin, Jan, 1975). Den eller de metoder som
jag väljer måste alltså vara lätta att uppdatera och/eller utveckla. Nedan följer några av
de metoder som finns tillgängliga varav en del har passat mig bättre än andra.

5.1.1 Fallstudier

Fallstudie är att göra en undersökning på en mindre grupp, d v s studera deras sätt att
utföra eller reagera på något i det verkliga livet (Patel, Davidson, 1994). Det kan vara
en undersökning på en individ, en grupp eller en organisation. Detta skulle vara en
utmärkt lösning, men för att kunna göra den undersökningen som jag tycker krävs så
skulle jag behöva jämföra ett Svenskt företag med ett amerikanskt. Anledningen är att
jag först skulle få undersöka hur Amerikanska företag delar in produkter i familjer och
hur de sedan används i S&OP planering och simulering. Sedan skulle jag jämföra hur
Svenska företag delar in planerar och simulerar utan S&OP. Geografi och ekonomi
förhindrar detta.

5.1.2 Enkätundersökning

En enkätundersökning innebär att en blankett med frågor skickas till en slumpvis
utvald mängd företag (Patel, Davidson, 1994). Frågorna måste vara väl förberedda så
att de är lätta att förstå och inte är ledande. Visserligen blir inte svaren lika detaljerade
som under en fallstudie, men å andra sidan blir det, förhoppningsvis, fler olika åsikter
och svar. Denna metod faller på att ämnet S&OP är väldigt svårt att utforma frågor
om. Varje fråga skulle behöva anpassas till varje företag och då blir den
undersökningsformen inte så smidig som den är menad att vara.

5.1.3 Litteraturstudier

Litteraturstudier är, precis som namnet antyder, att läsa om området. Istället för att
insamla fakta från en undersökning så samlas den ifrån litteratur. Det är alltså viktigt
att ha en klar frågeställning innan eftersökningarna börjar. En fördel med detta är att
svaren finns tillgängliga. Det går att hitta dem. Nackdelarna är att det kan vara svårt att
hitta rätt bland all litteratur. Olika författare kan ha olika resultat om samma ämne. Det
går därför inte att jämföra resultatet från två författare om inte deras förutsättningar
också jämförs (Svensson, Elisabeth, 1987). Problem som kan uppstå är: hur ska rätt
litteratur väljas, finns litteraturen tillgänglig och vad bestämmer vad som är rätt
litteratur. Dessutom måste de olika författarnas trovärdighet kontrolleras.

Eftersom ämnet redan finns nedtecknat så är det inte bara att skriva av utan texterna
måste jämföras så att jag kan dra mina egna slutsatser. Genom att läsa böcker, artiklar
och Internetartiklar om S&OP tror jag att jag kan få svar på de flesta frågorna. Detta
genom att jämföra de olika författarnas åsikter och erfarenheter.
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5.1.4 Intervjuer

Intervjuer kräver samtal med en, i ämnet sakkunnig, person. Under en intervju följs en
mall av förberedda frågor. Fördelen är att svårtolkade frågor kan förtydligas för den
som intervjuas och svaren kan fångas upp med större precision, d v s den intervjuade
kan förtydliga sina svar på ett sätt som hade varit omöjligt med ett vanligt
frågeformulär. Intervjuarbetet är omfattande och kräver mycket arbete. Ett
frågeformulär ska sammanställas, tid ska avsättas för intervjun och intervjun ska sedan
sammanställas. Därför bör antalet intervjuade inte vara så stort utan begränsas till ett
fåtal insatta personer. Det sammanställda materialet bör istället kompletteras med minst
en metod till (Svensson, Elisabeth, 1987).

Det finns två sätt att ställa frågor på: bundna och obundna frågor. Till de bundna
frågorna finns det givna svarsalternativ, t ex ja/nej frågor. På obundna frågor kan den
intervjuade svara som den vill och utveckla och förklara svaret, t ex ”Ja för
att…”(Bäck, Halvorson, 1992)..

En annan fördel med att intervjua är att det interna bortfallet blir litet, d v s mängden
obesvarade frågor blir minimal då intervjuaren kan förklara och omformulera dem tills
ett svar erhålls. Det externa bortfallet torde också bli litet då bokade intervjuer oftast
blir av, om inget oförutsett inträffar. Det finns faror med att intervjua. Den tysta
kommunikation mellan intervjuaren och den intervjuade, kroppsspråk, tonläge o s v,
kan påverka svaren. Frågan i sig behöver inte vara ledande, men sättet att ställa frågan
kan styra svaret (Patel, Davidson, 1994). Vikten av att ha en förberedd frågemall kan
inte poängteras nog. Det går att intervjua utan mall, men intervjun riskerar då att bli
väldigt personlig. Intervjuaren och den intervjuade kan bli för personliga med varandra
och det kan påverka tolkningen av både svaren och frågorna (Bäck, Halvorson, 1992).

Det krävs nödvändigtvis inte att intervjuaren träffar personen ifråga, även om det
troligtvis skulle ge korrektare svar. Det enklaste, av de till buds stående medlen, är
telefonen.

5.2 Metodval

De metoder som jag tycker passar bäst är litteraturstudier och intervjuer. Anledningen
till att jag väljer litteraturstudier är för att det finns bra litteratur om S&OP och jag
behöver sätta mig in i ämnet ordentligt. För att få reda på saker om S&OP finns det
inte så många andra alternativ när det gäller att hämta information. Jag väljer även att
intervjua företag. Dels för att ha som komplement till mina litteraturstudier och dels för
att det ger mig möjlighet att ställa obundna frågor om företagens familjeindelning och
planering. Om jag inte först läser in mig på ämnet så blir det svårt att formulera vettiga
frågor.

Jag kommer att läsa en rad olika verk av olika författare. Dessa texter ska jag sedan
sammanfatta objektivt i slutsatser om S&OP. För att vara objektiv brukar följande
kriterier krävas (Bäck, Halvorson,1992):

• Sanning: Ett påstående är antingen sant eller falskt. Så är inte alltid fallet i
litteraturen då påståendena är mer eller mindre sannolika. Ett påstående som
presenteras måste därför inte vara sant, men graden av sannolikhet måste framgå.

• Relevans: All relevant information i ämnet måste vara med, annars blir texten
ofullständig. Detta ger en felaktig bild. Om inte all relevant information kan tas
fram så måste det framgå eller också måste avgränsningarna ändras.
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• Intersubjektivitet: Olika författare har olika förutsättningar när de skriver m a p
resurser och inställning. Två författare som skriver om samma ämne, men med
olika förutsättningar kan därför komma fram till olika resultat. Det är därför
viktigt att hänsyn till författarnas olika förutsättningar när de jämförs.

• Opartiskhet: När två författare har motstridiga resultat så ska bådas argument
presenteras utan att särskilt gynna den ene. Först efteråt kan egna åsikter komma
fram.

