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Terminologier och förklaringar 
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JIT-metoden  
 
Kanban 
 
 
MPC systems
  
 
MPS-system 
 
 
 
MRP  
 
PIA  
Robhan  
 
 
SMED-
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APA-metoden är ett referenssystem som togs fram av 
American Psycological Association (APA) och som är 
lik Harvard-metoden. 
En filosofi som strävar efter att få in material i tid, just-
in-time, och i rätt mängd till tillverkningen.  
En metod som går ut på att synliggöra materialbehov 
hos tillverkande företag genom att skicka ett kort eller 
dylikt till arbetsstationen bakom.  
Manufacturing and planning control systems. Engelsk 
beteckning på material- och produktionsstyrning (MPS-
system).  
Material- och produktionsstyrningssystem. MPS kan 
också stå för Master Production Schedule (övergripande 
resursplanering) som är en modul/funktion i MPS-
system. 
Material requirements planning (behovsplanering). En 
modul i MPS-system.  
Står för produkter-i-arbete. 
Robothandledaren – ett hjälpmedel för studenter som 
skriver uppsatser i företagsekonomi vid Mälardalens 
Högskola. 
Single-digit Minute Exchange of Dies – en metod som 
går ut på att minska ställtider i produktionen. 
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1 Inledning 
 

I det här kapitlet kommer vi att introducera uppsatsämne och föra en diskussion 

kring valet av problemområde och företag. Problemdiskussionen mynnar ut i en 

problemformulering och två frågor som ska besvaras i slutsatsen och syftet för 

uppsatsen. I det här kapitlet behandlas även avgränsningar och preciseringar, 

målgrupp och val av referenssystem. Kapitlet avslutas med en disposition som ger 

en överblick över hur arbetet kommer att struktureras framöver.  

 

1.1 Introduktion 
Alla företag strävar efter att driva sina verksamheter på ett bättre sätt. Därför är 
det viktigt att kunna förstå och analysera situationen de befinner sig i och har till-
gång till verktyg och metoder som gör det möjligt att jämföra olika lösningar med 
varandra. Att jobba med att förbättra och effektivisera logistiksystemet i ett före-
tag kan vara nyckeln till bättre lönsamhet och konkurrenskraft. (Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl 2006, s 13)  
 
Produktion kan definieras som en nödvändig aktivitet som behövs för att tillgodo-
se många individers behov och önskemål och för att utveckla samhället. Det hu-
vudsakliga målet för ett vinstdrivande företag är lönsamhet.  Lönsamhet skulle då 
också vara huvudmålet för produktionen. För att kunna uppnå det tänkta lönsam-
hetsmålet och andra delmål delas företagets verksamhet upp i tre kategorier. Des-
sa tre kategorier är försäljnings- eller marknadsföringskategorin, tillverknings- el-
ler produktionskategorin och ekonomi- eller administrationskategorin. Material- 
och produktionsstyrningssystem, MPS-system, är ett viktigt verktyg som hjälper 
företag att samordna marknadsföring, produktion och administration. (Segerstedt 
1999, s 9-10) 
     
MPS-system kan vara införskaffade av leverantörer som specialiserar sig på ut-
veckling och tillverkning av diverse datasystem till tillverkande industriföretag. 
Dessa MPS-program är ofta skräddarsydda och anpassade efter företagets behov 
och krav på användarvänlighet och flexibilitet. MPS-system kan också vara kon-
struerade av företagets egen systemutvecklingspersonal. Det sistnämnda alterna-
tivet är dock dyrare och används nästan enbart av större företag. Oavsett vem som 
utvecklat MPS-systemen så är de avsedda att tillgodose företagens behov av att 
förbättra och kontrollera verksamheten. (Segerstedt 1999, s 100, 109-110)     
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Segerstedt att datoriserade MPS-system nästan bara har fördelar. MPS-
system är att öka intäkterna, minska kostnaderna och frigöra kapital, genom ökad 
leveransservice, flexibilitet, och reducerade kostnader för lagerhållning, administ-
ration och transporter (Segerstedt 1999, s 86). Vi upplever att det skulle vara in-
tressant att ta reda på hur verklighetsförankrat den beskrivning som litteraturen 
har gett oss av MPS-system är. Hur ser det ut hos de företag som infört datorise-
rade MPS-system? Vilka begränsningar och nackdelar upplever de med sina 
MPS-system? Resulterar verkligen dessa dyra MPS-system i märkbara föränd-



 

2 

ringar/förbättringar i styrningen och kontrollen av verksamheten? Är förbättring-
en i verkligheten lika påfallande som litteraturen påstår att MPS-system syftar 
till?    
 
Legotillverkning innebär att produkter tillverkas på uppdrag av en beställare. 
Produkter tillverkade mot lego är ofta utvecklade av beställaren.  Den slutliga 
produkten förses med beställaren eller uppdragsgivarens namn. (Bonniers Lexi-
kon, 1995 s 628) Vi har valt att undersöka legotillverkare därför att vi tror att des-
sa skulle vara en intressant målgrupp att studera för det här ändamålet. De är en 
intressant målgrupp därför att dessa ofta har mycket press och höga krav på att 
leverera produkter inom den förutbestämda tidpunkten till sina uppdragsgivare. 
Legotillverkare riskerar att förlora affärer och möjligheten till ett långsiktigt sam-
arbete med sina uppdragsgivare om felbedömningar vad det gäller leveranstid, 
ledtider, kostnader görs vid ett tidigt skede.  
 
Vi har valt att avgränsa vårt urval av respondenter till att behandla tre legotillver-
kare. Vi bedömer att tre är tillräckligt många för att få en övergripande bild av 
problemområdet. En studie baserad på tre legotillverkare tror vi även går att 
genomföra och sammanställa inom den givna tidsramen. Vårt urval av responden-
ter för den här studien består av PNM Plåt AB, AHAN AB och Modellteknik AB.  
    

1.3 Problemformulering 
Installeringen av ett datoriserat MPS-system ska leda till förbättringar, kostnads-
besparingar och i överlag bara positiva förändringar hos tillverkande företag enligt 
Segerstedt. Studien avser att undersöka vilka förbättringar och nackde-
lar/begränsningar företag som implementerat MPS-system upplever med sina 
MPS-system? Har de kunnat förbättra styrningen och kontrollen av verksamheten, 
i form av förbättrade variabler, som kan påvisas till implementeringen av MPS-
system?   
 
• Vilka förbättringar har implementeringen av MPS-system medfört inom de 

undersökta företagen? 
• Vilka nackdelar/begränsningar upplever företagen med sina MPS-system? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om införandet av MPS-system för-
bättrat de undersökta legotillverkarnas styrning och kontroll av sina verksamheter 
samt vilka nackdelar/begränsningar de upplever med sina MPS-system. 
     

1.5 Avgränsningar och preciseringar 
Vi har avgränsat studien till att undersöka tre legotillverkare i Eskilstuna och 
Torshällaområdena. Med begreppet ”MPS” avses alltid material- och produk-
tionsstyrningssystem i den här uppsatsen, om inte annat anges. Med begreppet 
”leverantör” avses leverantörer av MPS-system och inte legotillverkare. Begrep-
pet ”underleverantör” används för att beteckna underleverantörer till legotillver-
kare.  
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1.6 Målgrupp 
Målgruppen för den här studien är legotillverkare som har för avsikt att imple-
mentera MPS-system i sina verksamheter. Uppsatsen riktar sig även till andra in-
tressenter som vill veta vilka förbättringar MPS-system medfört hos företag och 
de begränsningar dessa upplever med sina MPS-system.   
   

