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Riktlinjer vid montering mot kundorder

- en studie av orderprocessen och materialförsörjningsprocessen

Monica Björk (a95monbj@ida.his.se)

Sammanfattning

En mängd slutprodukter kan fås med hjälp av olika ihopsättningar av olika
komponenter, vilket görs för att tillfredsställa kunders unika behov. Det är väldigt
riskabelt och kostsamt för företagen att lagerföra alla dessa olika varianter av
produkter i ett färdigvarulager eftersom det kanske inte blir någon större efterfrågan på
alla dessa olika varianter. Det är därför många företag väljer att montera mot
kundorder.

I detta examensarbete sammanställs vad litteraturen tar upp om montering mot
kundorder och utifrån detta presenteras de riktlinjer företag kan använda sig av när de
vill montera mot kundorder. Utifrån litteraturstudierna, som har används som en
referensmodell, har en undersökning gjorts på företaget Forbo Forshaga för att se hur
de ligger till utifrån modellen. I nuläget tillverkar företaget mot lager men funderar på
att börja montera mot kundorder i stället vilket de verkar ligga bra till för att kunna
göra inom den närmsta framtiden.

Nyckelord: Prognoser, Montering mot kundorder, Super Bill, Nettobehovsberäkning,
Ledtid, Gantt-schema.
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1 Introduktion
I början av seklet var det de tillverkande företagen som styrde utbudet. Det var dessa
som valde vad som skulle produceras. Enligt Brigelius och Rosén (1992) finns det idag
många företag som tillverkar likvärdiga produkter, vilket gör att företagen väljer att
lyssna mer till vad kunderna efterfrågar för att kunna konkurrera med andra företag.
Kunderna har olika önskningar på hur produkten ska se ut och vara, vilket medför att
företagen tvingas att ha olika varianter av en och samma produkt. Eftersom dagens
kunder har större krav på många varianter och dessa varianter blir kostsamma att
lagerföra på ett färdigvarulager är det många företag som diskuterar vilka åtgärder som
bör vidtas för att komma ifrån detta problem. Företagen bör också ta reda på hur stor
efterfrågan är på just denna produkt eftersom det inte är alla produkter som bör vara
på ett färdigvarulager. Detta på grund av dålig efterfrågan samt att produkten är dyr
och därför väldigt kostsam för företaget.

Företag tillverkar och lagerför sina produkter till kunder på olika sätt. Dessa kan
grupperas enligt följande (Vollman m fl, 1997):

1. Tillverkning mot lager

Företaget producerar produkter som de lägger på ett lager, vilket ger en omedelbar
leverans till kunden men bör endast göras med standardprodukter. Företag som
använder sig av detta är exempelvis dagligvaruhandeln och plasttillverkare.

2. Montering mot kundorder

Den andra situationen är att företaget monterar mot kundorder. Detta ger företaget en
kort leveranstid. Företaget har då ett halvfabrikatlager med standardprodukter som
monteras ihop till olika varianter vilket sedan ger den slutprodukt som motsvarar
kundens förväntningar. Denna grupp är absolut störst vilket innebär att de flesta av alla
tillverkande företag tillhör denna grupp.

3. Tillverkning mot order

Företag kan även specialtillverka en produkt för en kund vilket ger en lång ledtid för
produkten. Kunden ger förslag på design och material som sedan företaget producerar.
Företaget jobbar då vanligtvis i projektgrupper, där ett exempel är byggnaden av ett
hus. Det är mycket få företag som tillhör denna grupp.

En del företag tillverkar mot lager, vilket ger en kort ledtid till kunden, men det är inte
alltid lämpligast för företaget att ha ett färdiglager. Det kan vara att företaget har “fel”
produkter på lager, dvs att de produkter som finns på lager inte är de produkter som
kunden vill ha. För att kunna avhjälpa detta problem kan företaget införa ett
halvfabrikatlager där standardprodukter finns, vilket gör att när kunden lägger en order
kan företaget montera ihop produkten. Detta ger en lite längre ledtid för kunden men
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däremot behöver företaget inte lagerföra produkter i ett färdigvarulager som sedan kan
vara svåra att sälja. Företaget blir därmed flexiblare vad det gäller kundens önskemål.

Ett bra exempel på detta är biltillverkaren Fiat, som är bland de sex största
biltillverkarna i Europa (Taylor, 1997). I början av 1990-talet tyckte företagsledningen
att företaget behövde vara mer konkurrenskraftigt på marknaden. Fiat sålde då flest
bilar av märket Fiat Uno, vilken hade introducerats på marknaden för nio år sedan. Fiat
hade hela tiden försökt att få marknaden att acceptera de bilar som fanns på lager i
stället för att producera bilar som var anpassade efter kundernas efterfrågan. Det var
nu som Fiat bestämde sig för att förnya sig och börja konkurrera hårdare mot andra
biltillverkare. Företagsledningen på Fiat införde då mål som de ville uppnå. Det
beslutades att företaget skulle börja montera mot kundorder och deras mål blev att
kunna lova en leverans inom en vecka och att detta skulle uppfyllas i 95% av alla
företagets leveranser till kunderna.

En slutsats som kan dras av detta är att om de tillverkande företagen vill konkurrera
bättre på marknaden bör de lyssna mer på sina kunder och producera vad dessa
efterfrågar. Företaget ska också inom skälig tid kunna leverera den sålda produkten i
rätt variant. Mitt arbete kommer att vara en sammanställning över vad litteraturen tar
upp om orderprocessen och materialförsörjningsprocessen för företag som monterar
mot kundorder. Jag kommer även att kontrollera hur denna sammanställning ter sig i
praktiken. Denna sammanställning kan ses som riktlinjer för företag som vill montera
mot kundorder. Företag som idag inte monterar mot kundorder kan då använda sig av
dessa riktlinjer.
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2 Styrning av materialet
För att ett företag ska kunna klara av den tuffa konkurrensen ute på marknaden är det
viktigt att kunna leverera sina produkter inom rimlig tid. Det är då av stor vikt att hela
produktionsflödet fungerar på ett effektivt sätt. Eftersom tillverkande företag vill
kunna uppnå de leveranstider de lovat kunderna är det viktigt att det material företaget
köper in från leverantörerna inkommer i rätt tid, sk Just-in-time, (Olhager & Rapp,
1985). Ett nära samarbete med leverantörerna har därför en stor betydelse.

När företag ska beställa varor från någon leverantör är det bra att veta hur den färdiga
produkten ska se ut (Olhager & Rapp, 1985). Genom en produktstruktur visas alla
ingående komponenter i den färdiga produkten. Beroende på den ingående
komponentens betydelse kan företaget använda olika former av partiformningsregler
vid beställningar från leverantörer. Ibland väljer företag att köpa in ett stort parti
komponenter för att få en sk kvantitetsrabatt medan de ibland väljer att beställa när
komponenterna är helt slut i lager.

För att kunna tala om för kunden när leverans av varorna kan ske är det viktigt att
företag har kontroll över vissa saker. För det första måste företag veta vilka kundorder
som kan tänkas finnas i den period de planerar för. Oftast planerar företag för en
period som ligger långt fram i tiden där de inte har hunnit att få några kundorder. Då
gäller det att genom prognoser uppskatta dessa. Företaget ingår sedan ett
planeringsarbete där det gäller att få en så jämn beläggning i produktionen som möjligt
samt att kunna korta ner de ledtider som finns i produktionsflödet. För att företag inte
helt ska stå utan produkter införs ofta någon form av lager (Olhager & Rapp (1985).

2.1 Lager

Vad är egentligen ett lager? Norstedts svenska ordbok definierar ordet med att det är
en lokal för förvaring av varor som inte behöver vara direkt åtkomliga. Varför
använder  företag då lager? Enligt Smith (1989) är det för att en maskin aldrig ska
behöva stå stilla för att det saknas material. Lager används också som ett hinder mot
prisökningar och svängningar i efterfrågan.

Lumsden skriver i sin bok, Logistikens grunder (1998), att en del företag använder sig
av lager för att produkten skall bli bättre, såsom exempelvis lagring av viner. Men
generellt sett gäller det att ha lagren på så låg nivå som möjligt. Lumsden skriver också
att lagren någon gång måste ifrågasättas eftersom ett lager kan ses som ett tecken på
en tveksamhet inom produktionen. I många fall skapas lager för att ge en intern
säkerhet mot störningar av olika slag i materialflödet. Den japanska
tillverkningsfilosofin menar att alla typer av lager ska tas bort för att identifiera de
problem som företaget har. Om lagernivåerna sänks kommer de tidigare dolda
problemen att framträda som exempelvis bristande underhåll av maskinerna. Samtidigt
är det i en del fall inte bra att ha för låga lagernivåer eftersom det då kan uppkomma
problem som opålitliga kundleveranser.



2 Styrning av materialet

4

2.1.1 Olika typer av lager

Vollman m fl (1997) beskriver några olika typer av lager som ett företag kan använda
sig av:

Råmateriallager: Det är ett lager av råmaterial, exempelvis trä. Detta ska förädlas i de
olika produktionsleden till en färdig produkt eller som en ingående komponent i en
produkt.

Halvfabrikatlager: Detta är ett lager av bearbetade produkter som företaget köpt från
en annan leverantör eller så är det produkter som företaget har förädlat från
råvarulagret och som ska tillsammans med något annat halvfabrikat monteras ihop till
en slutprodukt.

Färdigvarulager: Är ett lager av färdiga produkter som ska levereras till en
distributionscentral eller direkt till kunden. Detta har företaget för att få en jämnare
tillverkning av efterfrågan för en produkt och en snabb leverans till kunderna.

Ibland kan ett lager vara oundvikligt för företagen. Det kan förekomma vissa
omständigheter som inte har kunnat förutsägas som exempelvis att en maskin går
sönder, en inleverans blir försenad eller att företaget får mängdrabatt om de köper ett
större parti. Då kan det vara bra för företagen att använda sig av följande lager:

Omsättningslager: När företaget köper in större kvantiteter än vad de behöver för en
period uppstår detta lager. Denna kvantitet räcker för flera perioder vilket betyder att
företaget inte behöver köpa in för dessa perioder vilket ger företaget en lägre
inköpskostnad per produkt. Detta görs ibland när företaget kan få kvantitetsrabatt.

Säkerhetslager: Det är ett lager företaget har för att gardera sig mot störningar såsom
ojämn efterfrågan. Ju längre ledtiden är desto större säkerhetslager behövs vilket leder
till hög kapitalbindning. Säkerhetslager är bra att användas när företaget anser sig ha
en ojämn efterfrågan, in- och utleveranser följer inte tidsplanen samt när det
förekommer saldoosäkerhet, svinn och inkuranser.

Buffertlager: Det är de produkter som är i arbete under produktionen. Företaget har
lager mellan de olika maskinerna vilket gör att en maskin aldrig måste stanna pga att
det saknas material.
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2.1.2 Fördelar med lager
Genom att ha ett lager får företaget en högre leveranssäkerhet gentemot kunden
(Lumsden, 1998). Det kan också vara att företaget får kvantitetsrabatt när de köper in
större partier, vilket ger en lägre kostnad per produkt.

Lagerhållning utjämnar de svängningar som kan förekomma i efterfrågan och ett lager
ger då företaget en mer lämplig och jämn beläggning eftersom det kan råda en viss
osäkerhet vad det gäller kundorder (Lumsden, 1998). En annan fördel för företag att
använda sig av lager är de spekulationer som företag gör. Det kan vara att företag tror
att produkterna kommer att öka i pris varför de då köper på sig fler produkter än
vanligt.

2.1.3 Nackdelar med lager
Det är inte alltid det är bra att lagerföra sina produkter. Det kan förekomma vissa
inkuranser vilket menas att produkterna inte längre är aktuella eller att produkterna har
blivit för gamla (Lumsden, 1998). En ytterligare nackdel är de lageromkostnader
företaget måste ha med i sina beräkningar om de behöver lager eller ej. Dessa
kostnader kan vara byggnader, hantering och transport. En annan kostnad som kan
vara lätt att glömma bort är den räntekostnad som företaget har för det bundna
kapitalet (Lumsden, 1998).

2.1.4 Hur vet företag vad de har i lager?
Det är väldigt viktigt att företaget vet vad som finns på lager och även hur stora
kvantiteter av varje produkt som finns lagrade. För att veta detta krävs en rapportering
vid varje uttag, inleverans och även vid förflyttning av de olika produkterna. Ett annat
sätt att få veta vad som finns på lager är om företaget gör en inventering av sitt lager
exempelvis en gång per månad (Lumsden, 1998).

2.1.5 Beställningspunkt
Lumsden (1998) menar att när artiklar plockas ut från lagret sjunker lagernivån. Vid en
viss tidpunkt underskrider lagernivån en förutbestämd nivå, en sk beställningspunkt
(BP). Lagret som finns kvar under denna nivå skall täcka den förväntade efterfrågan
under ledtiden samt att verka som ett säkerhetslager. Beställningspunkten är alltså: den
förväntade efterfrågan under ledtiden + säkerhetslager.