5.2.1 Författare

De författare som jag kommer att titta på är bl a Ling/Goddard, 1988, Martin, 1997,
Proud, 1994, Ptak, 1997 Olhager/Rapp, 1985, och Vollman, 1992. Gemensamt för
dessa är att de har skrivit böcker som behandlar S&OP helt eller delvis. De två sista är
erkända läroböcker varav Vollman används t ex av APICS. Jan Olhager var vid
skrivandet av boken Tekn dr, skolelektor och forskare vid Tekniska Högskolan i
Linköping. Birger Rapp var Ekon dr och professor i Ekonomiska informationssystem
vid samma skola. Resterande är utgivna av Ollie Wight gruppen. Ollie Wight gruppen
bedriver konsultverksamhet och samarbetar bl a med APICS. Böckerna därifrån kan
därför, tycker jag, anses vara trovärdiga.

Dourado, 1997 och Gregory, 1996 har skrivit tidningsartiklar om S&OP. Båda verkar
seriösa och trovärdiga och tidningen de skrivit i, Works Management, verkar vara en
seriös facktidning. Med felaktiga artiklar antar jag att tidningen inte skulle överleva.
Dessutom hänvisar tidningen till Ollie Wight litteratur för de som vill läsa mer om
ämnet i artiklarna.

De två sista, Stahl, 1997 och Wallace, 1997, är publicerade på Internet. Wallace har
skrivit en mängd artiklar och har erfarenheter från storindustrin. Hans artiklar
presenteras hos APICS och har därför, anser jag, stor trovärdighet. Stahl skriver för en
konsultfirma och hans artikel ger en kort, men innehållsrik introduktion om vad S&OP
är.  Den stämmer i stora drag med vad bl a Wallace och Ling säger om S&OP. För att
få en så riktig bild som möjligt av S&OP så måste jag även ta med de negativa
aspekterna. Dessa tror jag finns omnämnda främst hos Wallace, Vollman,
Olhager/Rapp och i artiklarna från Works Management.

5.2.2 Intervjuer

I slutsatserna kommer även analysen av intervjuerna att spela in. Intervjuerna gör jag
för prova mina teorier. Till skillnad från om jag skulle skicka ut enkäter, så kan jag
under intervjuerna förtydliga och förklara begrepp och frågor.  Detta är nödvändigt då
många begrepp kan vara nya och okända för dem jag intervjuar. Först kommer jag att
förbereda en mängd frågor med vilka jag hoppas kunna fånga in de svar jag behöver.
Frågorna kommer inte vara exakt samma för samtliga personer eftersom bransch och
geografi gör att en del frågor måste anpassas för vissa förhållanden. Intervjuerna
kommer att ske med nyckelpersoner i företag från Sverige. Eftersom en del intervjuer
måste ske per telefon så kommer jag att intervjua även närliggande företag per telefon,
för att få likhet i svars förutsättningarna. Intervjuerna kommer att förberedas så att de
anpassas för varje företag, men vissa frågor kommer att vara standardiserade och
återkommande. Det jag kommer att tänka på när jag ställer frågorna är att de obundna,
d v s den intervjuade kan svara som de själva tycker, är passande. Givetvis kommer jag
att ha några bundna, ja/nej, frågor också, men tyngdpunkten kommer att ligga på de
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obundna frågorna. Jag kommer även att förbereda en inledande förklaring på vem jag
är, vad intervjun kommer att handla om och vad materialet kommer att användas till.

Det jag behöver tänka på under intervjun är att hela tiden vara intresserad av den
intervjuades svar. Det är mitt intresse och tonval som avgör hur uttömmande svar jag
får (Patel/Davidson,1994). Med det menar jag att mitt tonfall kan påverka svaren så att
de inte överensstämmer med vad de intervjuade egentligen vill få fram. Om jag ställer
en fråga med ett visst tonfall kan den intervjuade påverkas och svara mot sin åsikt för
att hålla med mig.
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6 Genomförande
Det finns fallgropar och faror med S&OP. Ett återkommande problem hos de flesta
författare är hur familjerna ska delas in. Utan en meningsfylld indelning av familjerna så
blir inte S&OP lika lätthanterligt och smidigt som det är menat. Istället blir det en källa
till irritation. För många familjer gör att S&OP mötena blir för långa och familjer som
inte är meningsfulla gör att det kan vara svårt att få alla att tänka i samma banor.

6.1 Indelning i familjer

I den följande texten ska jag gå igenom vad en del av författarna har för åsikter om
familjer och familjeindelning och om hur resursplanering ska ske. Till skillnad från
kapitlet om bakgrunden, som också bygger på litteraturstudier, så lyfter jag här fram
vad enskilda författare har för åsikter om frågorna.

6.1.1 Olhager/Rapp

I ”Effektiv MPS” (Olhager, Rapp, 1985) beskrivs familjer som planering i aggregerad
form. Enligt Olhager/Rapp så ska produkterna med liknande karakteristika aggregeras
in i produktionsgrupper och till produktionsavdelningar. Detta motsvaras av vad jag
tidigare benämnt som produktionsgrupper och familjer. Anledningen till att ha
planering i aggregerad form är för att annars kan det lätt bli skilda lösningar på skilda
beslutsnivåer. Genom att planera i aggregerad form ges ramar och restriktioner för
planering på lägre nivå. Information om tidigare resursbehov från de lägsta
beslutsnivåerna samlas och aggregeras för att ge beslutsunderlag till den aggregerade
planeringen. För att räkna ut behovet ges tre exempel på olika formler. En dynamisk
formel, HMMS-modellen och Bowmans beslutskofficientmodell. Gemensamt för
modellerna är att kostnaderna antas variera kvadratiskt med parameterförändringen.
Det vill säga, den har en jämn förändringskurva når den påverkas av
parameterförändringen t ex arbetskostnader. Detta kallas att beräkna efter
Linjärprogrammering. Det är det minsta resursbehovet för varje familj som därmed
räknas fram. Linjärprogrammering ger möjlighet till simulering. Olika målformuleringar
kan skapas för att se kostnaden för lager, produktion, nyanställning o s v. Eftersom det
här arbetet inte kommer att ta upp Linjärprogrammering så hänvisar jag till ”Effektiv
MPS” av Olhager/Rapp och ”Manufacturing, Planning and Control Systems” av
Vollman för mer utförliga beskrivningar av Linjärprogrammering.

Vid disaggregering delas tillgängliga resurser upp på först produktavdelning, sedan
produktgrupper och sist enskilda produkter. Resurserna delas upp i första hand till de
produktionsgrupper med fastställt behov. Resterande resurser används till produkter
med förväntad, men ej fastställt behov. Även här används matematiska formler för att
få fram rätt resursbehov.

6.1.2 Vollman

Vollman utvecklar familjefrågan i sin bok (Vollman, 1994). I boken ges flera förslag på
hur familjer ska delas in. Förutom att dela in efter hur produkterna tillverkas så föreslås
att de även kan delas in efter storlek, hur de lagras eller tillverkas mot lager eller order.
Vidare föreslås antal familjer vara mellan 16 och 20 stycken. Vollman beskriver även
detaljerat hur kopplingen mellan S&OP och MRP II fungerar och hur aggregering och
disaggregering fungerar.
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Precis som i Olhager/Rapp så presenteras en massa linjärprogramsformler.
Tyngdpunkten läggs på formler där personal och maskinkapacitet är de kritiska
kostnaderna.