1.7 Källhänvisningar 
Källhänvisningar i text och källförteckningen har redovisats enligt APA-metoden. 
Vi har också valt att redovisa de muntliga källorna i källförteckningen efter hand-
ledarens förslag.  
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1.8 Disposition 
 
   

 
 
 
Figur 1.1 Visar uppsatsens disposition 
(Egen bild) 

 
 
 
Kapitel 2: Företagen 
I det här kapitlet presenteras de tre legotillverkarna 
AHAN, AB, PNM Plåt AB och Modellteknik AB som 
studien baseras på. 
  
Kapitel 3: Metod  
I det här kapitlet kommer vi att ge en detaljerad och 
utförlig beskrivning över vårt tillvägagångssätt. Vi 
kommer också att definiera en del begrepp som är van-
liga i forskningssammanhang och förklara våra val vad 
det gäller dessa. Kapitlet avslutas med metod- och käll-
kritik.  
 
Kapitel 4: Referensram 
Referensramen kommer att innefatta en beskrivning av 
MPS-systemets uppbyggnad, målsättningarna med 
MPS-system, uttryckt som resultatvariabler, och förut-
sättningarna för att kunna uppnå dessa mål. Frågefor-
muläret har huvudsakligen utformats efter referensra-
men. Det här kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av referensramen.  
 
Kapitel 5: Empiri 
Empirin kommer att utgöras av de intervjuer som vi har 
genomfört hos våra legotillverkare. Det här kapitlet 
innehåller också korta företagspresentationer. Här re-
dovisas, förutom intervjun, även annat material som vi 
erhöll i samband med våra intervjuer, av våra respon-
denter.   
 
Kapitel 6: Analys 
I det här kapitlet analyseras den insamlade empirin ut-
ifrån referensramen och frågeställningarna som vi pre-
senterade i det inledande kapitlet.    
 
Kapitel 7: Slutsatser 
Kapitel sju är det sista och avslutande kapitlet där pro-
blemformulering och frågeställningar återkommer. Vi 
kommer att presentera de slutsatser vi har dragit från 
det föregående kapitlet. Kapitlet avslutas med förslag 
till fortsatta studier.  

Metod 

Empiri 

Analys 

Slutsat-
ser 

Referens-
ram 

 
Företa-

gen 
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2 Företagen 
 

I det här kapitlet presenteras de tre legotillverkarna AHAN AB, PNM Plåt AB och 

Modellteknik AB.  

 

 

2.1 AHAN AB 
Pars-gruppen grundades 1985 när ingenjören Ali Karimi köpte upp ett konkursfö-
retag i Emmaboda för en krona. Han har sedan dess förvärvat flera konkursföretag 
och nu består Pars-gruppen av fem nischade företag, varav AHAN utgör det störs-
ta företaget inom Pars-gruppen (A. Carlander, intervju, 19 november, 2008).  Fö-
retagets årsomsättning har ökat från 0 kr till närmare 600 miljoner kronor sedan 
dess. År 2006 korades Ali Karimi till Östergötlands och Södermanlands ”Entre-
preneur of the Year” av Ernst & Young (Mekpoint, i.d.).   
 
AHAN AB i Eskilstuna startades 1994 då Volvo Construction Equipments (VCE) 
sålde sin plåtverkstad till Pars-gruppen. Pars-gruppen har sitt huvudkontor i Lin-
köping. På Pars-gruppens hemsida skriver de att AHAN AB är ett kvalitetscertifi-
erat företag som tillverkar svetsade och bearbetade konstruktioner i medium- och 
grovplåt (Pars-gruppen, i.d.). AHAN har växt från 18 anställda till 97 anställda 
sedan dess (A. Carlander, intervju, 19 november, 2008). Företagets styrkor anses 
vara deras robotar, bearbetningsmaskiner och personalens tekniska kunnande. 
AHAN:s kunder finns främst inom exportindustrin (Pars-gruppen, i.d.).  

2.2 PNM PLÅT AB 
PNM Plåt AB:s verkstad och kontor ligger i Torshälla (PNM Plåt AB, i.d). Före-
taget grundades år 1990 (Affärsdata, i.d.). Företaget specialiserar sig på legotill-
verkning av kranar. De tillverkar också många andra legoprodukter i olika sorters 
material men främst plåt (M. Ylsöbäck, intervju, 20 november, 2008). PNM Plåt 
AB är ett kvalitetscertifierat företag som har 35 anställda. De beskriver sig själva 
som ett företag som erbjuder sin kompetens till att ta fram produkter från ide till 
färdig produkt. De framställer sitt företag som ett företag som har målsättningen 
att leverera produkter av rätt kvalitet och mängd i rätt tid till sina kunder (PNM 
Plåt AB, i.d).   

2.3 Modellteknik AB 
Modellteknik AB är ett privatägt familjeföretag som ligger i Eskilstuna. Den nu-
varande VD:ns pappa Åke Andersson och dennes kompanjon Ingvar Karlsson 
grundade företaget år 1961. Till en början försåg Modellteknik gjuteriindustrin 
med modellutrustningar. De har under åren utvecklats mycket och erbjuder nu en 
stor bredd produkter. Modellteknik AB är sedan några år tillbaka både ett kvali-
tets- och miljöcertifierat företag och har cirka 18 anställda. Innan 1995 var företa-
get sammanslaget med ett annat företag. Som ett resultat av generationsskifte bil-
dades nuvarande Modellteknik AB 1995 (Modellteknik AB, i.d.). 
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3 Metod 
 
I det här kapitlet kommer vi att definiera några centrala och vanligt förekomman-

de forskningsbegrepp. Vi kommer att förklara hur förarbetet genomfördes och ur-

valet av respondenter gjordes. Vi kommer också att förklara hur vi har gått tillvä-

ga för att samla in primärdata och sekundärdata och diskutera studiens validitet 

och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en metod- och källkritik. Vi har följt Rob-

hans råd om genomskinlighet i arbetets alla skeden. Vår ambition har varit att ge 

läsarna en så detaljerad och utförlig beskrivning som möjligt över vårt tillväga-
gångssätt. 

 

3.1 Förarbete och urvalsprocess 
Vi började vårt arbete med en förstudie som genomfördes med hjälp av olika 
sökmotorer, databaser och hemsidor på Internet. Vi sökte efter gamla examensar-
beten och uppsatser på hemsidan uppsatser.se med följande sökord: MPS-system, 

MPS, affärssystem, legotillverkning, manufacturing planning control systems, 

MPC systems och material- och produktionsstyrning. Vi sökte också efter gamla 
examensarbeten på det nationella bibliotekssystemet LIBRIS, 
http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok, diva-portal.org och OAIster.org med hjälp 
av samma sökord. Under vårt förarbete kunde vi inte hitta några uppsatser skrivna 
om problematiseringen som vi var intresserade av att skriva om.  
 
Många av de gamla uppsatser som vi hittade under vår förstudie har antagit att 
MPS-system skall förbättra och/eller underlätta verksamhetsstyrningen. Några av 
dessa uppsatser hade till syfte att hitta ett passande MPS-system för diverse före-
tag, för att underlätta styrningen av verksamheten. Vidare är många av dessa upp-
satser mycket företagsspecifika. Det finns en stark koppling mellan problemområ-
det och företagen de undersökt. Författarna har utgått från problem som existerar 
på dessa företag och tagit på sig uppgiften att undersöka och komma till ett beslut 
och rekommendation för företagen och därför är deras frågeställningar mycket 
olika vår egen problemformulering.       
 