Det är egentligen då bara två beslut som behöver fattas:

• Hur mycket skall beställas?

• Vid vilken tidpunkt skall ordern ske?

2.2 Material- och produktionsstyrning

Material- och produktionsstyrning kallas ofta gemensamt för MPS-principer. Dessa
handlar främst om hur lager och produktion styrs så att den största lönsamheten
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uppnås. De aktiviteter som främst ingår i dessa principer är enligt Persson & Virum
(1998) inköp, råvaru- och halvfabrikatlager, produkter i arbete samt färdigvarulager.

Kända MPS-principer är nettobehovsberäkning, “material requirements planning -
MRP”, “just-in-time” - JIT/Kanban, (ibid). JIT är ett samlingsbegrepp där hänsyn tas
till personalens medverkan i produktionsorganisationen samt att resurserna utnyttjas
maximalt. Målet med JIT är att kunna öka produktiviteten kontinuerligt, minska
produktionskostnaderna samt att förbättra eller åtminstone bibehålla den kvalitetsnivå
som företaget uppnått.

Enligt Hutchins (1991) medför JIT minskade kostnader samt att företaget komprimerar
produktens livscykel. Det är en strävan efter att inte ha några defekta produkter. Om
en kund köper en bra produkt kan det hända att kunden återvänder år efter år.
Hutchins (ibid) anser också att det är viktigt med en teamkänsla med leverantörerna.
Företaget strävar då efter högsta kvaliteten och en jämn nivå på standarden. De ska
leverera i tid annars kan det hända att kunderna drar tillbaka sina order. Företaget ska
alltså göra rätt från första början dvs inte producera några felaktiga produkter.

2.3 Produktstruktur
I en produktstruktur visas förhållandet mellan de överliggande artiklarna och dess
ingående artiklar. Här kan företaget dra nytta av att det går att härleda behovet av de
ingående artiklarna ur behovet av de överliggande artiklarna. De ingående artiklarna
kallas för beroende artiklar eftersom de alltid går att härleda ur slutprodukten som
finns högst upp i produktstrukturen. Målet som eftersträvas är att ha en så grund
struktur som möjligt (mellan 2 och 4 nivåer). Detta enligt Vollman m fl (1997).

Vollman m fl (ibid) skriver också att slutartiklarna är oekonomiska att föra, men om
man använder bill of material är detta användbart. Bill of material är ett noggrannt
övervägt dokument som specificerar varje beståndsdel eller underordnad komponents
behov. Detta används vid montering eller för att företaget ska producera rätt antal
komponenter. Exempel på detta är mycket förenklat om slutprodukten skulle vara en
cykel. En cykel består av sadel, styre, stomme och hjul. Detta är en produktstruktur
enligt Bill of material.

2.4 Ledtid

“Tid är pengar” är ett ganska vanligt uttryck som faktiskt kan stämma in när det gäller
en produkts ledtid (Christopher, 1992). Varje dag en produkt befinner sig under
utarbetande uppstår en kostnad. Långa ledtider innebär ett långsammare svar på
kunders beställningar, vilket inte är att rekommendera när det i dagsläget är viktigt
med en snabb leverans. Inom industrimarknaden är konkurrensen stor vad det gäller
kortast ledtid men kunderna efterfrågar ändå samma kvalitet som tidigare. Om ett visst
varumärke för tillfället är slut, och det skulle ta lång tid att tillverka ett nytt parti
produkter, väljer många kunder att köpa en likvärdig vara i stället. Därför är ledtiden
ett mycket viktigt konkurrensmedel
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Lumsden (1998) skriver att ledtid ibland kallas för leveranstid vilket mer avser kunders
väntetid. Lumsden hävdar också att ledtiden kan minskas genom att korta ned
tillverkningstiderna eller att företaget tillgodoser kunderna direkt från lagret. Om
kunderna inte accepterar en lång ledtid måste tillverkningen ske mot prognos.

Christopher (1992) menar att en kunds ledtid är från order till leverans. För en
leverantör är synsättet inte riktigt detsamma. Leverantören räknar från när råmaterialet
anländer till fabriken till dess att kunden har betalt för sina varor. En produkts ledtid
räknas för den ingående komponent som tar längst tid genom produktionsflödet. Det
är viktigare att leveranserna sker i tid än att produkten har en kortare ledtid. Ledtiden
påverkas av tillgänglig kapacitet och arbetskraft.

När ledtiden ska beräknas tas hänsyn till följande, Christopher (1992):

• företagets beläggning

• de förändringar i beläggningsgraden och de variationer i ledtid som detta orsakar

• de partistorlekar som företaget använder sig av

2.5 Partiformningsregler
Den kvantitet företaget beställer av leverantörer eller som de tillverkar själva kallas för
partistorlek. Den kan beräknas på olika sätt enligt Vollman m fl (1997):

Ekonomisk orderkvantiet (EOK): Här beställer företaget alltid samma kvantitet av
sin leverantör vilken räknas om ca 1 gång per år. Med EOK minimeras den totala
ordersärkostnaden och lagerkostnaden per tidsperiod. Denna partiformningsregel är
knuten till artiklar med jämn förbrukning och den används oftast ihop med BP-
metoden. EOK kan ibland även kallas för Wilsonformeln. När en grafisk presentation
görs framkommer EOK där den totala order- och lagerhållningskostnaden är lika.

Lot for Lot (L4L): Företaget är inte bunden till någon partistorlek utan valfri mängd
kan beställas. Företaget tillverkar exakt vad behovet är, vilket alltså minimerar
lagerhållningskostnaderna medan det däremot inte tas någon hänsyn till
ordersärkostnaden.  Företaget gör helt enkelt en beställning då det finns ett behov av
dessa artiklar. Med L4L minimeras lagren och denna partiformningsregel passar till
artiklar med högt värde och med få behovstidpunkter, halvfabrikat och djupa
strukturer.

Least Unit Cost (LUC): Samlar flera perioders behov till ett behov så länge
styckkostnaden för komponenten sjunker. Företaget kanske väljer att köpa in material
för två månader i stället för en månad eftersom de då har blivit lovade att få rabatt för
partiet. Detta ger då en lägre kostnad per komponent, varför företaget då väljer att
köpa in för en längre period.
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Med denna metod ändras orderkvantiteten samt tiden mellan de olika order  företaget
lägger beroende på de omständigheter som råder på marknaden för tillfället. Vid
kostnadsminimeringen beaktas nämligen endast en order åt gången. Företaget
bestämmer vid varje nytt behovstillfälle det antal perioders behov som nästa order ska
täcka.

Fast orderkvantitet (FOK): Med detta menas att företaget använder sig av en fast
kvantitet vid sina beställningar. Kvantiteten bestämms bl a genom
förpackningsstorlekar, materialhanteringar eller till andra aspekter som företaget har
fått genom sin tidigare erfarenhet. Om FOK bestämms till 500 st och företagets behov
är 490 st måste företaget beställa 500 st. Om företagets behov i stället är 510 st måste
de beställa 1 000 st.

Fixed period requirements (FPR): Här räknar företaget ihop ett konstant antal
perioders behov till en beställning. FPR för en dag = L4L. Detta är ett enkelt sätt att
beräkna partistorleken och den anpassar sig även till behovsvariationer. Med detta sätt
minimeras risken för inkurans.

2.6 Prognos

Syftet med att ha lager är att företaget vill ha en hög funktionssäkerhet i tillverkningen
samt att kunna ha produkter tillgängliga när kunder efterfrågar dessa. Detta förväntade
behov innebär  en viss osäkerhet. Enligt Persson & Virum (1998) görs planer för att
reducera denna osäkerhet. En del av dessa planer är att företaget gör prognoser.
Prognoser kan sägas vara systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser.
Dessa används för att förstå en situation, en händelse eller för att kartlägga en
situation.

När företaget vill veta hur många av de olika komponenter de behöver ha tillgängliga
under en viss period för att kunna tillfredsställa de kundorder företaget räknar med att
ha, görs en behovsberäkning, se bilaga 2. Företaget utgår då ifrån den färdiga
produkten och ser vilka ingående artiklar som finns och gör därefter en beräkning av
hur många komponenter som behövs för perioden. Behovsberäkning och prognoser är
vikiga för en effektiv lagerstyrning, (Persson & Virum, ibid). Prognoser tillsammans
med data och annan information om planeringsarbetet används för att göra planer som
sedan används i beslutsfattandet. Man kan därför säga att prognoser är en del av
underlaget i en planeringsprocess (Figur 2.1).

                                                  Kunskap, data och

                                                  information
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           Planeringsverktyg                PLAN                 Prognos

                                                             Beslut

Figur 2.1 Prognoser kan användas vid utveckling av planer. Källa: Persson & Virum
(1998, sid 122).

Figur 2.1 visar att prognoser tillsammans med annan information och data om
förutsättningarna för planeringsarbetet, används för att göra planer som underlag för
beslut. För att förbättra planerna används olika metoder i form av simuleringsmodeller
och matematiska modeller (Persson & Virum, 1998). Innan prognosarbetet påbörjas
finns det vissa steg som bör iakttagas. Plossl (1985) anger tre steg i sin bok Production
and inventory control. Dessa steg är:

Steg 1: Definiera syftet med prognosen

Hur skall prognosen användas?

• vid produktionsplaneringen,

• vid marknadsföring och distribution eller

• vid produktionsplanering och inköp.

Vad skall prognosen användas till?

• utveckling av nya styr- och planeringssystem,

• inköpsplaner för råvaror och komponenter eller

• organisationsförändringar, inklusive förändringar av arbetsstyrkan.

Steg 2: Bestäm indata

Här gäller det att ta med de data som är relevanta. Om företag av någon anledning inte
har kunnat leverera alla kundorder måste de räkna på hur stor efterfrågan varit om de i
stället levererat utan brist. En annan faktor företag måste uppskatta är kommande
kundorder, vilket inte alltid är så lätt.

Många prognoser bygger på historik, vilka ofta bildar ett mönster. Dessa mönster är
viktiga att analysera när det är dags att besluta vilken typ av prognosmodell företaget
ska använda sig utav.
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Steg 3: Kartlägga de faktorer som kan påverka behov eller förbrukning

Det finns många faktorer företaget måste beakta förutom den historiska efterfrågan när
det gäller vilka framtida behov företaget har. Internt i företaget kan det vara i form av
lönsamhet, kundservice,  pris- och kostnadsändringar eller konkurrens. Om en ny
produkt börjar produceras finns risken att den slår ut en annan av företagets produkter
på marknaden.

Externa faktorer som också påverkar efterfrågan kan vara konkurrenters strategier och
utveckling. Andra faktorer som måste beaktas är leverantörernas utveckling samt
marknadsutvecklingen.

2.7 Vikten av att planera

För att ett företag ska fungera på ett effektivt sätt bör de göra vissa planeringar. Från
den översta styrelsen bör det gå en kommunikationslänk ner till tillverkningen för att
dessa ska ta del av informationen på ett tidigt stadium (Vollman m fl, 1997).
Planeringsarbetet kan delas upp i tre kategorier vilka är:

• Huvudplanering

• Detaljplanering

• Verkstadsplanering

2.7.1 Huvudplanering
Huvudplaneringen är en viktig översiktsplanering, en sk grovplanering, där företaget
avväger tillgången av resurser mot efterfrågan. Enligt Vollman m fl (1997) görs denna
planering oftast för ett år i taget. Företaget utgår då från en prognos, medelvärde eller
exponentiell utjämning och diskuterar detta med säljarna. Sedan görs prognos på
slutprodukterna där företag räknar ut hur många av de olika komponenterna som
behövs. Det görs alltså en bruttobehovsberäkning som visar hur mycket företaget
behöver av varje enskild komponent, vilket ger det totala behovet. Inköparna begär in
offerter från olika leverantörer för att kunna jämföra dem och välja den eller de
leverantörer som passar bäst för företaget. Företaget gör sen ett inköpsavtal/ramavtal
som innehåller priser och villkor. Sen görs en tillverkningsplanering som är en viktig
grundsten och som används för att stämma av om det finns tillräckligt med kapacitet
för att producera de efterfrågade produkterna i de olika perioderna. Detta görs enbart
med de order som är planerade.

2.7.2 Detaljplanering

Planeringstiden för detaljplanering är uppdelad i månader (ibid). Det innebär att
företaget planerar vilka produkter och hur många av dessa som ska produceras den
kommande månaden. Från tillverkningsplanen görs en nettobehovsberäkning, se bilaga
2, som blir till ett inköpsorderförslag. När inköpsorderförslaget har blivit frisläppt blir
det till en inköpsorder.
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Sedan framställs en tillverkningsorder som kan komma som ett förslag från
nettobehovsberäkningen, kundorder eller att företaget själva har gjort en
tillverkningsorder. Efter att tillverkningsordern har blivit frisläppt reserveras ingående
material och en beläggning per produktionsgrupp görs. Verkstadsplaneringen tar vid
först då detta är klart.