6.1.3 Wallace

Tom Wallace har skrivit en del Internetartiklar (Wallace, 1997) varav en behandlar
ämnet familjer. Tyngdpunkten läggs på hur familjer ska delas upp och hur många de
ska vara. Wallace anser att antalet familjer inte bör överskrida tolv stycken. Idealet är
mellan sex och tio. Anledningen är att chefer som ska vara med i S&OP mötena oftast
har ont om tid. Därför bör antalet familjer hållas lågt, så att mötena inte drar ut på
tiden och gör S&OP deltagarna mindre benägna att gå på mötena. Istället för att ha
många familjer så föreslås underfamiljer. Oftast flyter planeringen på och det går att
använda familjerna, men vid säsongstoppar och liknande kan familjerna brytas ned till
underfamiljer för att få en mer detaljerad planering. Wallace ger som exempel att se
enskilda produkters planering är som att se från 50 fot där ingen helhet syns, planering
med S&OP från 5 000 fot med stor översikt och underfamiljer ger en bild från 2 000
fot.

När familjerna ska delas in börjar försäljningsavdelningen med att ordna familjerna
efter marknaden. Familjerna kan delas in efter marknadsdelar, kundgrupper eller, om
möjligt, enskilda storkunder. Detta ger ofta familjer som inte passar
produktionsavdelningen. Om familjerna ska bildas så att alla avdelningar blir nöjda
slutar det oftast med oreda och förvirring. Istället bör produktionsavdelning ordna
familjerna efter produktion. Detta ger alltså två uppsättningar familjer. För att få det att
fungera börjar försäljningsavdelningen att planera efterfrågan för alla sina familjer.
Resultatet konverteras sedan till produktionsfamiljerna. Produktionsavdelningen kan
därmed räkna ut resursbehovet med hjälp av försäljningsavdelningens prognoser.

6.1.4 Ling/Goddard

Richard C. Ling var den som introducerade S&OP (Ling/Goddard, 1988). Därför har
även han åsikter om familjeindelningen. Inledningsvis beskrivs problemet med att
försäljningsavdelningen och produktionsavdelningen inte har samma syn på hur
familjerna ska delas in. Försäljningsavdelningen vill dela in efter hur produkterna säljs
och produktionsavdelningen efter hur produkterna tillverkas. Båda sätten är rätt. Först
ska försäljningsavdelningen göra sin planering på sina familjer, sedan ska dessa planer
konverteras till produktionsavdelningens familjer. Detta görs i en matristabell. För att
konvertera så jämförs tidigare data, hur har de olika familjerna påverkat varandra förut.
Detta ger resursbehovet. Genom att se hur familjerna har påverkat varandra förr så kan
konverteringsfaktorer räknas fram. Dessa konverteringsfaktorer måste dock
kontrolleras ofta eftersom de kan påverkas av marknadsförändringar och
produktionsförändringar.

Två kriterier måste uppfyllas för att uppnå idealiska familjer; storlek och meningsfull
indelning. Stora för att det ger mindre arbete och förutsägelser tenderar till att stämma
bättre när de görs på större grupper. Meningsfulla så att de kan relateras till
verkligheten och därigenom göra det lättare att reagera på förändringar. Ett sätt att
hitta meningsfyllda familjer är att göra ”rynktestet”. Samla alla avdelningschefer och
presentera ett minimalt antal familjer. Så länge någon har en bekymrad rynka i pannan
så ska antalet familjer utökas tills alla pannor är släta.
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För vissa företag kan det vara aktuellt med två extra familjer. Reservdelar och
expressorder. Om en stor del av produktionen består av reservdelar så bör de bilda en
egen familj. Detta eftersom efterfrågan brukar skilja sig från färdiga produkter.
Expressorder sker när en order behöver bli färdig så fort som möjligt. Problemet med
expressorder är att för att tillgodose en kunds akuta behov så måste övriga kunder få
sina leveranser försenade p g a expressordern tar deras resurser. Om expressorder inte
är ovanligt så underlättas det om det redan från början avsätts resurser till
expressorder. De lär komma i alla fall, så då är det lika bra att planera för dem också.

All presentation ska ske månadsvis på kalkylblad så att simulering kan ske under
mötena med en familj per blad.

6.1.5 Stahl

För den som vill läsa en kort men innehållsrik förklaring om S&OP så är Stahls artikel
att rekommendera. I korta drag går han igenom hela S&OP processen punkt för punkt.
Han föreslår mellan 5-12 familjer. Ibland har produktionsavdelningen och
försäljningsavdelningen olika uppfattning om hur familjer ska delas in, detta löser han
genom att ställa upp en matristabell. Kriterierna för att få meningsfyllda familjer är att
de ska möjliggöra prognoser för både för produktion och försäljning. Enligt Stahl så är
definieringen av familjerna oftast inte något större problem för de olika avdelningarna,
men ibland måste matrislösningar användas.

Lättast att presentera, tycker han är att använda Lotus 1-2-3 eller Microsoft Excel
eftersom det även möjliggör till simulering under mötena. Han tycker att en familj ska
få plats per kalkylblad.

6.1.6 Ptak

Ptak skriver inte så mycket om familjeindelning. Enligt Ptak så bör familjerna i första
hand delas upp efter produktion. Det enklaste är att se hur anställda redan benämner
produkterna. Det blir då en naturlig indelning som de flesta redan är förtrogna med.
Om familjerna delas in efter produktion så ger det en enklare resursplanering eftersom
varje familj kan behandlas som en fabrik inom fabriken. Det andra sättet att dela in
familjer på; efter marknaden, har enligt Ptak också sina fördelar. Det ger en bättre länk
med marknaden så effekterna på resursplaneringen syns direkt på den delen av
marknaden.

Planeringen bör göras månadsvis med representanter från alla avdelningar och med
familjerna upprättade på kalkylblad.

6.1.7 Proud

Proud beskriver S&OP med det exempel om AutoTek som finns tidigare i den här
rapporten. Förutom det exemplet och en kort sammanfattning om S&OP så hänvisar
han till Ling/Goddards bok Orchestrating Success.

6.1.8 Övriga författare

Övriga författare som jag har studerat har inte tillfört något mer konkret. Det gäller
författare som Gregory och Dourado. De har båda skrivit artiklar om S&OP och
påpekat hur viktigt det är att ha en bra familjeindelning, men de skriver inget om hur
den ska gå till. Istället hänvisas läsaren till Ling/Goddards bok: Orchestrating Success.
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6.2 Intervjuer

För att få verklighetsanknytning till familjeindelningen så genomför jag även några
intervjuer med företag. Enbart litteraturstudier tycker jag inte är tillräckligt. M h a
resultatet från intervjuerna kommer mina slutsatser bli mer realistiska än om jag enbart
går på litteraturstudier eftersom jag då får en egen uppfattning om hur det fungerar.
Jag vill genom intervjuerna även få fram hur företagen planerar om de inte använder
sig av S&OP och om de använder sig av de simuleringsmöjligheter som finns.