För att hitta tänkbara respondenter började vi med att kontakta företag som vi har 
skrivit promemorior om vid tidigare tillfällen. Vi letade också efter företagsrefe-
renser och kontaktuppgifter med hjälp av olika företags webbsidor som utvecklar 
och tillverkar affärssystem/MPS-system. För detta ändamål användes hemsidorna 
Monitor.se och Mapaz.com som en gammal uppsats hänvisade till (Fernström & 
Sjöström 2004). Intresse för medverkan har vi initierat, genom att kontakta perso-
ner som ansvarar för eller hanterar frågor gällande teknik- och/eller ekonomilös-
ningar på dessa företag via e-post. I dessa e-poster har vi förklarat vilka vi är och 
vad vi är intresserade av att skriva om och slutligen frågat om de kan tänka sig att 
bidra till arbetet genom att delta i personliga intervjuer med oss.   
 
Vi ringde också till ett av företagen då vi inte hade fått något svar från dem. Ge-
nom det här tillvägagångssättet fick vi samtycke till medverkan av Maria Heijers-
son på PNM Plåt AB, Alma Carlander på Pars-gruppen som äger AHAN AB och 
Roger Andersson som är VD för Modellteknik AB. Intervjuerna genomfördes 
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vecka 47 och 48. Vi har valt att avgränsa antal respondenter till tre legotillverkare 
därför att vi tror att en studie bestående av tre företag är både tillräckligt för att få 
övergripande bild och är möjligt att genomföra inom den givna tidsramen.  

3.2 Datainsamling 
Data har samlats in löpande under arbetets gång. De sekundära källorna som arbe-
tet bygger på består av vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, tidningsartik-
lar, böcker och information från företagens hemsidor. Studiens primära källor be-
står av tre personliga intervjuer. I de kommande avsnitten kommer vi att beskriva 
närmare hur vi har gått tillväga för att samla in dessa källor.  
  

3.2.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är befintlig data som har samlats in och framställts i ett annat sam-
manhang för ett annat ändamål än för den aktuella undersökningen. Sekundärdata 
kan bestå av två olika slag av information, extern information eller intern informa-
tion. Med extern information avses all data som är offentlig, d v s publicerade käl-
lor och kommersiella källor, medan intern data består av information som endast 
är tillgänglig inom en organisation eller företag. (Christensen, Engdahl och Grääs 
2001, s 88)  
 
Vi har sökt efter böcker i bibliotekets databas, BOOK-IT, vid Mälardalens Hög-
skola. De sökord som vi har använt oss av är: MPS, MPS-system, material- och 

produktionsstyrning, MPC, manufacturing planning and control systems, affärs-

system, logistik, metod, metodik och forskningsmetodik. Vi sökte också efter 
böcker på stadsbiblioteken i våra hemorter, Eskilstuna och Västerås, med hjälp av 
samma sökord. Vi har också sökt efter litteraturer efter rekommendationer från 
vår handledare och referenser från tidigare examensarbeten som behandlat samma 
ämne. Utöver detta hade vi även tillgång till kursmaterial sedan tidigare som berör 
samma ämnesområden. Vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter har vi sökt 
efter via databaserna ELIN@Mälardalen, JSTOR och EmeraldInsight med hjälp 
av ett eller flera av följande sökord: MPC systems, contract manufacturer/ing, 

master production scheduling, JIT och Material requirements planning. Alla de 
vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av hittades på EmeraldInsight. Dessa 
böcker och vetenskapliga artiklar har vi sammanställt i källförteckningen. 

   

3.2.2 Primärdata 
Primärdata är ny data som författarna samlat in på egen hand med hjälp av olika 
undersökningsmetoder. Primärdata samlas in för att lösa den aktuella problem-
formuleringen med hjälp av enkäter, intervju, observationer och/eller experiment. 
(Christensen, Engdahl och Grääs 2001, s 102-104) 
 
Vi har samlat in primärdata genom att intervjua fem respondenter med på företa-
gen PNM Plåt AB, AHAN AB och Modellteknik AB i deras lokaler i Torshälla 
och Eskilstuna. Studiens källor kommer således att kombineras av både primära 
och sekundära data. Vi har haft regelbunden kontakt med våra kontaktpersoner via 
e-post under arbetets gång och har fått en del förstahandsuppgifter på det här sättet 
också.   
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3.3 Kvalitativa och kvantitativa studier 
Vanligtvis delas undersökningar upp i två övergripande kategorier: kvantitativ un-
dersökning och kvalitativ undersökning. En kvantitativ undersökning karaktärise-
ras framförallt av siffror och sätter fokus på mängd, antal och frekvens som kan 
bearbetas, mätas och framställas statistiskt. En kvantitativ undersökning är struk-
turerad och utgår ofta från ett eller flera teoretiska referensramar som är förutbe-
stämda. Kvantitativa undersökningar lämpar sig bäst när författarna redan är väl 
insatta i ämnet och vill pröva en eller flera teorier. (Christensen, Engdahl och Grä-
äs 2001, s 66-67) 
 
Vid en kvalitativ undersökning är det främst ord, text, symboler och handlingar 
som hamnar i fokus. Analysen av kvalitativ data är således begränsat till undersö-
karnas subjektiva förmåga att förstå och tolka det insamlade materialet. Det är 
helhetsförståelsen och sammanhanget som hamnar i fokus, än delarna. Christen-
sen et al skriver att kvalitativa undersökningar har för avsikt att upptäcka, lyfta 
fram och belysa problem och de samband som växt fram. Vidare skriver dem att i 
verkligheten består studier av båda dessa drag. (Christensen, Engdahl och Grääs 
2001, s 67, 68) 
 
Vår undersökningsmetod är huvudsakligen av kvalitativ karaktär. Arbetet har 
emellertid, precis som Christensen et al påstår, inslag av båda undersökningsme-
toderna. Trots att syftet med det här arbetet är att skaffa oss en helhetsförståelse 
och övergripande bild av material- och produktionsstyrningens betydelse hos de 
undersökta företagen, så är detta en jämförelsestudie mellan tre företag. Förarbetet 
eller förstudien bestod helt och hållet av informationssökningar av sekundära käl-
lor och instudering av gamla examensarbeten.  
 

3.4 Intervjuform 
En så kallad semistrukturerad eller halvstrukturerad intervju kännetecknas av att 
författarna har en lista över frågor eller övergripande teman som ska tas upp under 
intervjun (Christensen, Engdahl och Grääs 2001, s 164-165). En semistrukturerad 
intervju karaktäriseras av att undersökarna har bestämt vissa frågor på förhand och 
att dessa frågor följs upp av följdfrågor vid intervjutillfället (Lundahl och Skärvad 
1999, s 116). Dessa benämns ofta som en intervjuguide eller frågeguide. Innehål-
let och ordningen på dessa frågor kan variera något från situation till situation.   
  