2.7.3 Verkstadsplanering

Från detaljplaneringen fås tillverkningsordern och utifrån den görs en körplanering
över vad och hur mycket som ska tillverkas per dag (ibid). Här prioriteras alltså de
olika operationerna. När olika tillverkningsorder har prioriterats reserveras också
materialet och sedan är det dags för produktion. Efter produktionen rapporteras
åtgången av material, tid, vilka avbrott, start- och färdigdatum som hänförs till
produkten direkt till planerarna. Det görs även statistik och en efterkalkyl för att se hur
resultatet verkligen blev.
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3 Problembeskrivning
Problemet när företag tillverkar mot färdigvarulager är de svårigheter att veta vad som
kommer att efterfrågas. En del företag tillverkar mot lager vilket ger en kort ledtid till
kunden men det är inte alltid lämpligast för företag att ha ett färdiglager (Brigelius &
Rosén, 1992). Företaget kanske inte lagerför “rätt” produkter i färdigvarulagret. Det
kan vara att de produkter som redan finns där är omoderna eller att de inte motsvarar
kundens önskemål om t ex färg. Därför väljer fler och fler företag att i stället montera
mot kundorder vilket ger en lite längre ledtid för kunden, men ledtiden räknas
fortfarande som mycket kort. Däremot blir företag flexiblare vad det gäller kundens
önskemål.

Många tillverkande företag har valt att använda sig av halvfabrikatlager eftersom det
nästan är omöjligt för företagen att hålla alla olika varianter av produkter i ett
färdigvarulager (Olhager, 1998). De tillverkande företagen skulle kunna kategoriseras
enligt vilken processtyp och produkttyp de tillhör. Det skulle kunna se ut som följer:

Processtyp

Produkttyp 1

Låg volym,

ej standard,

en-styck

Produkttyp 2

Låg volym,

många produkter

Produkttyp 3

Hög volym,

få stora produkter

Produkttyp 4

Hög volym,

standard,

dagligvara

Funktionell

Verkstad

1

Flödesgrupper 2

Lineproduktion 3

Kontinuerlig

Process

4

Figur 3.1 Produkt/process-matrisen med fyra typiska kombinationer. Källa: Olhager
(1998, sid 19).
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Dessa fyra typer av företag karakteriseras av typiska konkurrensmedel vilka är:

Typ av företag

Krav på: 1 2 3 4

Kvalitet HÖG Hög

Flexibilitet HÖG Hög

Leverans hög HÖG

Pris/kostnad hög HÖG

Orderinitiering Konstruktion mot

kundorder

Produktion mot

Kundorder

Montering mot

 kundorder

Produktion mot

lager

Figur 3.2 Typiska konkurrensmedel för de fyra företagstyperna. Källa: Olhager &
Rapp (1998, sid 19).

Dessa bilder visar de olika kombinationer företag kan sägas tillhöra. Den första
produkttypen (Figur 3.1) är när företag producerar låg volym av en produkt som inte
är en standardprodukt vilket t.ex skulle kunna vara tillverkning av en balklänning där
tillverkaren tillsammans med kunden strävar efter hög kvalitet och flexibilitet.
Företaget gör alltså en konstruktion mot kundorder, vilket menas att kunden väljer hur
exempelvis klänningen ska se ut och av vilken kvalitet den ska vara. Denna klänning
kan bli helt unik eftersom det är kunden som bestämmer hur den ska bli.

Den andra produkttypen (Figur 3.1) är när företaget producerar många olika produkter
men i låg volym. Här är då kravet på flexibilitet och kvalitet inte lika stor men finns
där. Exempel på företag i denna situation är möbelföretag som tillverkar många olika
produktslag och varianter i relativt låga volymer. I detta fall är det lämpligt att
företaget producerar mot kundorder.

Ytterligare en situation företag kan befinna sig i är när företaget producerar få
produkter men med hög volym (Figur 3.1). Här är kravet mer inriktat på att leveransen
sker i tid samt att kostnaden för produkten är låg. När företag befinner sig i denna
produkttyp bör de montera mot kundorder.

Den sista situationen som företag kan befinna sig i är den då företaget producerar
standardprodukter med hög volym, oftast sk dagligvaror (Figur 3.1). I denna situation
är kravet på leverans och priset på produkten av större vikt än i den ovan nämnda
situationen. Företag som befinner sig i denna typ producerar mot lager.

Dessa fyra situationer är inga faktiska lägen. Ett företag kan ligga i andra “fält” än de
jag har redogjort för, men detta är förmodligen inte ekonomiskt lönsamt för företagen
och inte heller accepterat av kunderna.
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3.1 Problemprecisering
Det finns de företag som är av typ 3 där företaget producerar få stora produkter med
hög volym (se Figur 3.1) men ändå producerar mot lager vilket är typ 4. Detta innebär
att företaget ligger i fel produkttyp.

Mitt arbete kommer att vara en sammanställning över vad litteraturen tar upp om
orderprocessen och materialförsörjningsprocessen för företag som monterar mot
kundorder. Jag kommer även att kontrollera hur denna sammanställning ter sig i
praktiken. Denna sammanställning kan ses som riktlinjer för företag som vill montera
mot kundorder. Företag kan idag tillverka mot färdiglager, men vill av olika skäl i
stället montera mot kundorder och kan då använda sig av dessa riktlinjer. Min
huvudfråga i problemställningen lyder följande:

Vad kan vara bra att tänka på för företag som vill montera mot kundorder?

Utifrån denna problemformulering kan två frågor ställas:

• Vilka riktlinjer bör finnas för företag som idag tillverkar mot lager men som i
stället vill montera mot kundorder?

För att kunna förändra sin tillverkning och börja montera mot kundorder är det viktigt
att företag kartlägger sin nuvarande situation för att veta hur de ligger till för en
eventuell förändring.

• Hur ser nuläget ut för ett tillverkande företag, som tillverkar mot lager, utifrån
mina riktlinjer?

Om ett företag producerar få stora produkter bör de i stället montera mot kundorder.
Skulle företaget producera mot lager bör de vara mer inriktade mot serietillverkning
där de producerar standardprodukter med hög volym, dvs företaget bör ligga i en
annan gruppering (se Figur 3.2).  Detta innebär att företaget borde montera mot
kundorder i stället. Det kan vara olika skäl till varför företag väljer att göra detta.
Dessa skäl kan vara att det exempelvis blir kostsamt för företaget att ha alla olika
varianter på ett färdigvarulager eller att företaget har fel saker i lager mot vad
kunderna efterfrågar. Det kan också vara skäl som hög leveranssäkerhet och höga krav
på kostnadseffektivitet. Detta kan medföra att företaget väljer att införa ett
halvfabrikatlager med standardprodukter för att kunna montera ihop slutprodukten
först när det finns en efterfrågan av den. Det är för dessa företag som jag främst
kommer att utveckla riktlinjer för hur de kan gå till väga. Jag kommer att göra
generella riktlinjer som företag som vill montera mot kundorder kan använda sig av.

3.2 Avgränsning
Jag har valt att avgränsa mitt arbete genom att endast titta på orderprocessen och
materialförsörjningsprocessen för att komma fram till de riktlinjer som jag senare
kommer att presentera. Jag valde även att endast fokusera på det som rör montering
mot kundorder och inte på sådant som rör hela lagerproblematiken.
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4 Metod
För att kunna genomföra en undersökning som kan besvara min problemställning
måste jag samla in viss data. Det finns många sätt för att samla in information till
undersökningen. Jag kommer i detta kapitel presentera några olika metoder samt ta
upp för- och nackdelar för dessa metoder. Slutligen kommer jag att resonera om vilken
metod jag valt för att lösa min problemställning samt varför just denna metod.

4.1 Olika metoder

För att samla in information kan olika metoder användas. De olika metoder jag valt att
presentera är följande:

• enkätundersökningar

• intervjuer

• litteraturstudier

• fallstudier

4.1.1 Enkätundersökning

En enkät är ett häfte med sammanställda frågor, ett frågeformulär (Dahmström, 1991).
Med enkätundersökning menas att en undersökning görs på en slumpvis utvald mängd
ur en population. Undersökningen kan göras enligt olika förfaringssätt. Dahmström
(ibid) presenterar tre olika sätt:

Postenkät

En postenkät skickas per brev till den population som respondenten valt ut. Denna
besvaras och skickas åter till respondenten. Ett problem med att använda sig av
postenkäter är att svarsfrekvensen är låg. Detta medför att ett visst bortfall måste
beaktas. Ett annat problem med att välja detta förfaringssätt är att det inte är säkert att
“rätt person” besvarar enkäten.

Gruppenkät

En gruppenkät kan användas om det är intressant med en beskrivande undersökning
bland grupper av personer. Dessa grupper kan vara skolklasser, idrottslag etc och ska
fyllas i direkt. En fördel med denna typ av enkät är att många personer undersöks
snabbt och billigt. Till skillnad från postenkäter är här bortfallet relativt lågt.

Besöksenkäter

Med besöksenkäter menas att det är en enkät som fylls i och samlas in i samband med
ett besök på en myndighet eller en organisation. Enkäten innehåller frågor som berör
den aktuella verksamheten. Denna form av enkät kan ge ett snedvridet utfall eftersom
det oftast är antingen de som är mycket positiva eller mycket negativa som fyller i
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enkäten. De personer som är likgiltiga fyller vanligtvis inte i enkäten vilket kan ge ett
snedvridet resultat.

4.1.2 Intervjuer

En intervju är en teknik som innebär att en intervjuare ställer frågor till en respondent
som besvarar dessa frågor. Det är viktigt att intervjuaren kan området som skall
behandlas och är väl förberedd inför intervjun. Intervjuaren måste skapa en
förtroendefull situation för responenten, så att respondenten känner sig trygg (Patel &
Davidsson, 1994).

Det finns olika varianter av intervjuer vilka kan kategoriseras enligt besöksintervjuer
och telefonintervjuer (Dahmström, 1991). Med telefonintervju menas att intervjuaren
kontaktar respondenten via telefon och gör sin intervju. I detta fall har inte intervjuaren
samma möjlighet att få detaljerade svar, vilket kan fås vid besöksintervjuer. Vid
besöksintervjuer kan respondenten nämligen visa sina svar i form av broschyrer eller
diagram vilket kan vara svårt att förklara per telefon. En besöksintervju inleds med att
respondenten informeras antingen via brev eller per telefon om intervjun samt när
intervjun ska äga rum. Nackdel med denna form av intervju är att det tar lång tid att
genomföra. Ytterligare en faktor som medför att intervjun tar lång tid är att de olika
respondenterna kan bo långt ifrån varandra vilket gör att det tar lång tid för
intervjuaren att åka mellan de olika respondenterna (Dahmström, 1991).

Att använda sig av intervjuer är ett bra alternativ till enkäter eftersom frågorna kan
omformuleras om besvararen inte förstår vad som menas med frågan (Dahmström,
1991). Vid intervjuer observeras att det är rätt person som besvarar frågorna, vilket
alltså inte går att göra vid exempelvis postenkäter.

En intervju kan vara standardiserad eller ostandardiserad beroende på hur öppna
frågorna är som används. I en ostandardiserad intervju kan en del av frågorna
formuleras under intervjuns gång medan en helt standardiserad intervju innebär att
likadana frågor och i samma ordning ställs till varje respondent (Patel & Davidsson,
1994). Om intervjun sker så att den intervjuade personen fritt kan svara på de olika
frågorna är intervjun av hög kvalitet eftersom dessa dessa svar ofta är utförliga.

Fördel med besöksintervjuer är att det går att ställa fler och komplexare frågor än vid
till exempel en enkät. Det är lättare att få svar på öppna frågor vid en intervju, då
intervjuaren kan motivera respondenten och hålla intresset för intervjun uppe lättare än
vid en enkät (Dahmström, 1991). Nackdelar med intervjuer är att de ofta är mycket
tidsödande (Dahmström, ibid). Det är också svårt att få kontakt med kompetenta
personer som kan avvara lite av sin tid för att ställa upp på en intervju. Det kan också
finnas en risk att intervjuaren påverkar respondenten att svara på ett visst sätt där
följden blir att mätfel uppstår.
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4.1.3 Litteraturstudie

Litteraturstudie är en alternativ metod för att samla in information. Efter att ett
problemområde har definierats söks därefter befintliga register eller annan litteratur
upp för att finna svaret på problemet. Oftast innehåller böcker sammanställningar och
systematisering av kunskapen inom ett område. Där finns också fullständiga teorier och
modeller som är viktiga för problemområdet (Patel & Davidsson, 1994). Tyvärr finns
inte all data tillgänglig eftersom företag och organisationer inte vill att viss information
ska vara offentlig.