6.2.1 Formulär

Först skrev jag intervjuformuläret (bilaga 1) som intervjun skulle utgå ifrån. Formuläret
började med en introduktion av mig och ämnet. Eftersom det blev telefonintervjuer så
var formuläret mest till som stöd för mig när jag skulle förklara S&OP och familjer.
För de som var intresserade men hade ont om tid för tillfället erbjöd jag mig att skicka
frågorna först och ringa upp senare när de har läst igenom formuläret. Vidare
förklarade jag vad svaren skulle användas till. Frågorna försökte jag hålla så allmänna
som möjligt, men följdfrågorna blev annorlunda för de olika företagen beroende på
föregående svar. Följdfrågor var svåra att förbereda, därför var det improvisation som
gällde när det gällde att utveckla en del av svaren. Bland frågorna fanns även frågor
om S&OP. Om något företag faktiskt använda sig av S&OP ville jag vara förbered och
ha några frågor till dem om hur de använde S&OP.

6.2.2 Val av företag

För att vara säker på att företagen verkligen delar in produkter i familjer så väljer jag
företag med minst 1 000 anställda. Enligt Wallace är det den nedre gränsen för företag
som kan ha nytta av S&OP (Wallace, Tom, 1997). Därför tycker jag att det är lämpligt
att använda det som måttstock. De företag som jag tänker intervjua är: Kinnarps AB
(kontorsmöbler), Volvo (bilar), Electrolux AB (vitvaruprodukter), Ericsson
(telekommunikation), SKF (verkstadsindustri), AB Svenska Shell (oljeprodukter),
Metsä Tissue AB (mjukpappersprodukter) och Pharmacia & Upjohn (läkemedel). De
representerar därmed olika industrier med olika förutsättningar. Eftersom S&OP som
begrepp inte är så vanligt i Sverige så kommer jag även fråga om familjeindelning,
planering och simulering.

6.3 Svar från intervjuerna

Nedan följer de svar som jag fick under intervjuerna. Eftersom svaren från både Volvo
och Ericsson var så knappa så väljer jag att inte ha med dem alls. Av åtta företag har
jag alltså ett bortfall på två företag. Även om det bara är från sex företag som jag har
fått svar från så tror jag ändå att jag har fått en någorlunda realistisk bild över hur
Svenska företag delar in i familjer, simulerar och planerar. Det märktes under
intervjuerna att de intervjuade hade ont om tid eftersom frågan om hur företagen
planerar för det mesta inte blev så detaljerat beskriven som jag kanske hoppats. När det
blev dags att berätta om planeringen ville de flesta få slut på intervjun och gav därför
inte så långa och uttömmande svar som under tidigare frågor. Därför blev bilden av hur
Svenska företag planerar inte så detaljerad.

6.3.1 Svenska Shell AB

Svenska Shell AB (oljeprodukter) tillverkar mot lager, har en omsättning på 12
miljarder kr med ca: 1 000 anställda. De delar in sina produkter i 10 familjer efter
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produkttyp. T ex bensin, gas och kemi. Dessa delas sedan in i underfamiljer. Enligt
Arne Söderling är familjerna resultatet av en naturlig indelning. Svenska Shell AB har
inte samma personalbehov som andra företag då stora mängder av deras produkter kan
kontrolleras av få personer. T ex olja i ledningar.

De planerar en gång i veckan enligt ”short-turn planning”, utom för de familjer med
jämn förbrukning. För dessa görs enbart en månadsvis uppföljning för att se om några
förändringar har indikerats. Short-turn planning innebär att prognosen görs med
hänsyn till de tre föregående periodernas resultat. Genomsnittet av de tre tidigare
perioderna ligger till grund för nästa periods beslut. För säsongsbetonade produkter
utökas formeln med en säsongsfaktor. Om genomsnittet för en produkt är 100 fördelat
på 150 under högsäsong och 75 under lågsäsong så blir faktorerna 1.5 respektive 0.75.
Försäljningsavdelningen räknar ut beräknad efterfrågan och produktionsavdelningen
tillverkar därefter. Enligt Arne Söderling är det inte svårt att få sålt det som
produceras, det svåra är att få det sålt till rätt pris. Under sommaren läggs stor
uppmärksamhet på bl a bensin och planeringen skedde på underfamiljnivå. På samma
sätt uppmärksammas eldningsolja på vintern.

Svenska Shell AB har ett eget informationssystem, Gemms, som är anpassat för
företag i oljebranschen. Genom Gemms görs konverteringar av familjer mellan de olika
avdelningarna från t ex liter till kronor. Gemms används även till simulering, men
enbart i liten skala eftersom Svenska Shell AB anser att deras bransch är så jämn att
det behövs inte simuleras så mycket. Den simuleringen gäller då logistik.

6.3.2 SKF

SKF (verkstadsindustri) tillverkar mot lager, har en omsättning på 36 miljarder kr med
44 000 anställda. De delar in sina familjer i 15 produktgrupper som sedan delas in i ett
50:tal underfamiljer. Dessa underfamiljer splitras sedan nedåt till enskilda artiklar.

Deras kapacitetsplanering sker en gång per kvartal under board möten, men däremellan
har de även månads- och veckomöten i forecastrundor. Under boardmötena medverkar
styrelsen och alla produktgrupper behandlas av avdelningarnas chefer. Därefter
planeras underfamiljerna under forecastrundorna där bara avdelningscheferna deltar.
Varje avdelning sköter sedan sin dag till dag planering på detaljnivå. I planeringen
ingår även planering för fabriker placerade utomlands. Dessa fabriker ges riktlinjer som
de sedan får resursplanera i detalj själva. På samma sätt fungerar planeringen för
fabrikerna i Sverige, boardmötena ger riktlinjer och forecastmötena resursplanerar mer
detaljerat.

SKF har egna utvecklade informationssystem för både planering, simulering och övrig
informationsbehandling. De olika informationssystemen kan fås att samverka vilket
resulterar i en effektiv planering, även för deras utländska fabriker i t ex Italien. I detta
system sker konverteringar mellan produktionsavdelningen och marknadsavdelningen.
Respektive avdelning delar sedan upp underfamiljerna i ytterligare underfamiljer som
passar just den avdelningen. Det sker även viss simulering i det egna
informationssystemet, men det är mest logistiska händelser som simuleras, d v s i
vilken turordning ska leveranserna gå för att få minsta möjliga kostnad.
Leveransturordningen kan därigenom påverka tillverkningstidpunkt.
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6.3.3 Kinnarps AB

Kinnarps AB (kontorsmöbler) är ett ordertillverkande företag med en omsättning på
1.7 miljarder kr och 1 300 anställda. De delar in sina familjer efter 4 produktgrupper;
arbetsbord, arbetsstolar, förvaring och interiör. Dessa delas sedan in i undergrupper
som sedan produktionsavdelningen och marknadsavdelningen delar in i ytterligare
underfamiljer för respektive avdelning.