3.5 Genomförande  
Vi har genomfört semistrukturerade personliga intervjuer med våra respondenter. 
Uppsatsens alla författare var närvarande vid intervjuerna, som genomfördes hos 
de företag som vi valde att undersöka. Vi valde semistrukturerade intervjuer där-
för att vi ville ha möjligheten att anpassa ordningen och i viss mån även innehållet 
efter varje situation på företagen. Vi ville också ha möjligheten att ställa följdfrå-
gor som dök upp under intervjun och därför ansåg vi att semistrukturerade inter-
vjuer skulle lämpa sig bäst för vår studie.   
 
En av våra respondenter bad oss att skicka frågorna till henne i förväg och då be-
stämde vi oss för att skicka frågeformuläret till alla respondenter för att ge alla 
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samma möjlighet till att förbereda sig till intervjun. Frågeguiden skickades således 
till våra kontaktpersoner på företagen i förväg via e-post. Intervjuerna spelades 
också in på band för att få med allt som sades under intervjuerna därför att vi ville 
ha möjligheten att diskutera och analysera informationen efteråt. Anteckningar 
fördes också under intervjuerna ifall banden inte skulle fungera efteråt.     
 
Intervjun med Alma Carlander, som är controller för Pars-gruppen som äger 
AHAN AB, genomfördes den 19/11 kl. 10.00. Vi intervjuade också Torbjörn Ax-
elsson som är projektansvarig på AHAN AB när vi var där. Även om Pars-
gruppen har sitt huvudkontor i Linköping genomfördes intervjun med Alma och 
Torbjörn i Eskilstuna under ett av Almas besök på AHAN AB i Brunnsta Indu-
striområde. Vår andra intervju hade vi bokat in med vår kontaktperson Maria Hei-
jersson på PNM Plåt, Torshälla den 20/11. Maria var dock sjuk vid intervjutillfäl-
let och istället genomfördes intervjun med två andra som jobbar på PNM Plåt AB. 
Våra respondenter var Mats Ylsöbäck som är arbetsledare och planerare och Jo-
han Angelöf som är planerare och orderadministratör på PNM Plåt AB. Intervjun 
med dem genomfördes den 20/11 kl. 13.00. Den tredje personliga intervjun var 
planerad med Roger Andersson som är VD för Modellteknik AB. Han var också 
sjuk vid intervjutillfället och vi intervjuade istället Lena Eriksson. Lena är kon-
tors- och administrationsansvarig på Modellteknik AB och intervjun med henne 
genomfördes den 25/11 kl. 10.30. Samtliga intervjuer spelades in på band.     
 
Vi uteslöt telefonintervjuer då det skulle vara svårt för oss att anteckna allt, även 
om det nu spelas upp på högtalaren. Intervjuguiden har bifogats mot slutet av upp-
satsen. Vi har däremot inte bifogat någon bilaga/sammanfattning av intervjuerna 
med våra respondenter mot slutet av uppsatsen då detta kommer att sammanställas 
och bearbetas i empirin och analysen.   
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet är två vanligt förekommande begrepp i forskningssam-
manhang som beskriver den insamlade informationens tillförlitlighet respektive 
giltighet eller aktualitet. All forskning avser att producera hållbara och giltiga ut-
fall på ett etiskt acceptabelt sätt. (Merriam 1994, s 174) 
 

3.6.1 Validitet 
Validitet är en benämning som avser en studies giltighet. Denna beteckning går ut 
på hur studiens resultat överensstämmer med det som studien avsåg att mäta från 
början. Att pröva validitet är svårare än att pröva reliabilitet. Beteckningarna vali-
ditet och reliabilitet står i inbördes förhållande till varandra till en viss grad (Ejve-
gård 1996, s 69-71). Begreppet validitet kan delas up i inre validitet och yttre va-
liditet. Med inre validitet menas hur väl olika begrepp och deras definitioner över-
lappar och är främst aktuellt vid kvantitativa studier. Yttre validitet är inte beroen-
de av inre validitet. Yttre validitet rör hur generaliserbart den insamlade empirin 
är. (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001, s 38-39) 
 
För att säkerställa inre validitet intervjuades anställda som har relativt god insyn i 
MPS-systemen. Operationaliseringen av problemområdet skedde i mätbara vari-
abler, såväl icke-finansiella som finansiella, som förutsatte att de intervjuade har 
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goda kunskaper och erfarenhet av MPS-system. De intervjuade hade tillgång till 
sina egna datorer med MPS-uppkoppling och använder MPS-systemen i dagligen 
för diverse ändamål och var därför de mest lämpliga att intervjua. Vid varje inter-
vju fanns det också minst en person som var med när deras nuvarande MPS-
system implementerades i företaget. Vid två av de tre intervjutillfällena intervjua-
de vi två respondenter och fick ibland olika perspektiv på MPS-systemen. Empi-
rins validitet har kunnat utökas på det här sättet.  
 
För att säkerställa yttre validitet har urvalet av företag gjorts efter kriteriet lego-
tillverkare. Då dessa opererar under samma förhållanden och på samma marknad 
anser vi att resultatet och slutsatsen kan generaliseras och appliceras på ett god-
tagbart. Vi har däremot bara undersökt tre legotillverkare vilket kan påverka stu-
diens yttre validitet till en viss grad. Studiens validitet skulle ha ökats om flera fö-
retag hade ingått i studien.  
 

3.6.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses mätinstrumentets och resultatets tillförlitlighet och använd-
barhet. Med reliabilitet menas i vilken utsträckning det uppnådda resultatet kan 
upprepas i andra sammanhang. Frågan om reliabilitet är viktigare att uppmärk-
samma vid enkätundersökningar. (Merriam 1994, s 180) Reliabilitet är inte lika 
relevant i kvalitativa undersökningar. Syftet med kvalitativa undersökningar är att 
få en bättre bild av diverse underliggande faktorer och därför hamnar inte den sta-
tistiska representativiteten i fokus. (Holme och Solvang 1997, s 94) God reliabili-
tet kännetecknas av att svaren är identiska varandra (Ejvegård 1996, s 69). 
 
Vi förberedde vår intervjuguide, det vill säga mätinstrumentet, med ett stort urval 
frågor i och följdfrågor i god tid innan intervjuguiden skickades till respondenter-
na. Frågorna formulerades utifrån de valda variablerna i referensramen. Dessa 
formulerades i sin tur med syftet att kunna besvara frågeställningarna och uppsat-
sens syfte. Samtidigt har vi försökt hålla en balansgång mellan frågor som kring-
går de olika variablerna och frågor som är mera direkta som ställs mot slutet. I de 
fall vi inte ställde relevanta följdfrågor har vi kompletterat intervjuerna genom att 
skicka dessa frågor via e-post senare. Trots att det fanns mycket tolkningsutrym-
me och respondenterna kunde formulera sina egna svar så förekom det en sam-
stämmighet och samsyn bland respondenterna i många avseenden under våra in-
tervjuer. Om en liknande studie skulle genomföras med vår intervjuguide av andra 
är sannolikheten ganska hög att även de får snarlika svar. Frågeguidens och resul-
tatets användbarhet i andra sammanhang anser vi är hög.          
 