Vid litteraturstudier är det viktigt att kontrollera att de källor som används inte är
inaktuella. Detta kan kontrolleras genom att se vilket år den aktuella litteraturen är
utgiven. Det behöver inte alltid betyda att ett verk är inaktuellt bara för att verket har
några år på nacken. Det finns verk som är klassiska dvs att mycket av forskningen
inom ett ämne bygger på just detta material (Patel & Davidsson, ibid).

En fördel med litteraturstudier är att studierna kan ske när som helst (Jensen, 1991).
Läsaren kan helt bestämma när och även vart studierna skall ske. Nackdelar med
litteraturstudier är att det kan vara svårt att få en verklighetsanknytning till det som
skall studeras. En annan nackdel med litteraturstudier är att det tar lång tid att sätta sig
in i materialet.

4.1.4 Fallstudie

Med fallstudie menas att undersökningen görs på en mindre avgränsad grupp, ett
projekt eller en organisation (Patel & Davidsson, 1994). Ibland väljs fler än ett fall att
studera, till exempel två organisationer. Fallstudien är en metod för att erhålla djupare
information. Det kan vara en undersökning på en individ, en grupp av individer eller en
organisation. Fallstudier innebär ett omfattande arbete och därför kan bara ett fåtal
utföras vid en undersökning. Denna metod är lämplig att använda vid generalisering av
teorier.

Målet med en fallstudie är att få så heltäckande information som möjligt där
utgångspunkten är helhetsperspektivet (Dahmström, 1991). Denna metod är bra att
använda när undersökningen skall behandla processer och förändringar. Undersökaren
studerar då hur arbetet vid processen bedrivs.

Jag anser att en fördel med fallstudier är verklighetsanknytningen där det är lättare att
se hur problemet ter sig i praktiken, vilket kan vara svårt att föreställa sig genom att
bara studera litteratur. Nackdelen med detta tillvägagångssätt är att det kan vara svårt
att hitta fall att studera samt att det kan vara mycket tidsödande (Dahmström, ibid).
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4.2 Olika bearbetningar av data

För att få ut så mycket som möjligt av den insamlade datan bör den bearbetas så att det
tydligt framgår ett resultat (Jensen, 1991). Om detta inte görs kan det kännas tämligen
meningslöst att bara samla in information som sedan inte visar sig leda till någonting.
Denna bearbetning bör ske ganska snart efter att den insamlade datan inkommit. Skulle
detta dröja kan viss information som verkar viktig i början glömmas bort när
bearbetningen senare sker.

Det går att dela upp de olika bearbetningarna i kvalitativa och kvantitativa. Den
kvalitativa datainsamlade och analyserande metoden anses vara den mest lämpliga i
teoriutvecklingsfasen (Jensen, 1991). När det senare är lämpligt att pröva teorin är det
bäst med den kvantitativa metoden.

4.2.1 Kvantitativ bearbetning

Patel & Davidsson (1994) skriver att den kvantitativa bearbetningen av information är
en sk statistisk metod. Den används bl a för att beskriva och analysera data. Det menas
att undersökningen kan bestå av enkäter med svarsalternativ, alltså begränsade svar.

I en kvantitativ bearbetning studeras alltid en variabel. Denna variabels egenskaper kan
variera och befinna sig på olika skalor som exempelvis kvotskala eller intervallskala.
Variabeln kan även vara diskret, den kan endast anta vissa värden som heltal, eller så
kan den vara kontinuerlig, den kan anta alla värden som finns inom ett visst intervall
(Patel & Davidsson, 1994).

4.2.2 Kvalitativ bearbetning

Enligt Patel & Davidsson (ibid) skall det framkomma en djupare kunskap vid kvalitativ
bearbetning än vid den kvantitativa bearbetningen. Här är det helheten som ska
analyseras och det är också meningen att en förståelsen för helheten ska framgå. Denna
undersökning kan beskrivas som djup och smal.

Den kvalitativa bearbetningen används främst när materialet består av text som t ex vid
intervjuer eller i litteraturer. Det går även att bearbeta videoinspelningar eller ljudband
på ett kvalitativt sätt. Syftet med en kvalitativ undersökning är enligt Patel &
Davidsson (1994) att få en djupare förståelse om problemområdet. En förståelse och
analys av helheten är också karakteristiska drag vid en kvalitativ undersökning.

4.3 Val av metod

Det är inte alltid lätt för företag att veta hur de ska gå tillväga för att på ett bra och
effektivt sätt montera mot kundorder. Eftersom detta är vanligt förekommande ute hos
företagen anser jag att en fallstudie verkar bra för att kunna få en bättre anknytning till
verkligheten, vilket ibland kan vara svårt genom att endast studera litteratur.
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Ytterligare en metod som jag anser vara viktig för att studera detta närmare är
litteraturstudier eftersom litteraturen tar upp en del om hur montering mot kundorder
kan ske. Anledningen till att jag inte enbart valde litteraturstudier är att jag mer
praktiskt ville undersöka hur sammanställningen av litteraturen, och därmed de
riktlinjer jag tagit fram, kunde stämma in hos tillverkande företag.

Mitt val att inte göra enkätundersökningar är att det skulle vara svårt att ställa frågor
till företagen som nu monterar mot kundorder har löst denna övergång. Det kan
nämligen vara svårt att komma ihåg alla moment som gjordes och det kan också skilja
sig åt beroende på vilket företag som frågas. För att göra generella riktlinjer som
företag kan använda sig av valde jag att inte titta på något företag för att inte bli
påverkad av deras resultatlösning av hur de anpassade sitt företag till montering mot
kundorder. Det är också svårt att formulera frågorna så att respondenten förstår frågan
rätt.

Forbo Forshaga, som tillverkar parkettgolv, tillverkar idag mot lager. De tillverkar få
produkter i stora mängder. Jag bestämde mig för att se om jag kunde tillämpa mina
riktlinjer hos dem för att se hur väl de passar in hos ett tillverkande företag som har
planer på att förflytta sig från tillverkning mot lager till montering mot kundorder. Jag
har valt att först studera litteratur och göra en sammanställning över vad litteraturen
tar upp om orderprocessen och materialförsörjningsprocessen och sedan besöka Forbo
Forshaga, en sk fallstudie, för att se hur dessa riktlinjer verkar i praktiken. Mer om
Forbo Forshaga finns att läsa i bilaga 1. Jag kommer nu att göra generella riktlinjer
som flera företag kan använda sig av när de vill montera mot kundorder.
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5 Genomförande
I detta kapitel kommer riktlinjer att presenteras, vilka företag som vill montera mot
kundorder kan ha användning av. Jag kommer senare att kontrollera hur Forbo
Forshaga ligger till utifrån dessa riktlinjer.

Mina riktlinjer har jag valt att kategorisera enligt tre typer:

• Orderprocessen

• Materialförsörjningsprocessen

• Reducering av ledtider

5.1 Orderprocessen

I denna del definieras hur produktstrukturen ser ut, om material finns som skulle räcka
till en ny kundorder och om det finns kapacitet för denna kundorder i produktionen
och utifrån detta sätts sedan produktens leveransdatum. Produktens ledtid är från den
tidpunkt kundordern inkommer till företaget till dess att produkten är klar att levereras.
Detta är bara några av de aspekter som kommer att beröras. Allt material är hämtat
från Vollman m fl (1997) där inget annat anges. Varför Vollman är den bok jag hämtat
mitt material från är för att det är en heltäckande bok som används flitigt i branschen.
Den saknar dock en färdig modell/riktlinjer för hur företag kan gå till väga vid
montering mot kundorder. Jag valde Vollman därför han tar upp ett helhetsperspektiv
där jag själv har plockat de delar som avser montering mot kundorder.

5.1.1 Definition av montering mot kundorder

Ett typiskt exempel på när företag monterar mot kundorder är när en produkts ledtid
överstiger kundens önskemål om leveranstid. Kundens önskade leveranstid är oftast
kortare än den totala tillverkningstiden för produkten. Därför måste produktens
ingående komponenter  produceras innan företaget hunnit få en kundorder. Nedan
visas en bild på hur detta kan se ut.
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Produktens tillverkningsfaser

                              Produktens ledtid

Materialförsörjning Produktion              Montering Distribution

                                                                                     Kundens accepterade ledtid

Figur 5.1 Produktens tillverkningsfaser. Källa: Vollman m fl (1997).

Av några få komponenter kan det bli ett stort antal olika slutprodukter. Det är de olika
kombinationerna och monteringarna av dessa komponenter som gör det möjligt att
tillfredsställa kunders unika behov. Det är därför som det är näst intill omöjligt för
företagen att göra exakta prognoser på slutartiklarna. Att sedan lagerföra alla dessa
olika varianter av produkter i ett färdigvarulager är väldigt riskabelt och kostsamt
eftersom det kanske inte blir någon större efterfrågan på alla dessa olika varianter.

                                                  Slutprodukterna

Lagerhållning av

halvfabrikaten

                                                Komponenter

Figur 5.2 Principskiss för kundorderstyrd montering. Källa: Vollman (1997, sid 226).
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Figuren 5.2 visar principen för kundorderstyrd montering. Detta är en idealbild för
företag, som vill montera mot kundorder, strävar efter men som ibland kan vara svår
att följa. Ibland kan det nämligen hända att kundens ledtid är större än monteringens
ledtid. För att ge ett exempel på detta så kan det ta 3 dagar för produkten att monteras
medan kunden bara kan vänta i högst 2 dagar på att leverans sker. I detta fall måste
företaget då tillverka mot lager.

5.1.2 När kan företaget leverera de efterfrågade produkterna?

Innan en kund beställer en produkt måste en konfigurering av produkterna ske. Med
detta menas att kunden väljer vilka kombinationer av komponenter produkten ska
innehålla. Exempelvis kan det tänkas att ett företag säljer små påsar som innehåller en
bunt tuschpennor och en bunt med kritor. Kunden får välja vilka färger tuschpennorna
och kritorna ska ha innan dessa läggs i påsarna. Tuschpennorna och kritorna säljs
buntvis och bunten innehåller endast en färg, se figur nedan.

Tuschpennor                                                      Kritor

Påsen kan exempelvis innehålla:

Figur 5.3 Olika komponenter som kunden kan välja mellan i sin slutprodukt.

Innan en kund beställer en produkt vill han också veta när produkten kan levereras.
För att kunna besvara detta bör företaget veta om de komponenter som behövs till
produkten finns tillgängliga i halvfabrikatlagret samt om det finns tillgänglig
monteringskapacitet i produktionen.

Finns material tillgängligt?

Ett sätt att undersöka när leverans av en produkt kan ske är att företaget använder sig
av ATP (“Available-to-promise”) för varje komponent, sk två-nivåers ATP. De räknar
då ut hur många av de olika komponenterna som finns tillgängliga i halvfabrikatlagret

Svart

Blå

Röd

Gul

Orange

Brun

Svart Orange
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och som också kan säljas. Available to promise används för att hjälpa till att räkna ut
beräknad leveransdatum för de olika produkterna för att företaget inte ska lova
kunderna en leveransdatum som de sedan inte kan hålla.

Available to promise (ATP) kontrollerar tillgängligheten hos de olika produkterna.
ATP är ett lättöverskådligt sätt att visa det antal produkter som finns tillgängliga för
försäljningsavdelningen att lova bort till kunderna utan att behöva kontakta
produktionsavdelningen. ATP räknas fram genom att lägga ihop ingående lager och
inleverans och dra ifrån verkliga kundorder fram till nästa inleverans. Nedan visas ett
exempel på hur en ATP kan fungera.

                              Lovade kundorder

Vecka                     1          2         3          4          5         6         7         8          9
10

Kundorder 5 3 2 4 3 6 1 0 2 1

Förväntad
inleverans

30 30 30

Möjligt att lova
bort (ATP)

10 17 27

Lager 20

Tabell 5.1 Bortlovade kundorder. Källa:  Vollman m fl (1997, sid 215).

I exemplet räknas de olika orderstorlekarna ihop fram till nästa inleverans, dvs olika
order från vecka 1 till 3 vilka är 5+3+2. Denna summa som blir 10 dras ifrån lagret
som är 20. Resultatet blir då 10, vilket är ATP, och som kan lovas bort under dessa tre
veckor. De produkter som inte blir sålda den vecka som företaget hade prognositserat
att sälja dem kan företaget välja att låta dessa ligga kvar i lager och räkna dem i
available to promise veckan därpå. Ett alternativt sätt är att använda sig av en extra
rad, en sk servicenivå, som ökas för varje gång företaget inte får sålt den mängd
produkter de räknat med. Dessa varor kan vara bra att ha om det inkommer en alldeles
för stor kundorder som företaget i normala fall skulle ha tackat nej till beroende på att
exempelvis beläggningen är stor. Ett problem med detta är att det blir väldigt kostsamt
för företaget om det ofta är felprognostiserat eftersom de då ligger med höga
färdigvarulager. En sista utväg är att företaget kasserar eller säljer de överblivna
produkterna billigt.