Huvudplanen uppdateras en gång i veckan hos Kinnarps AB, med tillhörande
leveransplan och produktionsplan. Planeringen börjar i leveransavdelning. Det är de
som kontrollerar om det finns resurser tillgängliga för de beställda produkterna. De
undersöker också om olika leveranser till samma geografiska område kan levereras
samtidigt. Vid den undersökningen sker simulering. Det som spelar in när en
tillverkningsorder skulle läggas är alltså när det finns resurser lediga och när de
behöver vara klara. Om det t ex ingår arbetsbord i en paketlösning så kan
tillverkningen av dessa senareläggas p g a att leveransdatum var satt senare. Därmed
kan resurser bli tillgängliga för tidigare leveranser. Därefter tar produktionsavdelningen
över och resursplanerar tillverkningsorderna. Kinnarps AB säljer kontorspaket, d v s
inte bara möbler utan även tillbehör som inte Kinnarps AB själva tillverkade t ex
kontorsskärmar. När t ex en kund i Belgien beställt en paketlösning för ett kontor kan
Kinnarps AB ge leveransbesked efter en vecka beroende på resurstillgång och om
leveransen kan köras samtidigt som andra i samma område.

Kinnarps AB använder sig av Movex, ett informationssystem. I Movex sker automatisk
konvertering mellan avdelningarna så t ex leveransavdelningen har tillgång till alla
tillgängliga resurser och tar sina beslut efter den informationen. Konvertering görs dels
geografiskt och dels i de olika lösningspaketen. Den simulering som sker gällde mest
logistik.

6.3.4 Pharmacia & Upjohn

Pharmacia & Upjohn (läkemedel) är lagertillverkande, har en omsättning på 2 miljarder
kr med 6 000 st anställda. De delar in sina familjer geografiskt efter marknadssegment.
Produktionsavdelningen delar visserligen också in produkterna efter familjer, men all
planering sker på artikelnivå. Pharmacia & Upjohn har större krav på sig gällande
spårbarhet och varianter jämfört med andra företag. Varje förpackning ska alltså kunna
spåras tillbaka till när den är tillverkad och var. Vad det gäller varianter så ger Sören
Backlund hos Pharmacia & Upjohn en förklaring. En produkt med tio olika
förpackningsstorlekar och varianter går, enligt honom, inte att slå ihop till en familj p g
a att de tio olika varianterna säljer olika mycket och att de, trots sin likhet, inte går att
sammanslå vid planeringen. Därför sker all deras resursplanering på artikelnivå. Med
över 300 artiklar blir resursplaneringen ett stort arbete. Det finns en viss indelning i
produktfamiljer, men det planeras aldrig som produktfamiljer. Familjeindelningen är för
att hålla isär olika läkemedelsgrupper, t ex allergi medicin.

För inarbetade produkter sker kvartalsvis planering. För övriga artiklar gäller
månadsvis resursplanering med ansvariga från varje avdelning. Vid vissa händelser kan
extra planeringsmöten tillkallas. T ex vid nyår eller då tobaksskatten höjs så läggs stor
uppmärksamhet på nikotintuggummin.

De utför ingen direkt simulering utan all planering görs utan några sådana hjälpmedel
med en väl utvecklad fingertoppskänsla.
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6.3.5 Metsä Tissue AB

Metsä Tissue AB (mjukpappersprodukter)  tillverkar både mot order och lager. Det är
volymstorlekarna som bestämmer om en produkt ska vara lager- eller ordertillverkad.
Stora jämna volymer gör att en vara blir lagertillverkad. De har en omsättning på 1.4
miljarder FM med 1 500 anställda. De delar in produkterna i 16 familjer efter
produktegenskaper, d v s hur de tillverkas. Därefter delas familjerna in i artiklar, d v s
de delas inte in i några underfamiljer. De gör istället en förindelning på tre grupper. På
min fråga om inte de grupperna kan kallas familjer och det de kallar familjer kan vara
underfamiljer så är svaret nekande från de planerande eftersom de använder sig av en
grupp per fabrik och sedan delar in i familjer.

Planering sker en gång i månaden av en planerare för varje familj. Planeringen görs helt
färdig och presenteras under ett månadsmöte. Mötet är då till för att informera om
planerna, inte för att göra upp resursplaner.

Metsä Tissue låter precis som Kinnarps AB Movex konvertera data mellan de olika
avdelningarna så att alla kan ta del av informationen på det sätt som passar dem. Metsä
Tissue AB använder sig både av Movex och Microsoft Excel för att simulera. Den
mesta simuleringen är tillverkningssimulering, d v s vilken line ska användas för att få
minsta möjliga kostnad.

6.3.6 Electrolux AB

Electrolux AB (vitvaruprodukter) tillverkar både mot lager och mot order. De har en
omsättning på 1.2 miljarder kr med 1 000 anställda. De delar in sina familjer efter 25
basmodeller. Dessa delas sedan upp i 52 underfamiljer som i sin delas upp i 82 familjer.

Marknadsavdelningen använder sig av konverteringstabeller för att få siffror som
passade dem. Konverteringstabellen bygger på tidigare värden och uppdateras ständigt.
Resursplaneringen sker med tremånadersintervall och de använder sig då av
Linjärprogrammering. Talen räknas ut innan mötena då ansvariga från varje avdelning
använder dem som beslutsunderlag. Däremellan sker tätare produktions- och
leveransplanering på underfamiljsnivå.

Electrolux använder sig inte av någon typ av simulering. Den jag intervjuade på
Electrolux AB, Hall, är visserligen hjälpsam, men några ytterligare svar hinns inte med.
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7 Analys
Här följer de analyser som jag har gjort av litteraturstudier och intervjuer.

7.1 Litteraturstudier

Det verkar som om det finns två olika sätt att dela in och använda familjer på. Dels att
enbart använda sig av produktionsavdelningens familjeindelning som Olhager/Rapp och
Vollman föreslår, och dels att anpassa produktionsavdelningens familjer efter
försäljningsavdelningens indelning. Olhager/Rapp och Vollmans böcker inriktar sig
mest på produktion och produktionsplanering och lägger därför inte så stor vikt vid
försäljningsavdelning. Vollman nämner försäljningsplanering men anser ändå att det är
produktionsavdelningen som bör ha sista ordet. Olhager/Rapp skriver däremot inte
mycket om samarbete mellan avdelningarna. Både Olhager/Rapp och Vollman föreslår
även att olika LP-formler ska användas för att få fram behovet.

Det andra sättet, som Wallace, Ling/Goddard och de flesta andra författare går på, är
att vikten bör läggas på försäljningsavdelningen. Om det går att bilda familjer som både
försäljningsavdelningen och produktionsavdelningen kan acceptera så är det bra, men
eftersom det kan vara svårt så föreslås det att produktionsavdelningen ska bilda egna
familjer och konvertera försäljningsavdelningens data. Detta att vara lyhörd för andra
avdelningar är en del av S&OP. Resursbehovet ska enligt dessa författare tas fram
genom att låta försäljningsavdelningen ta fram en prognos och konvertera den till
produktionsavdelningens resursbehov. Familjerna ska presenteras månadsvis på ett
kalkylblad per familj. Detta för att kunna simulera under S&OP mötena.

Det är många av författarna som har samma åsikter om S&OP som Ling/Goddard,
vilket kanske inte är så konstigt då de alla tillhör Ollie Wight serien. De flesta författare
hänvisar därför till Ling/Goddards bok.