3.7 Metod- och källkritik 
En källa kan definieras som ett skriftligt nedtecknat material. Det är först när för-
fattarna använder sig av det som de blir källmaterial (Holme och Solvang 1997, s 
125). Källkritik är nära besläktad med beteckningarna validitet och reliabilitet och 
används vid empiriska studier för att hänvisa till trovärdigheten av den insamlade 
informationen. Syftet med källkritiken är att framhäva betydelsen av informatio-
nen, utifrån hur användbart och relevant det är i forskningssammanhanget. (Bef-
ring 1994, s 175)  
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Vi har valt vår litteratur dels efter de litteratursökningar som vi har gjort, och dels 
efter rekommendationer från handledaren och referenser från tidigare examensar-
beten som behandlat samma ämne. En del äldre källor, som Olhager och Rapp, 
har använts trots att deras aktualitet kan ifrågasättas. Begreppet MPS-system har 
trots allt utvecklats mycket de senaste decennierna på grund av den snabba IT-
utvecklingen inom verkstäder. Vi kunde dock inte hitta någon annan bok som 
täckte ämnet i samma utsträckning och beskrev MPS-system lika utförligt som 
Olhager och Rapp varför vi bestämde oss för att använda oss av deras bok.    
 
Urvalsprocessen av företag har gjorts efter kriteriet legotillverkare inom diverse 
industrier. Vi har däremot inte tagit hänsyn till företagets storlek i form av antal 
anställda och/eller årsomsättning vid val av företag men alla de undersökta företa-
gen är relativt små och har mindre än 100 anställda.  
 
Vad det gäller val av undersökningsmetod så anser vi att det finns många fördelar 
med personliga intervjuer som spelas in på band. Att spela in intervjun på band 
har gett oss möjligheten att lyssna på hela intervjun om igen och diskutera och 
analysera hela samtalet noggrant vilket är en fördel. Samtidigt insåg vi att person-
liga intervjuer med företag är mycket tidskrävande, både för oss och för våra re-
spondenter. Vi var medvetna om att risken fanns att någon/några av våra respon-
denter kunde backa i sista stund på grund av schemakrockar och hinder. Två av de 
tre tänkta respondenterna var sjuka vid intervjutillfället. Ingen av intervjuerna 
ställdes in på grund av detta och vi fick istället intervjua andra anställda på företa-
gen.  
 
På grund av detta hade inte några av respondenterna kunnat förberedas inför in-
tervjuerna som vi hade tänkt oss. Vi blev meddelade om att vi skulle få intervjua 
andra på företagen samma dag som två av intervjuerna skulle genomföras. De 
hade inte fått intervjuguiden innan och visste inte vilka frågor som skulle ställas. 
Vi har dock kompletterat intervjuerna med en del frågor via e-post i efterhand.      
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4 Referensram 
 
Det här kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av MPS-systemets upp-

byggnad, varefter de olika modulerna beskrivs närmare. Efter det beskrivs förut-

sättningarna för att framgångsrikt installera MPS-system. Avslutningsvis behand-

las de resultatvariabler, uttryckt som målsättningar, som införandet och använd-

ningen av MPS-system avser att förbättra hos tillverkande företag. Kapitlet avslu-

tas med en sammanfattning av referensramen.   

 
 

4.1 MPS-systemets uppbyggnad 
Det finns ett flertal principer som MPS bygger på. De viktigaste handlar om hur 
lager och produktion ska hanteras för att åstadkomma största möjliga lönsamhet. 
De flesta MPS-principer består av diverse funktioner och uppgifter angående styr-
ning av inköp, råvaru- och komponentlager, produkter i arbete (PIA), varulager, 
fastställande av leveranstider, kapacitets- och beläggningsplanering av produktion, 
men också andra aktiviteter som beordring och uppföljning. (Persson och Virum 
2001, s 153) 
 
Moderna MPS-system ska kunna kopplas ihop med andra informationssystem i 
företaget. Anledningen till detta är att företaget ska få ett så bra beslutsunderlag 
som möjligt som tar hänsyn till tekniska, ekonomiska och kommersiella aspekter. 
(Persson och Virum 2001, s 159)  
 
Dagens MPS-system består av olika moduler som varierar både i antal och inne-
håll efter företagens behov och storlek. Även om MPS-systemens struktur alltid 
skräddarsytts och anpassats efter individuella behov, så finns det en del modu-
ler/funktioner som är både vanliga och viktiga för MPS-system. (Persson och Vi-
rum 2001, s 158-159) Det förekommer också att olika leverantörer av MPS-
system använder sig av olika terminologier för exakt samma moduler (Olhager 
och Rapp 1985, s 94).  
 
Bilden nedan och i avsnitten som följer behandlas följande moduler: grunddata, 

materialplanering, behovsplanering, kundorderhantering, övergripande resurs-

planering, inköpsplanering, beläggningsplanering, produktionsorderhantering 
och kalkyleringar. Figur 3.1 som visas på nästa sida är en kombinerad variant av 
olika moduluppbyggnader och kan tolkas som ett referenssystem på hur ett MPS-
system kan vara uppbyggt. (jmf Olhager och Rapps 1985, s 95, Persson och Vi-
rum 2001, s 159, och Segerstedts 1999 s 102) I de kommande avsnitten beskrivs 
de ovannämnda modulernas uppbyggnad, innehåll och syften.    
 
 
 



 

13 

 
Figur 4.1 MPS-systemets uppbyggnad (Egen bearbetning av Olhager & Rapp, s 
95, och Segerstedt, s 102) 
 

4.1.1 Grunddata 
Tillverkande företag är ofta i behov av grundläggande och aktuell data över sitt 
stora sortiment. Mycket av denna basinformation som företagen behöver, lagras i 
den så kallade grunddatamodulen, bill of material and routings. Grunddatamodu-
len utgörs av de fem huvudregistren artikel-, struktur-, operations-, produktions-
grupps-, och verktygsregister. Dessa register måste läggas upp innan andra modu-
ler kan börja operera. Grunddatamodulen kännetecknas främst av att det är statis-
tiskt lagrad information. (Olhager och Rapp 1985, s 97-110) Segerstedt hänvisar 
till produktionsgruppsregistret som planeringsgruppsregister (Segerstedt 1999, s 
102-103).   
 
Det första registret, artikelregistret, innehåller information som artikelnummer, ar-
tikelbeskrivningar, ritningsnummer, ledtider, beställningspunkt med flera. Struk-
turregistret innefattar beskrivningar över de material och komponenter som be-
hövs för att producera varan/artikeln. (Segerstedt 1999, s 102) De operationer och 
data om styck- och ställtider som behövs för att producera varje artikel finns i 
operationsregistret. Med produktionsgruppsregister avses maskiner, maskingrup-
per, monteringsstationer och dylikt som behövs för att tillverka produkten. An-
vändningen av verktygsregistret görs i kombination med operationsregistret och 
redovisar vilka verktyg som ska användas för den aktuella operationen. (Olhager 
och Rapp 1985, s 106-107, 109) 
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4.1.2 Materialplanering 
Modulen materialplanering, material control, har till uppgift att säkerställa mate-
rialflödet genom att ge ekonomiska planer på när inköp och inleveranser av mate-
rial och råvaror bör ske. Den här funktionen ska också ge rekommendationer om 
bästa materialkvantitet, både vad det gäller inköpsorder och produktionsorder. 
(Olhager och Rapp 1985, s 121) Modulen håller ordning på diverse lagersaldon 
utifrån uppgifter angående inleveranser, utleveranser, inventeringar och justering-
ar av material. Om lagernivån är lägre än den beräknade beställningspunkten sig-
nalerar systemet för påfyllnad. (Segerstedt 1999, s 103) 
 