Som tidigare nämnts kan det av några få komponenter bli ett stort antal slutprodukter.
Eftersom kundernas önskemål om slutprodukten skiljer sig åt monteras den slutliga
produkten först när företaget fått en kundorder. Nedan visas ett exempel där ett
företag tillverkar bokhyllor, där kunden kan välja antal hyllor, antal lådor samt vilken
knopp de önskar till sin bokhylla. Bokhyllan är 160 cm hög, där sidoväggarna är
likadana oberoende vilken variant av bokhyllan som efterfrågas. Eftersom det finns två
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val när det gäller både antal hyllor och antal lådor samt att det finns tre val när det
gäller vilka knoppar bokhyllan ska ha, skulle företaget, om de valde att använda sig av
ett färdigvarulager, ha 2x2x3=12 olika varianter av bokhyllan. Att sedan lagerföra flera
exemplar av varje variant skulle vara mycket kostsamt för företaget. Därför är det
bättre för företaget att göra den slutliga monteringen när en kundorder mottagits.

                             Djup låda, L1         Vit knopp, K1             Hyllmodell 1, H1

                             Grund låda, L2       Trä knopp, K2             Hyllmodell 2, H2

                                                            Silver knopp, K3

Figur 5.4 En struktur av en bokhylla.

Bilden 5.4 ovan, visar vad bokhyllan består av, hylla, lådor, knoppar samt sidor. Det är
inte alltid som företaget själva tillverkar de ingående delarna till slutprodukten utan de
kan inköpa dessa från andra leverantörer. Av de olika val som en kund kan välja på,
hylla, låda samt knoppar, görs en ATP. Detta för att företaget ska kunna se vilka
komponenter som för närvarande finns tillgängliga att kunna sälja till kunderna och
även för att se vid vilken tidpunkt de otillgängliga komponenterna inkommer till
företaget. Det kan vara så att det finns hyllor, lådor och sidoväggar klara att montera
ihop men de vita knopparna finns inte i lager utan inkommer om 2 veckor. Tidigast
som företaget kan lova leverans på den färdigmonterade hyllan är om 2 veckor +
monteringstiden. Själva finessen med ATP är att företaget ska kunna se när leveransen
av en produkt kommer att kunna ske.

Bokhylla

Låda Knopp HyllaSida
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                                                                     Vecka

                                            1                    2                  3                   4                   5

Hylla H1

Kundorder 30 25 40 20 25

Förväntad inleverans 35 30 50 22 30

Möjligt att lova bort
(ATP)

5 5 10 2 5

Tabell 5.2 ATP på komponenten H1.

                                            1                    2                  3                   4                   5

Låda L2

Kundorder 28 35 30 33 27

Förväntad inleverans 65 70 50

Möjligt att lova bort
(ATP)

2 7 23

 Tabell 5.3 ATP på komponenten L2.

I tabellerna 5.2 och 5.3 ovan, har jag visat ATP för två olika komponenter, H1 och L2.
De visar när inleveranser av färdiga komponenter inkommer, vilka kundorder som
redan finns samt hur många komponenter som kan lovas bort i de olika perioderna.
Utifrån detta kan företaget veta när olika komponenter finns tillgängliga för att
monteras till slutprodukten. När en kund bestämmer sig för att beställa en produkt
behöver personalen på företaget stämma av ATP för de berörda komponenterna och
monteringskapaciteten för att på så vis fastställa leveransdatum för produkten.

Finns monteringskapacitet tillgängligt?

När företaget vet att de olika komponenterna som behövs till produkten finns
tillgängliga i halvfabrikatlagret skall de undersöka om det finns ledig
monteringskapacitet i produktionen. Kapacitetsplanering handlar om att matcha
företagets monteringskapacitet mot behovet. Med företagets tillgängliga kapacitet
menas den kapacitet som är ledig och kan användas. Med hjälp av olika tekniker, som
jag kommer att beskriva lite längre fram, kan företaget uppskatta det verkliga
kapacitetsbehovet.

Om företaget skulle få ovanligt stora order under en kortare period är det bra för
företaget att veta företagets maximala kapacitet. Företagets maximala kapacitet är när
alla maskiner är felfria och arbetar på max. Om företaget vill öka kapaciteten kan några
personer arbeta övertid eller så kan företagen införa skift. När företaget vet detta kan
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de också besluta om de kan acceptera den stora order eller inte. Nedan visas en bild
över hur detta kan se ut.

                       Företagets monteringskapacitet

                               = kapaciteten som ytterligare kan finnas om vissa åtgärder görs

Figur 5.5 Företagets kapacitet under det första halvåret.

Gantt-scheman visar på ett lättöverskådligt sätt var i produktionen det finns ledig
kapacitet. Detta är en grafisk överblick vilket gör det lättare för företaget att se var
någonstans i produktionen beläggningen finns och på så vis vilka andra jobb som kan
planeras in. Det gäller även för företaget att prioritera de olika produkterna efter
exempelvis vilken dag företaget lovat leverans av produkten. Den grafiska översikten
över produktionen visar startdatum samt färdigddatum för varje order. Ett Gantt-
schema kan redovisas på flera olika sätt med valmöjlighet att själv bestämma
informationen. Företaget behöver exempelvis inte ta med transporttid och kötid i sina
beräkningar. Ett exempel på ett Gantt-schema visas nedan.

                                           Montering

                        Resurs 1

                        Resurs 2

                        Resurs 3

                                                                                        Tid

Figur 5.6 Gantt-schema.

Figuren 5.6 ovan visar hur ett Gantt-schema kan se ut. Schemat visar vilka av de olika
resurserna som redan har belagts med arbete och utifrån detta kan företaget sedan
urskilja var ledig kapacitet i produktionen finns. Det gäller sedan för företaget att stuva
om och göra vissa justeringar så att företagets kapacitet utnyttjas så effektivt som

Ordernr 4Ordernr 1 Ordernr 2

Ordernr 3 Ordernr 1

Ordernr 4 Ordernr 1

Jan Febr Mars April Maj Juni
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möjligt. Det gäller för företaget att kunna producera så många som möjligt av de
efterfrågade produkterna på kortast möjliga tid.

När företaget har stämt av att det finns tillgängliga komponenter samt att ledig
kapacitet finns i produktionen rapporteras detta till den administrativa avdelningen som
lägger in det nya arbetet i planeringen. Det är viktigt att arbetet läggs in i planeringen
fortast möjligt men det är också viktigt att produktionsavdelningen får veta detta
snabbt eftersom det annars blir sk ”slack” i produktens ledtid, dvs tid som inte är
värdeskapande. När det nya arbetet planerats in i produktionen skickas detta ner till
produktionen som börjar tillverka de olika produkterna enligt planerna. Därefter är det
bara att vänta tills produkten är färdig för att sedan leverera denna till kunden.
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5.2 Materialförsörjningsprocessen

För att ett företag ska kunna planera sin framtida tillverkning bör de göra en
tillverkningsplan där exempelvis prognoser är ett viktigt underlag. Två sätt som
prognoser kan göras på är att företaget ser på den historiska förbrukningen eller att de
använder sig av Super Bill.

Med den historiska förbrukningen menas att företag ser på hur många produkter som
såldes för 1-2 år sedan. Detta kan ge företag vissa indikationer på hur den kommande
försäljningen under året kan bli. Det kan ha förekommit mönster i försäljningen vilket
är ett utmärkt sätt för företag att förutse framtidens behov.

Super Bill används för att hantera de olika valmöjligheterna av komponenter ett
företag kan ha. Oftast är det företag som använder sig av montering mot kundorder
som också använder Super Bill. Super Bill visar hur en produkt kan se ut, dvs att den
visar de komponentval kunden kan göra vid beställningen samt visar
försäljningsfördelningen i procent. Nedan visas ett exempel där ett företag tillverkar
bokhyllor.

                      2 djupa lådor, L1=60%     Vit knopp, K1=10%   Hyllmodell 1, H1=20%

                      4 grunda lådor, L2=40%   Trä knopp, K2=30%   Hyllmodell 2,
H2=80%

                                                                 Silver knopp, K3=60%

Figur 5.7 Super Bill av en bokhylla.

Bokhylla

Låda Knopp HyllaSida
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En Super Bill of Material visar hur sammansättningen av en standardbokhylla kan
monteras ihop. Företag erbjuder kunderna att köpa bokhyllor som kan fås i olika
varianter. Av dessa bokhyllor var försäljningen förra året 60% med 2 lådor medan 40%
av kunderna valde en bokhylla med 4 lådor. Kunderna kunde även välja vilken typ av
knopp lådorna på bokhyllan skulle ha. Här finns alternativen vit-, trä- eller silverknopp
att välja mellan. Det sista valet kunden kunde göra var att välja mellan två olika hyllor
som var utsnidade på olika sätt, jag har valt att kalla dem H1 och H2. Vad kunden
däremot inte kan välja är bokhyllans sidoväggar som är detsamma oavsett vilka
alternativ kunden väljer av de andra komponenterna. Denna produktstruktur visar
försäljningssiffrorna för de olika komponenter som kunden kan välja på för att köpa
bokhyllan. Företaget delar upp produkterna i procentsatser efter hur många företaget
sålde av varje komponent förra året för att utifrån dessa göra en prognos över det
kommande årets försäljning.

Att göra prognoser och planera in i minsta detalj kan vara mycket svårt för företaget.
De kan då göra en översiktlig prognos som väger mot den tänkta kapaciteten i
produktionsavdelningen. Detta gör det möjligt att kontrollera om prognosen är möjlig
att uppfylla med dagens kapacitet. Går inte detta måste produktionen kanske
tidsförskjutas, någon avdelning utvidgas eller så krävs andra åtgärder för att klara
uppskattat produktionsbehov.

5.2.1 Tillverkningsplan

När prognosen är klar är det dags för företag att göra en tillverkningsplan. Utifrån de
prognoser företaget tidigare har gjort görs en kapacitetsbehovsberäkning för att se om
företaget har den kapacitet som krävs för att kunna producera de prognostiserade
produkterna. Först görs en kapacitetsberäkning för varje enskild komponent i de olika
produktionsgrupperna, som sedan sätts ihop till ett totalt kapacitetsbehov för den
slutliga produkten. Utifrån detta kan företaget sedan stämma av om tillräcklig kapacitet
finns. Se bilaga 2 för närmare beskrivning på hur en kapacitetsbehovsberäkning går till.

Om det råder underkapacitet i företaget och de planerar på kort sikt anser jag att
företaget bör prata med sina kunder om de kan tänka sig att ha en något längre ledtid.
Det kanske måste införas övertidsarbete, fler skift i produktionen eller att företaget
låter ett annat företag tillverka produkten som de sedan köper in, sk Lego.

Råder det överkapacitet i företaget och de planerar att detta råder på kort sikt tycker
jag att företaget kan ge vissa erbjudanden som gäller en kort tid. Har företaget
överkapacitet en längre tid tycker jag att de bör tänka sig för om de inte kan dra ner på
produktionen ett tag och sedan börja visa sig ute på marknaden mer i form av olika
reklamutskick till passande kunder. Detta kan göras för att företaget ska få nya kunder
men de kan även börja tillverka nya produkter som gör att företaget inte längre har
någon överkapacitet i produktionen. Ett annat förslag till hur företaget kan komma
ifrån överkapaciteten är att de kan stänga någon avdelning, minska på personalen eller
göra några andra drastiska åtgärder.
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5.2.2 Nettobehovsberäkning

När tillverkningsplanen är gjord och företaget har stämt av att det finns kapacitet att
producera tillverkningsplanen är det dags för företaget att göra en
nettobehovsberäkning. Detta för att beräkna det behov av material företaget kommer
att behöva för att producera produkterna. Nettobehovsberäkningen ska:

• visa när  företaget planerar att starta en order

• visa när företaget förväntar sig att leveranser inkommer

• hur mycket som finns i lager för varje period

Saker som företag bör tänka på vid en nettobehovsberäkning är bl a vilka
partiformningsregler som lämpar sig bäst för företaget. Det kan vara att företaget får
kvantitetsrabatt och därför beställer mer än vad som behövs för perioden eller också
att de väljer att beställa just den kvantitet som behövs för tillfället. Vad företag också
bör bestämma är om de skall ha lager och i så fall hur mycket som skall lagerföras samt
om de ska använda sig av säkerhetslager eller ej.

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att nettobehovsberäkningen skapar en enskild
produktionsplan för varje enskild artikel. Hur en nettobehovsberäkning går till
presenteras närmare i bilaga 2.