7.2 Intervjuerna

Jag försökte få företagen så blandade som möjligt, d v s få med flera olika branscher.
Därför blev också svaren blandade då förutsättningarna för de olika branscherna är
olika. De gav olika lösningar på både familjeindelning, planering och simulering. Varje
lösning anpassad till varje företags olika behov och kapacitet.

7.2.1 Företagens förutsättningar

De flesta tillverkande företagen hade ungefär samma förutsättningar vad det gäller
resursbehov, tillverkning och försäljning. För att tillverka så var företagen tvungna att
ha samma typ av resurser; personal, råmaterial, maskiner o s v. Oberoende vad de
tillverkade så var de tvungna att ha material som gick att förädla, maskiner att förädla i
och personal att sköta maskinerna. Svenska Shell AB klarade sig med mindre personal
än övriga och Pharmacia & Upjohn hade större krav på spårbarhet. Jag tror inte att de
andra företagen ansåg detta med spårbarhet vara oviktigt, men inga av dem verkade ha
samma krav på spårbarhet som Pharmacia & Upjohn. T ex måste en felaktig
hjärtmedicin kunna spåras för att hela partiet ska kunna dras in.

Skillnaden bestod inte bara i att företagen representerade olika branscher, utan även
storleken på företagen spelade roll. Det syntes bl a på deras informationssystem. Stora
företag som SKF hade tagit fram egna informationssystem, medan företag med mindre
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anställda, som Kinnarps AB och Metsä Tissue AB använde sig av standardsystemet
Movex.

7.2.2 Familjeindelning och planering

Av de företag som jag intervjuade var det inget som använde sig av den typen av
S&OP som jag tidigare gått igenom. Många av S&OP:s principer följdes dock, främst
planering med täta intervall.

Sättet att indela familjer verkar för de flesta företag vara att utgå från
produktionsavdelningen och låta de andra avdelningarna anpassa sig till dem. De flesta
har dock bra program som lätt konverterar familjerna så att de passar de olika
avdelningarna. När en siffra väl är inne i systemet kan den plockas ut som vilken familj
som helst. Informationssystemen skilde sig åt mellan de olika företagen. En del hade
tagit fram egna medan andra hade standardsystem.

När det gäller planeringen så var företagen väldigt olika. Av de företag som jag fick
mer utförliga svar från var det en som del planerade efter ett rullande schema d v s vid
varje planeringstillfälle planerades det över flera perioder in i framtiden, även om det
skedde en ny planering redan nästa period. Detta kunde ske en gång i veckan, andra en
gång i månaden eller till och med så sällan som kvartalsvis. Vad som var gemensamt
var att alla hade någon typ av resursplanering. Vare sig de skedde med täta intervall
eller mera sällan så genomförde alla företag någon typ av resursplanering. En del
företag kombinerade olika planeringsintervall, så för en del produkter planerades det
ofta och för en del så sällan som kvartalsvis. För produkter med jämn efterfrågan
gjordes i stort sett bara regelbundna kontroller så att inga förändringar skedde.

Ansvaret för planeringen var också olika. En del företag lät alla avdelningar vara med,
medan andra lät en avdelning sköta allt. Detta med att låta en avdelning sköta allt
berodde på, som i Kinnarps AB:s fall, att den logistiska delen av försäljningen skulle
fungera så bra som möjligt. Övriga avdelningar fick sedan anpassa sig efter deras
planer.

7.2.3 Simulering

Simulering verkar däremot vara ett underskattat instrument hos de flesta företagen.
Electrolux AB ignorerade den möjligheten helt. Företag med informationssystem som
Movex eller eget utvecklade system simulerade genom systemet. Den simulering som
var vanligast var logistiksimulering. Denna simulering skedde i sådana fall som ett
förarbete inför resursplaneringen. En annan simuleringsmöjlighet som togs tillvara på
var tillverkningssimulering. Detta nämndes främst av Metsä Tissue AB, men jag tror
att det är en vanlig simuleringsform på olika företag. Inget av företagen verkade
simulera under sina planeringsmöten.

7.2.4 Företagens sätt att svara

Bland de personer jag intervjuade var det ingen som sade sig ha gott om tid. Tvärtom
hann t ex Volvo inte ens med mina frågor. Även om personerna ändå tog sig tid så
märktes det på de flesta vid intervjuns slut att de kände sig jäktade och ville sluta.
Därför blev frågan om hur företagen planerar oftast inte så detaljerat beskriven. De
företag som var mest intresserade av en kopia av mitt examensarbete visade dock
större hjälpsamhet än övriga företag.
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Jag började ringa runt de företagen. Mitt första problem var att komma till rätt person.
Övergripande resursplanering och familjeindelning var kanske inte de vanligaste
frågorna som någon ville ha svar på. En växelreceptionist ville först koppla mig till
personalavdelning p g a att ordet ”familj”. Till slut brukade jag i alla fall komma till rätt
person. Oftast fick jag förklara mitt ärende och sedan återkomma senare då de
personer jag ville intervjua inte hade tid för tillfället. En del avböjde till och med helt p
g a tidsbrist. Volvo och Ericsson gav mig därför inte så uttömmande svar p g a att de
inte hade tid att besvara mina frågor. Därför utelämnar jag dem helt från mitt arbete
och de blir bortfall. Till vissa av de jag intervjuade skickade jag först mina frågor,
beroende på om de hade tid med en gång och om de var tveksamma till vad jag
menade med min frågor. Helhetsintrycket jag fick från de jag intervjuade var; trots att
de hade mycket att göra så ville de gärna ställa upp och hjälpa mig. Monika Harrysson
på Metsä Tissue AB har till och med avsatt en del tid just för att kunna hjälpa
studenter. Enligt min åsikt är det en föredömlig policy.
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8 Slutsatser
Detta kapitel handlar om de lärdomar och slutsatser som jag dragit av detta arbete. En
del hade jag förutsett, andra kom som en total överraskning.

8.1 Arbetet

De syften och avgränsningar som jag först satte har jag under arbetets gång fått ändra.
Mina första planer var lite väl ambitiösa då jag ville få med så mycket som möjligt. Jag
har visserligen inga praktiska erfarenheter, men utifrån de studier jag gjort, både inför
det här arbetet och under kurser på Högskolan i Skövde så drar jag följande slutsatser.
I stycke 8.1.1 drar jag en kort sammanfattning av mina resultat enligt mina
avgränsningar. Dessa diskuteras sedan vidare i resten av kapitlet.

8.1.1 Resultat

S&OP används som sagt var inte i Svenska företag. Planeringen sker för det mesta hos
en avdelning utan inblandning av andra avdelningar. Även om det sker regelbundna
möten, hos många av företagen, så är det inte där besluten tas.

Indelning av familjer sker på olika sätt beroende på vad företagets föresättningar är.
Det går inte att ge en exakt formel på hur indelning ska ske eftersom företagens
förutsättningar är så olika.

Simulering sker i liten skala i Svenska företag. Den simulering som sker gäller
mestadels logistik. Ingen simulering sker under de möten som är. Då ska all planering
redan vara klar.