Lagerhållningen delas upp i förråd, produkter i arbete (PIA) och färdigt varulager. 
Förrådet omfattar råmaterial, komponenter, halvfabrikat med mera. Med PIA av-
ses artiklar under bearbetning och även artiklar i mellanförråd mellan olika arbets-
stationer. Med lager avses vanligtvis färdigt varulager. Olhager och Rapp skriver 
att upp till 90 % den totala tiden för en produktionsorder utgörs av väntetid/kötid 
och menar att PIA-fasen därför bör heta produkter i vila. (Olhager och Rapp 1985, 
s 122) Uppgifter om historiska lagertransaktioner finns också att tillgå för att i 
framtiden kunna studera hur ett underligt lagersaldo kan ha uppkommit. Material-
planeringen ansvarar för att (Segerstedt s 1999, s 25, 103): 
 
• material finns för aktuell produktion och tillverkningsorder 
• mängden material och antalet materialslag är anpassade till behovet 
• kostnaderna (för material i lager) är låga och produktionen är störningsfri 
 

4.1.3 Behovsplanering 
Behovsplanering, även kallad materialbehovsplanering, material requirements 

planning, innehåller en detaljerad plan över alla inköp och all tillverkning, såsom 
behovskvantiteter och behovstidpunkter. De data som behövs för att skapa be-
hovsplaneringssystemet är produktionsplanen (tillverkningsprogram) som är base-
rad på exempelvis befintliga kundorder, prognosorder, lagersaldon, uteliggande 
order och ledtider. (Olhager och Rapp 1985, s 130-131) 
 
Denna modul är ofta integrerad med grunddata och materialplanering. Med hjälp 
av modulerna produktionsorderhantering och inköpshantering görs ett komplett 
planeringssystem för tillverkningsprocessen. Här skapas en tillverkningsplan ut-
ifrån prognoser och redan erhållna orderstockar för varje artikel eller reservdel. 
(jmf Mattson 1987, s 85, Segerstedt 1999, s 104-105) Med ett fungerande behovs-
planeringssystem kan följande åstadkommas (Olhager och Rapp 1985, s 137): 
 
• Mindre lagernivåer då bättre samverkan mellan order och behov finns 
• Förbättrad kundservice i form av färre brister och försenade order 
    

4.1.4 Kundorderhantering 
Kundorderhanteringen, order management, behandlar alltifrån kundorder, order-
registrering till leverans och uppföljning av varor till kunden. Faktureringar be-
handlas vanligtvis i ekonomisystem och inte i MPS-system. (Olhager och Rapp 
1985, s 116) Kundorderhanteringen är ofta den fjärde modulen att installeras och 
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kommer efter grunddata, materialplanering och behovsplanering, vid programme-
ring av MPS hos tillverkande företag. Den här modulen innehåller många funktio-
ner som kan hantera frågor angående vilka kundorder en viss kund har och vilka 
kundorder som efterfrågar en viss produkt kan ställas till systemet. (Segerstedt 
1999, s 106) 
 
Vid sidan om kvalitet och pris, spelar leveranssäkerhet och kortare leveranstider 
en nyckelroll i dagens marknadssituation. Att bevaka orderstatus och att snabbt 
kunna svara på förfrågningar från kunder, uppfyller en betydelsefull funktion för 
företag som önskar bygga upp förtroendet i branschen. Olhager och Rapp (1985, s 
116-117) tar upp följande fördelar med funktionen kundorderhantering:  
 
• Bättre kundservice genom snabba och aktuella svar på kundförfrågningar 
• Förkortad behandlingstid av order 
• Mindre tid från ordermottagning till leverans och fakturering 
• Automatisk kreditkontroll vid ordermottagning 
 

4.1.5 Övergripande resursplanering   
Övergripande resursplanering, master production scheduling, är en aktivitet som 
sker vid olika stadier i tillverkningsprocessen men den övergripande resursplane-
ringen innebär översiktlig planering av produktion, material och personalresurser 
(Little, Jarvis och Porter 1995). Denna modul behövs därför att förutsättningarna 
för produktionen såsom kostnader, kapacitet, efterfrågan mm. förändras hela ti-
den. Den övergripande resursplaneringen kompletterar försäljningsprognosen, då 
den tar hänsyn till verkliga kapacitetsrestriktioner. (Vollmann, Berry och Why-
bark 1991, s 210-212)  
 
Artiklarna kategoriseras i produktgrupper eller produktlinjer istället för att sorteras 
efter artikelnummer. Kategoriseringen av artiklar sker efter vilka tillverkningsre-
surser produkterna behöver och produktionsplanen för dessa görs ofta för minst ett 
år. I den övergripande planeringen görs en utvärdering av eventuella trånga sek-
tioner eller flaskhalsar som kan förekomma. (Vollmann, Berry och Whybark 
1991, s 121). 
  

4.1.6 Inköpsplanering 
Modulen för inköpsplanering, purchasing, kontrollerar inköpsaktiviteterna från 
skapad inköpsorder till betalda fakturor. Inköpsplanering omfattar anskaffning av 
material. Inköpsplanering innebär också etableringen av leverantörsnätverk ge-
nom förhandlingar. Det huvudsakliga målet för att upprätta en inköpsplanering är 
att identifiera pålitliga leverantörer som kan tillgodose företagets materialbehov 
på lång sikt. (Olhager och Rapp 1985, s 137-138)  
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4.1.7 Beläggningsplanering 
Syftet med en beläggningsplan, även kallad leverans- och kapacitetsplanering, är 
att fastställa tillgänglig kapacitet och bestämma när produktionsordern ska påbör-
jas och avslutas. Beläggningsplanen görs i två steg och utgår från produktionspla-
nen. Först görs en preliminär plan utan att ta hänsyn till kapacitetsbegränsningar. 
Sedan jämförs den med tillgänglig kapacitet, varefter justeringar görs av planen. 
Vanligtvis bearbetas flera olika order samtidigt hos ett företag och i sådana sam-
manhang är det viktigt för företag att göra beläggningsplaner och identifiera all 
tillgänglig kapacitet. (Persson och Virum 2001, s 168-169) 
  

4.1.8 Produktionsorderhantering 
Med modulen produktionsorderhantering, shop floor control, skapas en utförlig 
tillverkningsplan för varje tillverkningsorder. Den här modulen består av de tre 
olika faserna beordring, bevakning och återrapportering. Order som är under be-
arbetning ska rapporteras efter att operationerna är slutförda så att orderstatusen 
kan bevakas. Vanligtvis skrivs verkstadsdokumentet ut i samband med beordring-
en. Bilden nedan visar också att redovisningen av försenade order sker när ordern 
slutförts och ska bevakas. (Olhager och Rapp 1985, s 151) 
 
Tidsplaneringen av order kan genomföras med bakåtplanering eller framåtplane-
ring och släpps till verkstaden när tidsplaneringen är klar (jmf Segerstedt 1999, s 
105, Olhager och Rapp 1985, s 151). Den här fasen innefattar klarering av materi-
al och kapacitet. Med den här funktionen kan arbetsorderhandlingar med plocklis-
tor, operationskort, arbetskort m m skapas. Det är ofta möjligt att analysera effek-
tiviteten hos olika planeringsgrupper genom att planerade styck- och ställtider 
jämförs med utfallet. Modulen kan signalera avvikelser från planerat utfall, om 
status på order bevakas. (Segerstedt 1999, s 105)  
 