För att sammanfatta materialförsörjningsprocessen tar företaget först fram en prognos
som visar hur många produkter företaget beräknar att sälja den närmaste tiden,
exempelvis det närmaste kvartalet. Sedan spekulerar företaget i om tillräckligt med
kapacitet finns för att producera dessa produkter. Detta görs genom att räkna fram det
totala kapacitetsbehovet för en viss tid framöver. Tillverkningsplanen görs för den tid
framöver som det tar för produkten att produceras, dvs produktens ledtid. Sist görs en
nettobehovsberäkning för att företaget ska veta hur mycket material som behövs för att
tillverka dessa produkter och när beställning av detta material behöver ske.
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5.3 Reducering av ledtiderna

De produkter som finns med i produktionsflödet binder kapital för företaget. Målet
företaget då har är att korta ned de ledtider som binds till produkten för att inte binda
så mycket kapital under lång tid. Det är mycket viktigt att företaget försöker reducera
ledtiderna dels i den egna tillverkningen och dels ledtiden från leverantören för att på
ett snabbare och effektivare sätt montera mot kundorder. Det är därför jag valt att
reducering av ledtiderna ska vara med som en del av de riktlinjer företag kan använda
sig av när de vill montera mot kundorder.

5.3.1 Ledtidsreducering i den egna tillverkningen

Ledtiden för en produkt är tiden från den dag produkten startar sin tillverkning till dess
att den är färdig. Ju längre tid produkten är under utarbetande desto högre blir
kostnaden för produkten. Därför är det viktigt för företag att effektivisera den egna
tillverkningen genom att förändra och förbättra produktionsprocesserna. Det kan göras
på följande vis:

• kortare ställtider

• förebyggande underhåll

• övergång till flödeslayout

Följande material är hämtat ur O´Grady (1990).

Kortare ställtider

Att ställa om en maskin för att bearbeta en ny produkt kan det innebära att ett verktyg
byts ut eller att maskinen ställs om helt och hållet. När en maskin ställs om utförs inget
värdeskapande arbete vilket gör att omställningen bör ske så snabbt som möjligt.
Långa ställtider medför att företagets lagernivåer måste öka och därmed minskar
företagets flexibilitet.

Förebyggande underhåll

Genom förebyggande underhåll kan företaget ytterligare minska den tid maskinerna
står stilla. Det är viktigare att förhindra avbrott än att reparera de som uppstått. För att
förbättra maskinernas tillförlitlighet kan företaget i så stor utsträckning som möjligt
låta maskinskötarna utföra underhållet. De mer omfattande underhållen kan fortfarande
utföras  av en underhållsavdelning. Några punkter som maskinskötarna själva kan gå
igenom vid ett naturligt stillestånd i arbetet eller på avsatt tid är följande:

• övervaka nivån och fylla på smörjmedel i maskinerna

• undersöka maskinernas förslitning

• uppmärksamma och åtgärda ovanliga ljud, vibrationer och dylikt
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Att låta maskinerna ha en hög tillförlitlighet är mycket viktigt eftersom det bidrar till
minskade lagernivåer och ger högre effektivitet, vilket kan medföra att arbetsmoralen
på fabriksgolvet stiger.

Övergå till flödeslayout

Att ett företag använder sig av flödesvägar i sin produktion menas att produkten ska
färdas så kort väg som möjligt fram till färdigställandet. Det kan göras att i stället för
att gruppera sina maskiner efter vad de gör så står de i den ordning produkten skall
färdas genom flödet. Det vanligaste är att företaget bildar produktgrupper med små
enkelriktade flödesvägar.

I samband med att flödesvägar införs kan företaget utbilda personalen på fler maskiner.
Detta leder till att när efterfrågan är hög sköts varje maskin av flera personer och när
efterfrågan är låg kan personalen utnyttjas i någon annan produktgrupp där efterfrågan
är högre.

Den idealiska utformningen är den U-formade flödeslinjen som anpassas till respektive
produktgrupp. Denna flödeslinje underlättar kommunikationen mellan maskinskötarna
längs flödesvägen eftersom de är närmare varandra och snabbt kan påtala fel i
kvaliteten till varandra. Maskinskötaren har även fler maskiner i sin närhet och kan då
nå ett större antal maskiner.

För att kunna skapa passande flödesvägar bör företaget först dela upp sitt
produktsortiment i olika produktgrupper. Detta görs i många fall mycket lätt eftersom
många produkter är lika. Förutom produktgruppsindelningen måste även maskinerna
omorganiseras efter flödesvägarna. Detta kan vara svårt eftersom företag ofta
använder samma maskin till flera olika produkter, vilket gör att företag i stället borde
investera i små maskiner som är anpassade till olika produkter. Detta för att undvika
maskiner som är specialiserade för en produkt som kommer att stå still om efterfrågan
för denna produkt minskar.

5.3.2 Reducera ledtiden från leverantören

Bra kontakter med leverantörer och kunder är mycket viktigt för alla företag. En bra
och nära kontakt med leverantören ger stora möjligheter till lägre priser och bättre
kvalitet. Exempel på hur detta kan gå till är:

• att bygga upp kontakter med leverantörerna

• att diskutera om långa eller korta avtal ska göras med leverantören
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Att bygga upp kontakter med leverantörerna

Det är framförallt viktigt att leveranserna sker ofta och är av god kvalitet, dessutom
skall leveranstiderna hållas. Ibland skickar stora företag ut egen personal till sina
leverantörer och lär dem hur produktionen skall ske, dvs hög kvalitet och korta och
tillförlitliga ledtider. Avtal sluts då för en längre tid med respektive leverantör. Långa
avtal innebär att företaget kan ställa vissa krav på leverantörerna som sedan måste
uppfyllas, annars förnyas inte deras kontrakt.

Långa eller korta avtal

För företagen innebär långa avtal både för- och nackdelar. Företag har tidigare
föredragit korta avtal därför att långa avtal binder företagen under en längre period.
Nackdelen med att ha långa avtal är att de är svåra att omförhandla under avtalstiden.
Fördelen med långa avtal är att det ofta är pålitliga leveranser, hög kvalitet och lägre
kostnader. En leverantör som har ett långtidsavtal med ett företag är normalt mer
angelägen om att hålla leveranstider än vid korttidsavtal. En fördel med korttidsavtal
kan vara att företaget lättare kan byta leverantör om det skulle uppkomma problem
med de beställda produkterna eller att leveranserna inte inkommer i den tid som har
lovats. Företaget kan även höra av flera leverantörer för att se vem av dem som
billigast kan leverera en viss produkt.
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5.4 Forbo Forshaga

I detta avsnitt presenteras hur Forbo Forshaga går till väga när det gäller
orderprocessen samt materialförsörjningsprocessen. Materialet baseras på intervjuer
med Håkan Nordblom, fabrikschef, och Tobias Lindblad, biträdande produktionschef,
på Forbo Forshaga i Tibro.

5.4.1 Forbo Forshagas orderprocess

Forbo Forshagas fabrik i Tibro tar inte emot direkta kundorder utan det är
återförsäljare som ringer in beställningarna. Detta ska göras innan kl. 10.00 för att
leveransen ska kunna fraktas ut samma dag, vilket gäller för försäljningen som sker
inom Sverige. Försäljningen utomlands går också direkt via order men undantag är de
företag som har eget emballage där allt packeteras efter order. Företaget har kommit
fram till att “udda” varor, som inte tillverkas regelbundet ska leveranstiden vara två
veckor men normalt sett går varorna ut inom en vecka.

Forbo Forshaga har idag råmateriallager och stora färdiglager. Företaget har valt att
använda sig av ett säkerhetslager i råmateriallagret för att kunna leverera order utanför
de som redan är prognostiserade. Eftersom företaget har stora färdiglager kan de
också ha denna snabba leverans till sina återförsäljare. Ledtiden från råmateriallagret
till en färdig produkt är mellan 4 och 9 veckor beroende på vilken typ av slutprodukt
det är frågan om, se figur 5.8 nedan.

                                            Ledtid 4-9 veckor

Figur 5.8 En produkts ledtid.

Finns material tillgängligt?

När Forbo Forshaga beställer material är ledtiden uppemot sex månader. Varför
ledtiden är så lång beror på att först när leverantören får in en beställning sker en
avverkning av skog på just det träslag som efterfrågas. Forbo Forshaga utgår ifrån sina
prognoser för att beställa materialet men ändras prognoserna kan företaget på kort sikt
inte ändra sina beställningar av material. Det kan ta uppemot tre månader för att
företaget ska kunna öka sin beställning av material. Företaget har därför valt att
använda sig av stora råvarulager vilket resulterar i att det sällan är brist på material.
Skulle frågan dyka upp måste företaget tacka nej till ordern om kunden inte kan vänta
på att nytt material inkommer till produktionen, men detta förekommer nästan aldrig.

Forbo Forshaga tillverkar idag trestavsparkett av sju olika träslag i 10 mm och 14 mm
tjocklek. Dessa är ek, ask, bok, lönn, körsbär, björk och merbau. Varje träslag sorteras
upp i olika sorteringar beroende på förekomsten av bl.a kvistar, yt- och kärnved till ca

Råmateriallager Färdigvarulager



5 Genomförande

35

20 olika artiklar vilka kan ha olika typer av ytbehandling. Nedan visas en bild över
strukturen för ek 14 mm som är företagets största produkt. Upplägget är lika på alla
träslag. Ek som råmaterial ingår i sex olika slutprodukter.

Figur 5.9 Strukturen över en trestavsparkett i ek.

Finns monteringskapacitet tillgängligt?

Företaget kör idag på max ute i produktionen där flera skift är igång 24 timmar om
dygnet. Än så länge sker ingen produktion på helgerna men skulle företaget få in en
”jätte-order”, som inte hinns med under den planerade produktionen och produkten
skulle vara slut i färdiglagret, kan företaget ta ställning till om det är lönsamt eller ej att
ordinera övertidsarbete på helgen. När nu företaget använder sig av stora
färdigvarulager förekommer det sällan att en färdig produkt är slut i lager. Eftersom
företaget kör på max i produktionen bör en omplanering av monteringen ske om
företaget väljer att det är mer bråttom med en annan produkt att bli klar. I övrigt kan
det sägas att det för närvarande inte finns någon ledig monteringskapacitet i
produktionen.

5.4.2 Materialförsörjningsprocessen på Forbo Forshaga

För att veta hur den kommande försäljningen beräknas bli använder sig företaget av
prognoser. Tillsammans med marknadsavdelningen görs en prognos för ett år framåt i
tiden för att få en grov fördelning av produktionskapaciteten för de olika träslagen. De
tittar då dels på hur historiken ser ut men de litar också till vad återförsäljarna tror på,
eventuellt en ny marknad eller nya trender som är på gång. Det är ju återförsäljarna
som har kontakten med kunderna och kan då lättare bedöma hur den kommande
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efterfrågan kommer att se ut genom att lyssna på kundernas åsikter. Den grova
kapacitetsplanen, som de diskuterat fram, bryts ner kvartalsvis till en ramplan där
volymerna bestäms för alla produkter. Det kan förekomma mindre justeringar i denna
plan som sker löpande under kvartalet. Den långa planeringstiden beror på de långa
ledtider företaget har ifrån sina leverantörer av råmaterial. Företagets försäljning kan
ses i Super Bill  nedan.

                                                                   Ek, 50%

                                                                   Bok, 20%

                                                                   Lönn, 16%

                                                                   Ask, 5%

                                                                   Merbau, 3%

                                                                   Björk, 3%

                                                                   Körsbär, 3%

Figur 5.10 Forbo Forshagas Super Bill of Material.

Om prognoserna inte stämmer utan det blir radikala förändringar måste prognoserna
göras om. Tror företaget att de kan öka sin försäljning och därmed producera fler
produkter behövs mer material än planerat. Det kan ta uppemot ett kvartal för
företaget att kunna öka den mängd material som inkommer till företaget. Det gäller då
att de nya prognoserna stämmer bra och inte var tillfälliga för annars har företaget köpt
på sig alldeles för mycket material och kan få svårigheter att sälja alla produkter. Med
jämna mellanrum stämmer företaget av sina prognoser så att inga radikala förändringar
har skett.

Tillverkningsplan

När prognoserna är klara stämmer företaget av detta med den kapacitet som finns i
produktionen. Denna prognos uppdateras minst en gång per månad och hänsyn tas då
till både materialtillgången och produktionskapaciteten. Vill sedan
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marknadsavdelningen sälja mer av något träslag frågar de om mer material kan
införskaffas under den aktuella perioden. Den planerade produktionsvolymen fördelas
sedan mellan de olika prognoserna. Eftersom företaget redan vet vilken kapacitet som
finns i fabriken och alla träslag tar lika lång tid att tillverka är avstämmningen lätt att
göra manuellt. Företaget fördelar produktionsvolymen jämt över perioden även om
efterfrågan varierar en del mellan veckorna. Detta beror på att företaget inte kan ändra
produktionskapaciteten allt för fort.