8.2 Mina slutsatser om litteraturstudier

Förutom Vollman och Olhager/Rapp så verkade det som alla författare hade samma
uppfattning. Anledningen till det tror jag är att Ling/Goddard har stått som förebild för
S&OP och eftersom det har fungerat så som de beskriver så har övriga författare
anammat deras idéer. Många av dem hänvisar direkt till Ling/Goddard på ett eller
annat sätt. Antingen genom att helt korrekt skriva källa, eller mer familjärt; ”som min
gamle vän Dick skriver…” De flesta av mina källor är från samma Ollie Wight serie så
jag antar att det är oundvikligt att författarna känner varandra. Eftersom det också var
Richard Ling som först introducerade S&OP så tycker jag inte att det är konstigt att de
flesta använder honom som referens.

Något som alla författare var överens om var att det är väldigt viktigt att dela in
produkterna i familjer eftersom det då är lättare än att planera på artikelnivå. Det som
skilde dem åt var hur familjerna skulle delas in. Jag tror inte att finns någon given
lösning på hur familjer ska delas in. Ordet bör är mer passande beroende på bransch
och förutsättningar.

Så gott som alla författare föreslår månadsvis planering. Simulering under
planeringsmötena är något som hör till S&OP och föreslås också bara av de författare
som är knutna till Ollie Wight serien. Just månadsvis planering verkar vara en vanlig
måttstock bland alla författare. Jag tror därför att månadsvis planering mer ska ses som
ett förslag och att bransch och informationsunderlag får avgöra hur ofta planering ska
ske. Simulering tror jag är ett viktigt hjälpmedel. Även om all planering redan har
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gjorts och mötet bara ska informera om planerna så kan simulering visa vad som ligger
bakom besluten.

8.3 Mina slutsatser om intervjuerna

Intervjuerna var den informationskällan som bjöd på mest överraskningar. Med
litteraturstudierna hade jag en viss förhandskunskap då en del av litteraturen har ingått
i några av mina kurser. Därför visste jag en del om ämnet S&OP. Under intervjuerna
fick jag kontakt med svar och lösningar som inte hade förutsett.

8.3.1 Planering

S&OP, som t ex Stahl (Stahl, Robert, 1997) beskriver i sin artikel, finns inte i de
företag som jag intervjuade. De företag som beskrev sina planeringssätt visade andra
lösningar som delvis liknande S&OP, fast de skedde med andra planeringsintervall. Om
Svenska företag borde införa S&OP eller ej kan nog diskuteras, men det finns vissa
delar som borde gå att utveckla. Uttrycket S&OP visade sig vara okänt för en del av
dem jag intervjuade, men när jag började förklara vad det var så visste de flesta vad jag
menade. Planeringsarbetet utvecklas ständigt hos företagen och några av dem visade
stort intresse för min rapport och ville ha en kopia av den.

Sättet att planera skilde sig en hel del mellan företagen. Planeringsmötena skedde allt
mellan en vecka och en gång per kvartal. Ling (Ling/Goddard, 1988) föreslår
visserligen att det räcker med månadsvis planering, men jag tror att de företag som har
kapacitet för att planera oftare också vinner mycket på att planera veckovis. Månadsvis
planering får nog ändå anses som det vanligaste sättet att planera.

Att, som något företag gjorde, planera en gång per kvartal eller ännu mer sällan tycker
jag verkar lite vågat. Även om produkten är stabil och efterfrågan är jämn så kan det
uppstå situationer där snabba ingrepp kan rädda företaget från onödiga förluster. Ändå
verkar det inte vara ovanligt med långa planeringsintervall på produkter som anses
stabila. Regelbundna planeringsmöten med extramöten vid intensiva säsongsperioder
och externa händelser tror jag ger stabilitet och gör att oväntade händelser kan
åtgärdas lugnt och metodiskt.

8.3.2 Familjeindelning

Familjeindelningen i Svenska företag sker till stor del på det sätt som Olhager/Rapp
(Olhager/Rapp, 1985) och Vollman (Vollman, 1992) förespråkar. D v s
familjeindelning sker genom att utgå från produktionsavdelningen och låta övriga
avdelningar anpassa sig. Utifrån de svar som jag har fått så verkar det inte vara några
problem med det sättet att dela in familjer, kanske mest beroende på kunnig personal
och informationssystem som konverterar data mellan de olika avdelningarna. Sedan
finns det de företag som delar in sina familjer annorlunda. Pharmacia & Upjohn hade t
ex ett antal familjer indelade efter marknader. Resursplaneringen gjordes däremot på
artikelnivå. De kunde inte slå ihop artiklarna till familjer p g a av de stora krav som
ställdes på enskilda varianter.

Antalet familjer skiljer sig starkt mellan företagen. Är det något som de flesta av
författarna i mina litteraturstudier är ense om så är det att det ska vara få familjer. Om
de företag som har många familjer lyckas få ner antalet familjer så tror jag att
planeringsarbetet blir lättare. De flesta använde sig av underfamiljer. Det var bara
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Metsä Tissue AB som inte använde sig av underfamiljer. De använde sig istället av en
förindelning innan familjeindelning.

Hur företagen än gör sin indelning så använder alla företagen någon typ av
familjeindelning. Det visar att indelning i familjer är något som alla företag tycker är
viktigt.

8.3.3 Simulering

Det förvånade mig att simuleringsmöjligheterna inte togs till vara mer än de gjorde.
Electrolux AB struntade till och med helt i att simulera. Ett så enkelt hjälpmedel borde
utnyttjas mer. Med tanke på vad lite som behövs, ett kalkylprogram med de vanligaste
kalkylfunktionerna, så borde detta planeringshjälpmedel användas mer. Pharmasia &
Upjohns sätt att simulera med fingertoppskänsla tycker jag verkar lite primitivt och är
inte vad som egentligen kan kallas simulering, men det är kanske det som passar deras
bransch bäst

Det som skilde sig mest från S&OP var att företagen inte utnyttjade möjligheten att
simulera på familjenivå under resursplaneringsmötena. Just den här typen av simulering
är en väldigt viktig del i S&OP (Ling/Goddard, 1988). Den simulering som utfördes
verkade vara mest om logistik innan planeringsmötena. När det gällde att utföra
simuleringen så använde de flesta företag sina egna informationssystem. Metsä Tissue
AB simulerade däremot en del med Microsoft Excel medan Pharmacia & Upjohn inte
använde några hjälpmedel med vad de kallade simulering.

8.3.4 S&OP

Även om S&OP är utvecklat för den Amerikanska marknaden så tror jag att den, i
någon form, har en framtid här i Sverige. Denna slutsats drar jag av det intresse som
min rapport väckte och de likheter som många företags resursplaneringsrutiner hade
med S&OP. Det handlar egentligen mest om ett nytt sätt att tänka, med
kommunikation mellan avdelningarna och planeringsmöten där simuleringar kan
genomföras.

De flesta företag har redan delat in produkterna i meningsfulla familjer. Kvar, för de
flesta företagen, är att förnya resursplaneringsmötena enligt Richard C, Lings
(Ling/Goddard, 1988) riktlinjer.

Det är väldigt viktigt för företagen att planera och att planera riktigt. Ptak gör följande
konstaterande (Ptak, Carol, 1997) om planering och förutsägelser:

• Förutsägelser slår alltid fel. Hur noggrant planerna än görs, så blir ända det
verkliga resultatet, även i bästa fall, bara väldigt nära det planerade.