  
Figur 4.2 Informationsflöde vid produktionsorderhantering (Olhager och Rapp 
1985, s 151) 
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4.1.9 Kalkyleringar 
Kalkylfunktionen, cost management, i MPS-system kan delas upp i en förkalkyle-
ringsmodul och en efterkalkyleringsmodul, som somliga författare har gjort. Med 
hjälp av en förkalkyl beräknas eller prognostiseras kostnaderna för produkterna. 
En efterkalkyl visar de verkliga kostnaderna för de tillverkade varorna. Anled-
ningen till att förkalkyler görs är att ge beslutsfattarna det nödvändiga underlag 
som krävs för prissättning och lönsamhetsbedömning av produkterna. Många fö-
retag har behov av att på förväg kunna beräkna kostnaden för en ny produkt. (Ol-
hager och Rapp 1985, s 159) 
 
Ett MPS-system som har en modul för förkalkyler är en värdefull resurs anser Ol-
hager och Rapp då denna modul gör det möjligt för företag att följa upp avvikel-
serna med en efterkalkyl. I efterkalkylen är det viktigt att de operationer och mate-
rial som avviker sig från listan framgår. Systematiska avvikelser kan bero på fel-
aktiga uppgifter/produktstrukturer. Det är vanligt att företag hanterar ett stort antal 
order samtidigt och kalkylanalysen bör i såna fall redovisas kort men vid kundor-
derstyrd produktion är det vanligare att för- och efterkalkyler granskas noggranna-
re. (Olhager och Rapp 1985, s 166-167) 

4.2 Förutsättningar för en lyckad implementering  
Vid implementering av MPS-system kan det finnas diverse faktorer att begrunda 
för att projektet ska bli lyckat. Mätning och fastställande av utfall är viktigt för att 
bedöma om och hur framgångsrikt ett projekt kan bli. (Segerstedt 1999, s 123-
124) Nedan beskrivs tre parametrar som bör begrundas vid implementering av 
MPS-system. Dessa parametrar är personal, kostnad och tid.  
  
                                                       Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                 Kostnad                                         Tid 
 
Figur 4.3 De tre parametrarna (egen bild) 

4.2.1 Personal 
Personalens datorvana, utbildning och engagemang är viktiga faktorer att beakta 
vid införandet av MPS-system. Företag bör satsa på att ge sina anställda en god 
utbildning och få de att verkligen använda systemet istället för att göra egna an-
teckningar manuellt parallellt med datorsystemet. Det finns inget företag som på-
står sig ha satsat för mycket på personalens utbildning. Det kan också vara aktuellt 
att göra en uppföljning av MPS-systemen sedan datorn installerats. (Olhager och 
Rapp 1985, s 194, 199)  
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4.2.2 Tid 
Många företag underskattar tiden som går åt att installera MPS-systemet i företa-
get. Det går ofta åt mer tid än beräknat därför att företag underskattat diverse pro-
blem som kan uppstå i samband med överföring av filer och grunddata. (Olhager 
och Rapp 1985, s 198)  

4.2.3 Kostnad 
Att installera MPS-system brukar vara dyrare än företagen ofta räknat med. Detta 
kan bero på att den tid som personalen lägger ned på MPS-systemet inte beaktas. 
Kostnaderna budgeteras istället schematiskt. (Olhager och Rapp 1985, s 199)    

4.3 Målsättningar med MPS-system 
Det huvudsakliga målet för alla vinstdrivande företag är långsiktig överlevnad och 
en förutsättning för detta är att företaget får en bra avkastning på det satsade kapi-
talet. Avkastningen ska möjliggöra investeringar som krävs för att företaget ska 
fungera konkurrenskraftigt på marknaden. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 
2004, s 198) Traditionellt eftersträvar tillverkande företag att effektivisera verk-
samheten genom att sätta diverse mål eller delmål med sina MPS-system, som i 
sin tur ska hjälpa de att uppnå det huvudsakliga målet. Dessa delmål varierar nå-
got i formulering och, i viss utsträckning, även innehåll men många av författarna 
verkar vara ense om de flesta av målsättningarna. Följande resultatvariabler kan 
”påträffas” i böcker skrivna av olika författare med något varierande ordalag (jmf 
Mattsson 1987, s 24-25, Segerstedt 1999, s 108):     
 
• Låg kapitalbindning i förråd och lager 
• Korta genomlopps- och leveranstider 
• Effektivt resursutnyttjande av maskiner och personal 
• Hög leveranssäkerhet 
• Låga tillverknings- och administrationskostnader 
 
Mattsson menar att flera av dessa målsättningar står i motsatsförhållande till var-
andra. Hög leveranssäkerhet kan exempelvis uppnås med hjälp av stora varulager, 
d v s hög kapitalbindning. Därför bör de företag som infört MPS-system försöka 
kartlägga vilka mål som är viktigast för just deras verksamhet och prioritera målen 
utifrån deras egna behov. Vid prioritering av dessa mål bör faktorer som den miljö 
och marknad företaget verkar också tas i beaktande samt om dessa delmål stöder 
företagets affärsidé och framgångskriterier. (Mattsson 1987, s 25)   

4.3.1 Kapitalbindning i förråd och lager 
Med kapital avses tillgångar av olika slag som behövs för att bedriva en verksam-
het. Kapital kan vara sammansatt av såväl likvida resurser som produktionsresur-
ser. (Thomasson et al 2005, s 26) Kapitalbehovet hos ett företag uppstår när före-
taget behöver göra utbetalningar. Varulagret hos ett företag består av råvaror, pro-
dukter i arbete (PIA) och färdiglager och då industriföretag ofta tillverkar många 
olika varuslag/artiklar blir beräkningarna för dessa ofta omfattande. (Andrén, 
Eriksson och Hansson 2003, s 20, 37)  
 
Kapitalbindningen i rörelsekapital för en produkt motsvarar de sammanlagda ut-
betalningarna företaget gör från det att råvaror och andra insatsvaror skaffats in, 
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tills det att betalningen för de sålda produkterna erhållits. Bilden nedan visar en 
varas väg in till företaget, som börjar med handlingen inköp. Det är inte bara kapi-
tal i form av direkta materialkostnader som binds vid inköp utan även material-
omkostnader som exempelvis administration, förrådsarbete, lokaler, transporter 
och returer. Tillverkningsprocessen i företag binder också kapital i form av både 
direkta tillverkningskostnader och tillverkningsomkostnader. Varje steg i föräd-
lingsprocessen är således förknippad med någon slags utbetalning som binder ka-
pital. (Andrén, Eriksson och Hansson 2003, s 21-22) I bilden nedan visas dessa 
handlingar översiktligt.  