Beräkning av materialåtgången

När tillverkningsplanen är gjord och företaget har stämt av att det finns kapacitet att
producera tillverkningsplanen är det dags att beräkna åtgången av råmaterialet. Av en
trästock blir det förutom lite spill exempelvis kvist- eller kvistfri parkett. Utifrån
historiken vet företaget ungefär hur mycket som kan utvinnas av råmaterialet. Denna
faktor används vid nedbrytning av materialbehovet. Avstämningen av materialbehovet
görs en gång per kvartal om det inte sker några oväntade större svängningar. Detta
genererar i sin tur en beställningsplan av material från leverantörerna. Detta görs i ett
manuellt system som stäms av 1 gång/månad.

Nya kontrakt med leverantörerna görs vanligtvis upp varje halvår. I dessa kontrakt
anges en ungefärlig volym som sedan fastställs för ett kvartal i taget. Detta gäller för
ytskiktsträ medan övrigt material beställs med beställningspunkt då tillgången där är
mycket bättre.

Reducering av ledtiderna

Forbo Forshaga har idag ganska korta ledtider i produktionen. Det finns exempelvis
inga ställtider för de olika maskinerna eftersom det inte spelar någon roll vilket träslag
som för tillfället körs i maskinerna. Företaget har även tankar och idéer om att
förbättra flödesvägarna i produktionen. Idag har de även anställt personal som servar
maskinerna i förebyggande syfte för att produktionen inte ska behöva stå stilla p g a att
en maskin gått sönder.

Ledtiden från företagets leverantörer är idag mycket lång. Företaget gör sina
beställningar sex månader i förväg eftersom leverantörerna först då avverkar det
träslag och den mängd trä som behövs för att kunna leverera detta råmaterial.
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6 Analys
I analysdelen ska jag stämma av hur Forbo Forshaga ligger till utifrån mina riktlinjer
som jag satt upp för företag som vill montera mot kundorder.

Analys av orderprocessen

Forbo Forshaga tar inte emot direkta kundorder utan det är återförsäljare som ringer in
beställningarna. Eftersom företaget har stora färdigvarulager kan företaget lova
återförsäljarna att produkterna levereras från Tibro redan samma dag. Det är heller
ingen risk att det skulle vara slut på någon av de olika produkterna eftersom alla olika
produktvarianter finns i färdigvarulagret. Företaget använder sig alltså inte av ATP för
att beräkna när leverans av en produkt kan ske. Det behövs inte när de har så stora
färdiglager eftersom det alltid finns färdiga produkter tillgängliga. Detta medför stora
kostnader för Forbo Forshaga eftersom de har alla slutprodukter i ett färdiglager och
därmed stora volymer av alla olika varianter. Skillnaden mellan min modell och Forbo
Forshagas nuvarande situation är att företaget inte behöver bekymmra sig om det finns
tillgängliga komponenter att tillgå till slutprodukterna eftersom de kan leverera från sitt
färdigvarulager.

Forbo Forshaga kör på max ute i produktionen och lägger in de färdiga
slutprodukterna i ett färdigvarulager vilket medför att företaget inte behöver bry sig
om var i produktionen ledig kapacitet finns, eller hur kapaciteten berörs beroende på
vilken av de olika produkterna som för tillfället körs i produktionen. Detta skiljer sig
också från min modell eftersom jag tycker att företaget bör veta monteringskapaciteten
för varje order vilket gör det lättare för företaget att omplanera sina order vid behov.

Eftersom Forbo Forshaga kör på max ute i produktionen och på så vis inte är så
intresserade av var det finns ledig kapacitet någonstans används heller inte någon form
av kartläggning av kapaciteten såsom exempelvis Gantt-scheman kan visa. Detta skulle
passa bra att använda för företag som monterar mot kundorder eftersom de då lättare
kan planera monteringskapaciteten om den inte är fullbelagd. Det kan också vara bra
att använda om företag väljer att stuva om bland sina order för att prioritera vissa
order före andra. Detta går bra att göra för Forbo Forshaga eftersom de inte behöver
göra omställningar i produktionens maskiner beroende på vilket träslag det är som för
tillfället körs, vilket medför att de inte behöver tänka på ställtider för de olika
maskinerna.

Analys av materialförsörjningsprocessen

Materialförsörjningsprocessen startas med att prognoser görs både med hjälp av Super
Bill och den historiska förbrukningen. Detta stämmer bra överens med Forbo
Forshagas planering av den kommande försäljningen. De ser också till förra årets
försäljning samt tar hänsyn till återförsäljarnas och deras egna tankar och idéer om hur
den kommande försäljningen kan tänkas bli.
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Eftersom företaget kör på max i produktionen beräknas inte kapacitetsbehovet eller
materialåtgången för en viss order, utan företaget tar den färdiga produkten direkt från
färdigvarulagret. Självklart har företaget uträkningar på den totala kapaciteten som
finns i produktionen men det är inget som stämms av utifrån en enskild order. Detta är
en stor skillnad från min modell där monteringskapaciteten stäms av i takt med att en
kundorder inplanerats. Det är också viktigt utifrån min modell att veta om det är
fullbelagt i monteringen eller om en ny kundorder kan inplaneras.

Forbo Forshagas materialåtgång beräknas när företaget gjort sina prognoser och
därefter sker en beställning av materialet från leverantören. Detta görs i god tid, ca sex
månader innan materialet behövs i produktionen, vilket jag tycker att leverantörerna
borde bli bättre på att leverera snabbare. Detta skulle betyda att företaget inte skulle bli
så bundna av sina prognoser utan bli mer effektiva mot sina kunder.

Företaget använder sig alltså varken av kapacitetsbehovsberäkning eller av en
nettobehovsberäkning för att komma fram till den eventuellt lediga kapacitet som kan
finnas i företaget samt det material som kommer att behövas. Forbo Forshaga kör i
dagsläget för fullt i produktionen och beställer materialet utifrån sina prognoser
eftersom de producerar mot färdiglager. Detta görs inte om företaget monterar mot
kundorder eftersom monteringen sker först när en kundorder inkommer till företaget
och monteringskapaciteten stäms då av. Materialet beställs givetvis också utifrån
prognoserna, vilket Forbo Forshaga också gör, men min modell använder sig av
nettobehovsberäkningen för att beräkna varje ingående komponents åtgång.

Analys av ledtidsreduceringen

Forbo Forshaga har inga ställtider av sina maskiner eftersom alla de olika
komponenterna kan köras i samma maskiner vilket är mycket bra för en effektiv
produktion. Företaget ligger också bra till när det gäller förebyggande underhåll av de
olika maskinerna vilket också rekommenderades i min modell. När det gäller
flödesvägarna i produktionen så är detta på gång att förbättras eftersom företaget
tyckte att de olika komponenterna färdades en onödigt lång och krånglig väg genom
hela flödet. Det tyder på att företaget själva är mycket intresserade och entusiastiska
för att förbättra produktionen samt minska produktens ledtid.

När det gäller ledtiden från leverantören gäller det nog för Forbo Forshaga att försöka
komma överens om att dessa bör minska. Ledtiden idag ligger uppemot ett halvår
vilket är en väldigt lång ledtid där en åtgärd skulle kunna vara att låta leverantörerna ta
endel av de svängningar som kan uppstå i efterfrågemönstret.

Analys av min modell/riktlinjer

Vad jag däremot tycker saknas i min modell är mer exakt hur företaget ska gå tillväga
vid en övergång från tillverkning mot lager till montering mot kundorder. Jag har nu
endast tagit fram riktlinjer som företag kan använda som stöd vid denna övergång. Jag
har heller inte tittat på hela produktionsflödet utan endast det som rör själva
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monteringen. Det är ju också viktigt för företagen som väljer att övergå till montering
mot kundorder att hela produktionsflödet fungerar på ett effektivt sätt och inte endast
monteringsdelen. Produktens ledtid stäcker sig från inleverans av komponenter till
utleverans till kunderna och därmed räcker det inte att bara en del i produktionsflödet
fungerar tillfredsställande.
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7 Slutsats
Min problemställning berörde två underfrågor vilka kommer att besvaras här.

Vilka riktlinjer bör finnas för företag som idag tillverkar mot lager men som i stället
vill montera mot kundorder?

De riktlinjer jag kom fram till utifrån litteraturen är uppdelade i tre kategorier. Dessa
är:

• Orderprocessen

• Materialförsörjningsprocessen

• Reducering av ledtiderna

I orderprocessen ska företaget få reda på när material och monteringskapacitet finns
tillgängligt. För att veta om material finns tillgängligt kan företaget använda sig av
ATP som på ett tydligt sätt visar de tillgängliga komponenterna för varje period. För
att sedan veta om monteringskapacitet finns tillgängligt kan företaget använda sig av
Gantt-scheman som är en grafiskt beskrivning över beläggningen i produktionen.

I materialförsörjningsprocessen bör företaget först prognostisera den kommande
försäljningen för att sedan början arbeta fram en tillverkningsplan. Tillverkningsplanen
grundar sig på prognoserna och utifrån dessa görs en kapacitetsbehovsberäkning och
därefter görs en nettobehovsberäkning för att beräkna åtgången av material som
behövs för de prognostiserade produkterna.

Reducering av ledtider kan vara dels i den egna tillverkningen och dels de ledtider som
uppstår från leverantörerna. Exempel på att reducera ledtider i den egna tillverkningen
är att minimera ställtider, använda sig av förebyggande underhåll samt övergå till
flödeslayout. För att reducera ställtiderna hos leverantörerna kan företag bygga upp
kontakter med leverantörerna samt diskutera om de ska använda långa eller korta avtal
med dessa.

Hur ser nuläget ut för Forbo Forshaga, som tillverkar mot lager, utifrån mina
riktlinjer?

Utifrån mina kunskaper i detta arbete anser jag att Forbo Forshaga lämpar sig mycket
bra för att förändra sin produktion och inte producera mot lager som de gör idag utan
börja montera mot kundorder. Vad som bör beaktas är att företaget bör kontrollera om
kunden kan tänkas vänta någon extra dag eftersom Forbo i sådana fall skulle montera
slutprodukten först när en kundorder inkommer. Kan kunderna inte vänta några extra
dagar så skulle det nog inte vara någon idé för Forbo att ändra och börja montera mot
kundorder utan det skulle nog vara bättre att fortsätta leverera från färdigvarulagret.
Forbo Forshaga ligger redan nu bra till för denna förändring att börja montera mot
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kundorder. Något de bör tänka på är att de på ett lätt sätt bör se om de halvfabrikat
finns tillgängliga som behövs till den produkt kunden/återförsäljaren efterfrågar. De
kan då använda sig av ATP vilket tydligt visar hur många produkter som kan bortlovas
i de olika perioderna.

Forbo Forshaga bör också på ett överskådligt sätt visa var i produktionen ledig
kapacitet finns för att lättare kunna planera in order som det är mer bråttom med. Det
kan förekomma att det saknas tillräckligt många halvfabrikat för att kunna leverera en
kundorder, vilket medför att dessa komponenter måste prioriteras i produktionen. För
att få en tydlig bild över beläggningen i produktionen kan ett Gantt-schema vara bra att
använda vilket rekomenderas för Forbo Forshaga.

Företaget ligger annars bra till när det handlar om att planera den kommande
försäljningen. Företaget använder idag prognoser, Super Bill och egna tankar och idéer
om hur försäljningen kan tänkas bli. Vad de ändå kan tänka på är att beräkna
kapacitetsplaneringen och då främst den del som omfattar monteringen för att veta
exakt hur mycket ledig kapacitet som finns i monteringen och därmed också hur många
kundorder de kan ta emot under en viss period. Det skull nog också underlätta för
företaget om de använde sig av en nettobehovsberäkning för att på så sätt ta reda på
hur många halvfabrikat, och därmed komponenter, som behövs under de olika
perioderna. Det skulle också kunna tänkas att företagets leverantörer kunde bli lite mer
flexibla så att en snabbare leverans kan ske till företagets råmateriallager.

Att reducera ledtiden i den egna produktionen är redan idag viktigt för Forbo
Forshaga. Åtgärder planeras redan vilka ska införas så fort företaget är nöjda med
dessa. Vad de dock behöver tänka på är att försöka reducera ledtiderna från
leverantörerna eftersom dessa är oerhört långa.
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8 Diskussion
I detta kapitel kommer en diskussion kring mitt arbete att göras, granskning av
litteraturen  samt förslag till fortsatt arbete inom detta område.