• Förutsägelser blir mindre korrekta ju längre in i framtiden planerna läggs.

• Förutsägelser blir mindre korrekta  ju mer detaljer som används.

Jag tror därför att S&OP är ett bra sätt att planera på och att det har framtiden för sig
här i Sverige.

• Genom att simulera olika situationer kan planer göras för att möta de flesta
oförutsedda händelserna.

• Genom att planera månadsvis så blir inte intervallen så stora mellan
planeringstillfällena. Detta gör att planerna blir mer korrekta.
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• Genom att planera familjevis ger storleken på familjerna stabilitet i planerna.
Ändringar inom familjen brukar ha en tendens att jämna ut sig (Wallace, Tom,
1997).

Av det intresse som en del företag har visat för mitt arbete om S&OP tror jag att flera
företag kommer att införa S&OP i framtiden. Jag tror däremot inte, som Ling
(Ling/Goddard, 1988) ��� S&OP passar alla företag. Förutom att företaget måste vara
tillräckligt stort så finns det branscher som S&OP inte passar till. Pharmacia & Upjohn
visade t ex hur svårt det var att dela in produkter i familjer i läkemedelsbranschen.
Gränsen med 1 000 anställda kanske är för låg.

Jag tror att ju större ett företag är, desto större nytta har de av S&OP. Detta beroende
på att avdelningarna blir större och mer utspridda vilket gör att folk från olika
avdelningar inte träffar varandra så ofta. För sådana stora företag tror jag att det är
viktigt att de olika avdelningarna får träffa varandra under mötena, främst för att
undvika dolda beslut som kan inträffa om avdelningarna isolerar sig.

Familjeindelning sker redan i stor grad ute på företagen. Det ger ett smidigare sätt att
planera då det går att slå ihop olika gruppers resurser. Eftersom de flesta
informationssystemen klarar av att konvertera data mellan de olika avdelningarna så
kan i stort sett varje avdelning ha sina egna familjer. Det är dock mera praktiskt om
alla avdelningar använder sig av samma familjer. Detta för att ha ett enhetlig
familjeträd i hela företaget.

Vad gällande simulering så tror jag att i stort sett alla företag kan ha nytta av det
hjälpverktyget. Inte bara som en test av möjligheter under mötena utan också för att
visa hur planerarna tänker under sitt arbete. Om en avdelning har ansvar för all
planering kan de visa på kalkylbladet vilka fakta som ligger bakom besluten.

Det finns fallgropar och svårigheter med att implementera S&OP, men för de företag
som verkar i en passande bransch tycker jag att det inte finns någon anledning att inte
anamma S&OP.

8.4 Fortsatt arbete

En fortsättning på det här arbetet vore att utföra en fallstudie på ett företag för att se
hur planeringen går till i grunden och följa alla planeringsrutiner. En fortsättning på det
arbetet skulle då vara att se hur S&OP skulle kunna implementeras. Det som skulle
undersökas vore att se vilka av de befintliga rutiner som behöver ändras och vad som
kan vara oförändrat. Dessutom bör stor vikt läggas vid hur ett redan existerande
informationssystem kan integreras med S&OP och hur simulering kan ske under S&OP
mötena. De flesta informationssystemen verkar redan var väl anpassade till S&OP vad
gällande konvertering mellan avdelningarna. Undersökningen skulle även kunna
innefatta vilka nyckeltal som kommer att behövas, hur en simuleringsmodell skulle se
ut och hur S&OP skulle påverka stämningen i företaget.

Planen skulle kunna innehålla: utbildning i alla led med början i ledningen,
implementation och integration, utvärdering av resultatet.
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Examensarbete

På det Dataekonomiska programmet på Högskolan i Skövde ingår det att genomföra
ett examensarbete. Examensarbetet genomförs den sista vårterminen och avslutar det
treåriga programmet. Jag har i mitt arbete valt att behandla S&OP (Sales & Operations
Planning) och svårigheterna med att kunna dela in artiklarna i meningsfulla familjer.

Bakgrund

Det är vanligt att planera månadsvis i företag. Det som planeras brukar vara
försäljning, produktion och resurstillgång. För stora företag blir det opraktiskt att
planera varje artikel var för sig. Istället underlättas arbetet av att lägga ihop artiklarna i
familjer i aggregerad form. Oftast så behövs inte detaljinformation utan det räcker med
ett genomsnittligt behov. I t ex en möbelfabrik skulle stolar kunna bilda en familj och
bord en familj. Detta att bilda familjer gör att planeringsarbetet blir smidigare. När
månadens planer är satta så bryts familjerna ned till enskilda artiklar i disaggregerad
form. Under månadsmötena kan hänsyn tas till både kortsiktiga planer och långsiktiga
planer på flera år in i framtiden. Detta att involvera alla planer, från artiklarnas
operationsplaner till företagets långsiktiga affärsplan, kallas MRP II.

Under månadsmötena träffas cheferna från de olika avdelningarna och jämför sina
planer. Genom att hålla varandra informerade om planerna uppnås större samförstånd
mellan avdelningarna. Det är tyvärr inte ovanligt att försäljningsavdelningen begär mer
än vad de behöver för att ha som reserv mot att produktionsavdelningen inte tillverkar
tillräckligt mycket. Samtidigt tillverkar inte produktionsavdelningen så mycket som
försäljningsavdelningen vill ha eftersom så mycket ända aldrig blir sålt. Dessa
missförstånd kan undvikas genom månadsmötena.

M h a kalkylprogram är det enkelt att genomföra simuleringar. Nu kan simuleringar
göras i realtid under månadsmötena. Hur påverkas vissa familjer av t ex
marknadsförändringar?

Att ha regelbundna månadsmöten, där avdelningarna tar del av varandras planer och
där simuleringar på familjenivå genomförs, kallas S&OP. Om MRP II är
samlingsnamnet på alla planer så är det S&OP som binder ihop dem.
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Frågor

Allmänt

Hur stor omsättning har företaget?

Hur många anställda har företaget?

I viken bransch är företaget?

Sker tillverkning mot lager eller mot order?

Familjer

Hur delas familjerna in?

Vem är det som bestämmer familjeindelningen?

Hur många familjer finns det, och vilka är det?

Är familjerna indelade i underfamiljer?

Hur delas underfamiljerna in?

Vid vilka tillfällen används underfamiljer istället för huvudfamiljer?

Har försäljning och produktion olika familjeindelningar?

Konverteras familjerna mellan de olika avdelningarna och i sådana fall hur?
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Simulering

Använder sig företaget av möjligheten att kunna göra snabba simuleringar?

Vilket program används i sådana fall?

S&OP

Använder sig företaget av S&OP?

Om inte S&OP används, hur gör Ni då Er övergripande resursplanering?

Går det att peka på fördelar som S&OP har medfört? T ex vid resursberäkning.

Hur lång tid efter implementationen av S&OP tog det innan fördelarna började
märkas?

Uppstod det några problem under implementationen av S&OP?

Hur kan Ni vidareutveckla S&OP?