8.1 Utvärdering av arbetet
Jag tyckte det var bra att göra en fallstudie ute hos ett företag eftersom det var lättare
att kunna se produktionsflödet i sin helhet. Jag fick en guidad tur runt i Forbo
Forshagas produktion vilket gjordes för att jag skulle få en överblick över hur man från
råmaterialet trä, förädlade detta till fina parkettgolv. Detta var en mycket intressant
och givande rundvandring som gjorde att det var lättare att få en överblick för hur
företagets produktionflöde såg ut.

Mitt arbete kunde nog förbättras något om jag hade börjat att utforma min
modell/riktlinjer tidigare och haft mer tid att analysera om eventuellt kunnat gå in
djupare på detta område. Jag tycker också att jag redan innan första deadlinen kunde
börjat med de kommande kapitlen eftersom jag tyckte att tiden sedan var knapp för att
hinna med dessa. Annars tycker jag att Forbo Forshaga har ställt upp mycket bra för
att hjälpa mig med mitt arbete.

8.2 Förslag på fortsatt arbete
En fortsättning på detta arbete tycker jag skulle vara att kontollera hur ett företag
förändras för att montera mot kundorder. Vilka aspekter bör beaktas, hur går
förändringen till, hur tidskrävande blir övergången samt hur blir personalen berörd, är
några av de frågeställningar som skulle kunna besvaras i en fortsatt forskning inom
området.

8.3 Resultatet i ett större sammanhang
En del företag tillverkar mot lager, vilket ger en kort ledtid till kunden, men blir
kostsamt för företaget eftersom de behöver lagerföra alla olika typer av slutprodukter.
Därför väljer många av de tillverkande företagen att i stället montera mot kundorder
och det är nu som mina riktlinjer blir intressanta.

Mina riktlinjer som jag framtagit är generella vilket menas att många tillverkande
företag kan använda sig av dessa när de vill montera mot kundorder. De kan antingen
helt eller delvis använda dessa riktlinjer för att på ett så tillfredsställande sätt som
möjligt kunna montera ihop slutprodukterna när de fått in en kundorder.

Mitt arbete som är en sammanställning över vad litteraturen tar upp om orderprocessen
och materialförsörjningsprocessen för företag som vill montera mot kundorder är
generell så att fler tillverkande företag kan ha nytta av dessa riktlinjer.  Dessa riktlinjer
är till för de företag som idag inte monterar mot kundorder men vill göra detta i
framtiden.



Referenser

44

Referenser
Brigelius, L & Rosén, P (1992), Planering av produktflöden under en

förändringsprocess, akademisk avhandling, Företagsekonomiska institutionen,
Göteborg.

Christopher, M (1992), Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing,
London, England.

Dahmström, K (1991), Från datainsamling till rapport, Studentlitteratur, Lund.

Hutchins, G (1992), Purchasing strategies for total quality, Richard D. Irwin, Inc.

Jensen, M (1991), Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare,
Studentlitteratur, Lund.

Lumsden, K (1998), Logistikens grunder, Studentlitteratur, Lund.

O´Grady, P J (1990), Just-In-Time filosofin i praktiken, Studentlitteratur, Lund.

Olhager, J & Rapp, B (1985), Effektiv MPS, Studentlitteratur, Lund.

Patel, R & Davidsson, B (1996), Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur,
Lund.

Persson, G & Virum, H (1998), Logistik för konkurrenskraft, Ad Notam, Oslo, Norge.

Plossl, G (1985), Production and inventory control, Prentice-Hall, Inc, USA.

Smith, S (1989), Computer-based production and inventory control, Prentice-Hall,
Inc, USA.

Taylor, D (1997) Global Cases in Logistics and Supply Chain Management,
International Thomson Buisness Press.

Vollman, T, Berry, W & Whybark, D (1997), Manufacturing Planning and Control
Systems, The McGraw-Hill Companies, Inc.

Intervjuer med Håkan Nordblom och Tobias Lindblad på Forbo Forshaga i Tibro.



Bilaga 1

1

Företagspresentation

Forbo Forshaga startades 1896 i den Värmländska byn Forshaga av Karl-Erik
Ekström. Han började sin karriär med att grunda ett glasbruk som han alltså 1896
gjorde om till ett linoliumföretag. Forbos policy är att utnyttja alla resurser så effektivt
som möjligt och deras motto är att vara bäst på golv.

Forbo Parkett är en svensktillverkad golvbräda som består av tre olika skikt som är
sammansatta till en lamellkonstruktion. Slitskiktet består av ek, ask, bok, björk, lönn,
körsbär eller merbau. Nästan varje träslag finns i både 10 och 14 mm tjock parkett.
Mellanskiktet består av tvärlameller av furu. Underst finns ett spärrskikt som är
tillverkat av gran.

Forbo har i dag 30% av marknadsandelarna i Sverige och 10% av marknadsandelarna
utomlands. 50%  av Forbos golv exporteras utanför Norden. Kunderna utomlands får
vänta ca 14 dagar på sin leverans medan leveranstiden inom Sverige endast är 2-3
dagar.

Forbo är ett växande företag och har kommit en bra bit på väg för att förbättra de olika
leden i tillverkningen. Under 1998 har 7 av 11 maskiner genomgått någon form av
förändring men företagsledningen har fortfarande många idéer kvar de vill genomföra.
Det dyker ständigt upp nya idéer som företagsledningen funderar på och som så
småningom resulterar i ett förbättrande på ett eller annat vis.

Forbo Forshaga har idag råvarulager samt färdigvarulager som bygger på prognoser.
Prognoserna görs centralt av en logistikavdelning men de vill i fortsättningen inte ha
något färdigvarulager eftersom detta är mycket kostsamt för företaget, utan företaget
har funderingar att börja montera först när de får en order. Detta skall då göras från ett
halvfabrikatlager.
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Nettobehovsberäkning och kapacitetsbehovsberäkning

Nettobehovsplanering är enligt Christopher (1992) ett planeringssystem som bevakar
och styr material med avseende på ett  behov som exempelvis kan vara en leveransplan.
Här utnyttjas ofta prognoser för att bestämma behoven hos de olika artiklarna. Man tar
här hänsyn till hur stor volym av material och komponenter som går åt till försäljningen
av slutprodukten.

För att en nettobehovsberäkning ska kunna vara möjlig måste enligt Plossl (1985)
följande förutsättningar vara uppfyllda:

1. Företaget ska ha ett produktionsprogram för slutprodukterna där färdigtidpunkt och
orderstorleken bestäms.

2. Det ska finnas ett strukturregister där allt ingående material och komponenter på
alla nivåer finns registrerade.

3. Det ska finnas ett operationsregister där det klart framgår vilka resurser som ska
användas för operationerna samt operationsordningen för dessa.

4. Lagersaldo och de planerade inleveranserna av material och komponenter för
samtliga artiklar ska finnas registrerade.

5. Företaget ska känna till de olika ledtiderna för de artiklar som finns på lager samt de
tillverkade komponenterna. Detta gäller alltså ledtiderna från leverantörer samt de
ledtider i den egna produktionen.

6. Företaget ska ha klara partiformningsregler, vilka avgör hur mycket som ska
inköpas.

MRP (Material Requirement Planning) är en metod för att beräkna materialbehovet
under en viss period och kallas även för nettobehovsberäkning (Vollman, 1997). Denna
ska ge en bild över hur företaget har ställt sina prognoser för de olika perioderna, när
företaget planerar att starta en order, när företaget förväntar sig att leveranser
inkommer och hur mycket som finns i lager för varje period. MRP skapar en enskild
produktionsplan för varje enskild artikel. Förutom huvudplanen behövs en består-av-
lista och lagerstatus för den aktuella artikeln för att kunna utföra en
nettobehovsberäkning. Den output som nettobehovsberäkningen producerar används
som input till kapacitetsplaneringen. Nedan visas ett exempel på hur ett företag kan gå
till väga när de ska prova om de har kapacitet att tillverka ytterligare en produkt som i
detta fall är en kökspall.

Produktens uppbyggnad

Företaget behöver veta vilka komponenter som krävs för att tillverka den nya
produkten som är en kökspall.  Det är viktigt att få ned alla detaljer för att kunna gå
vidare och få ett så verkligt resultat som möjligt. Nedan visas produktstrukturen för
pallen.
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Figur 1 Produktstrukturen för kökspallen

Artikelnummer som finns med i kökspallen

4010 Ben

4020 Sits

Summerad består-av-analys

En summerad består-av-analys ger det totala materialinnehållet i en given slutprodukt.
Om en artikel ingår på flera strukturgrenar upptas den endast på ett ställe i denna lista.
De olika kvantiteterna summeras så att listan endast innehåller bruttobehovet för
tillverkning av en enda enhet av produkten. Nedan visas en summerad består-av-analys.

Nivå Artikel Benämning Antal

1 4010 Ben 4

1 4020 Sits 1

Tabell 1 En summerad består-av-analys

Operationslista

Kökspall

5001

Ben

4010

Sits

4020
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I en operationslista finns de olika operationer som komponenterna behöver genomgå
för att få den slutliga produkten. Här visas vad som skall göras med produkterna, vilka
komponenter som ingår, vilken produktgrupp den skall befinna sig i, vilken ställtid den
behöver och slutligen vilken stycktid produkten har.

Op # Benämning Ingående komponenter Produktgrupp Ställtid Stycktid

010 Montera
benen på
sitsen

4010, 4020 100 0 0,10

Tabell 2 Operationslista

Förväntat behov av kökspallen under perioden 1-6

Produkt/
Period

1 2 3 4 5 6

5001 34 40 43 41 47 40

 Tabell 3 Det förväntade behovet av kökspallen

Utifrån det förväntade behovet av pallen kan företaget räkna ut hur mycket material
som behövs till detta. Det görs genom en nettobehovsberäkning som visas nedan.

Nettobehovsberäkning

Period 0 1 2 3 4 5 6

Bruttobehov 34 40 43 41 47 40

Förv.inleveranser 20

Lager 15 1 -39 -82 -123 -170 -210

Nettobehov 39 43 41 47 40

Orderstorlek 40 60 40 40 40

Orderstart 40 60 40 40 40

Nytt lager 1 1 18 17 10 10

Kvantitet: 20           Ledtid: 1           Säkerhetslager: 0

Tabell 4 Materialbehovet för kökspallen
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I exemplet ovan har företaget valt en orderstorlek på 20 st. Den tid det kommer att ta
innan företaget får sina beställda artiklar dröjer en period (ledtid=1). Företaget har
även valt att inte ha något säkerhetslager.

Nettobehovsberäkningen består av ett antal perioder företaget planerar för.
Periodernas längd kan variera alltifrån en dag till flera månader, men
planeringsperioden ska överensstämma med den planeringsperiod som företaget har
ställt sin försäljningsprognos på.

Den första raden i behovsberäkningen kallas för bruttobehov, vilket är det förväntade
behovet enligt prognosen. Det är viktigt att företaget planerar för varje period än att de
slår ihop flera perioders behov till ett. Detta är viktigt för att behovet alltid ska bli täckt
och att orderstarterna sker i rätt tid.

Nästa steg är att fylla i de planerade inleveranserna. Det är artiklar som företaget redan
beställt eller håller på att tillverka. Raden därefter talar om hur mycket som finns i lager
i slutet av perioden och i början av raden visas hur mycket som finns i lager i nuläget.

Raden för nettobehov talar om när företaget planerar att starta en order. Den räknas ut
genom att lägga ihop de artiklar företaget har i lager med de kommande inleveranserna
och utifrån detta dra ifrån bruttobehovet.

När företaget bestämmer inköpskvantiteter försöker de lägga så få orders som möjligt
under en viss planeringshorisont, om de nu inte använder sig av lot for lot då företaget
beställer efter behov. Detta är inte alltid bra eftersom det är kostsamt att köra halvfulla
lastbilar då företaget ändå betalar för frakten.

Planerad orderstart bestäms utifrån lagersaldot. När lagersaldot visar brist måste
bristen täckas genom att företaget lägger en inköpsorder eller en tillverkningsorder. De
siffror som ska skrivas in på raden nytt lager är det lagersaldo företaget har i slutet av
perioden.

Den output nettobehovsberäkningen producerar används som input till
kapacitetsplaneringen.

Kapacitetsbehovet
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Produktionsgrupp 1 2 3 4 5 6

100 4 6 4 4 4 4

Beräkning: Stycktid * antal (orderstart) för perioden + ställtid

Tabell 5 Kapacitetsbehovet för kökspallen

För att beräkna kapacitetsbehovet multipliceras stycktiden med antalet och därtill
adderas ställtiden. I period 1 blir det därför följande beräkning: 0,10*40+0=4. Efter att
alla kapacitetsuträkningar har gjorts för de olika produktionsgrupperna ska dessa
sammanställas till ett totalt kapacitetsbehov för produkten. I detta lilla exempel fanns
det ej fler produktionsgrupper, vilket gjorde att jag inte kunde göra någon
sammanställning.
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