  
Figur 4.4 Företagets förädlingsprocess (Andrén, Eriksson och Hansson 2003, s 
22) 
 
Kostnaden för kapitalbindning kan ses som en alternativkostnad därför att detta 
kapital inte kan investeras i något annat. Oskarsson et al jämför lagrade varor i 
hyllorna med att lagra sedelbuntar i hyllor. Det kapital som finns bundet i hyllorna 
skulle istället kunna betala av skulder, investeras med eller användas för att bedri-
va den dagliga verksamheten menar han. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2006, 
s 35) 
 
Orsakerna till att inte ha lager är för det mesta kostnadsmässiga. Dessa kostnader i 
sin tur kan delas upp i lagerhållsningskostnader och lagerföringskostnader. För att 
hantera produkter som ska lagras behövs personal som lagrar, registrerar, plockar 
ut, inventerar m m. Det krävs också utrymme för att lagra produkterna. Utöver 
dessa två punkter behövs det också utrustning såsom truckar och kranar för att 
hantera lagret och slutligen ett lagersystem för att ha kontroll på vad och hur 
mycket som finns inlagrat. Det är dessa kostnader som brukar benämnas lager-
hållningskostnader. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2006, s 104-106) 
 
Lagerföringskostnader varierar med den lagrade volymen, till skillnad från lager-
hållningskostnaden. Produkter som finns lagrade innebär en låsning av resurser 
för företaget, då pengar lagts ut för råmaterial och komponenter bl.a. så länge va-
rorna finns i lager. Kapitalbindning innebär således ett bortfall av intäkter. Förut-
om kapitalbindning, kan lagringen också medföra en del risker som kan leda till 
förluster. Produkter kan exempelvis skadas, försvinna (stöld eller i annat fall) i 
samband med hanteringen av lager. Översvämning och brand kan också orsaka 
skador och förlust. För att beräkna dessa kapital- och riskkostnader använder sig 
företag ofta av en lagerränta. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2006, s 107) 
 
Det kan emellertid också finnas kostnadsmässiga anledningar till varför företag 
har lager. Genom att lagra varor kan företag i många fall också reducera andra 
kostnader. Vid både inköp och transport kan företag skaffa stordriftsfördelar ge-
nom att köpa, frakta och tillverka stora volymer åt gången. Vid enstycksproduk-
tion måste företag ibland ställa om utrustningen betydligt oftare som leder till att 

Inköp Försäljning Betalning 

Förråd Produktion Lager 



 

20 

maskinerna inte utnyttjas effektivt. Samma resonemang kan föras vid inköp och 
frakt, vid större volymer kan företag som erbjuder transportlösningar ge förmånli-
gare transportpriser. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2006, s 110)   

 
Just-in-time, förkortad JIT, är ett angreppssätt som strävar efter förträfflighet inom 
tillverkningsindustrin som bygger på ständig förbättring av produktionen genom 
att eliminera rester och onödigt lager (Zhu och Meredith 1995, s 21). Själva be-
greppet JIT myntades för att beteckna företagens strävan efter att beställa och få in 
råvaror precis i tid, just-in-time, till tillverkningen och inte för tidigt men inte hel-
ler för sent. Kortare förrådstider, snabbare bearbetning i produktionen, mindre 
färdiglager och kortare kredittider eftersträvas, vilket minskar behovet av rörelse-
kapital. Tiden mellan varans ankomst och bearbetning försöks reduceras genom 
minimerad lagerhållningen av råvaror och komponenter. (Andrén, Eriksson och 
Hansson 2003, s 48) Strävandet efter mindre orderstorlekar och mindre lager re-
sulterar också i att transaktionskostnaderna mellan kunder och leverantörer påver-
kas. Just-in-time tillämpning i verkstäder kan därför innebära högre transaktions-
kostnader för tillverkande företag. (Mattsson 2002, s 51)  

 

4.3.2 Genomlopps- och leveranstider 
Genomloppstiden är ett tidsmått som beskriver den tid det tar för en artikel att gå 
igenom ett visst flödesavsnitt. Genomloppstiden kan mätas för både mindre 
och/eller större delar av kedjan. En order kan bestå av flera genomloppstider. 
Oskarsson et al menar att en del av ledtiden byggs upp av flera genomloppstidsav-
snitt och att det också är möjligt att en genomloppstid består av flera ledtider, dvs. 
order- och leveransprocesser. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2006, 186-187) 
Genomloppstid definieras som ledtid av en del författare som Segerstedt (Seger-
stedt 1999, s 17). Bilden nedan skildrar genomlopps- respektive leveranstid i en 
verksamhet.   
 

 
Figur 4.5 Leverans- och genomloppstider (Egen bearbetning av Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl 2006, s 187) 
 
Med leveranstid för varor avses den tid det tar från det att en kund har placerat en 
beställning tills kunden i fråga mottar sina varor. Önskemål och bestämmelser be-
träffande leveranstid görs ofta av kunden själv i samband med beställningen. I 
praktiken är det viktigt att företag strävar efter att leverera ordern enligt förutbe-
stämd leveranstid. (Olhager och Rapp 1985, s 32-33) Leveranstider har börjat spe-
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la en nyckelroll under 90-talet för företagens konkurrenskraft. Korta leveranstider 
skapar goda förutsättningar för att ta bättre betalt av kunder. På så sätt kan pris-
konkurrens undvikas och bättre vinstmarginaler säkerställas. (Mattsson 2002, s 
33)   
 

4.3.3 Resursutnyttjande av maskiner och personal  
Med resurser avses både maskiner och personal som ett företags främsta resurser. 
Med omställningstid eller ställtid menas den tid maskinen inte kan användas på 
grund av omställningsarbete. Det är den tid det tar att ställa om maskiner från till-
verkningen av den sista artikeln till den andra artikeln i nästa sats. Det är bara om-
ställningstiden och operationstiden som tas hänsyn till vid beläggningsarbete. 
Ställtiden/omställningstiden och operationstiden motsvarar dock bara 10 % av den 
sammanlagda produktionsledtiden. Persson och Virum menar att resten av pro-
duktionsledtiden utgörs av kötider/väntetider. Att ha kontroll över kötiden är där-
för viktigt och en förutsättning för att göra en korrekt produktionsplan. (Persson 
och Virum 2001, s 168) Detta påstående upprepas även av Olhager och Rapp som 
skriver att upp till 90 % av den totala tiden för en produktionsorder ofta består av 
väntetid/kötid (Olhager och Rapp 1985, s 122). Med kapacitet avses tillgänglig 
körtid multiplicerad med tillverkningshastighet (Kungliga Tekniska Högskolan 
2001).  

 
SMED står för Single-digit Minute Exchange of Dies. SMED-metoden är ett an-
greppssätt som går ut på att reducera ställtider i produktionen. Långa ställtider in-
nebär att maskiner och maskingrupper inte utnyttjas maximalt. Personalens tid 
och energi går till spillo för att ta bort gamla verktyg och sätta upp nya verktyg så 
att maskinen kan tillverka nya artiklar. Detta kan leda till att företaget får intrycket 
att det behövs fler maskiner i tillverkningen, när problemet egentligen kan lösas 
genom att identifiera dessa nyckeltal och planera tillverkningen bättre. Detta kan 
också leda till att verkstaden lagras med mycket material och att vinst går förlorad 
då resursutnyttjandet av maskiner och personal begränsas på grund av långa ställ-
tider. (Kungliga Tekniska Högskolan 2001) 
 
Enligt SMED-metoden kan omställningsarbetet delas upp i två slag. Det arbete 
som måste genomföras när maskinen står stilla identifieras för sig som, inside ex-

change of die (IED), och det arbete som kan göras när maskinen fortfarande arbe-
tar identifieras för sig som outside exchange of die (OED). Det aktuella omställ-
ningsarbetet studeras utifrån tidsstudier och klocktider. Sedan bearbetas dessa två 
varianter i åtta steg. (Segerstedt 1999, s 82) 
 

4.3.4 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet innebär att rätt vara levereras i rätt kvantitet, till rätt kund utan 
några skador (jmf Persson och Virum 2001, s 53, Segerstedt 1999, s 89). Den här 
punkten kan upplevas som en självklarhet och många kunder tar kanske för givet 
att leveranssäkerheten ska vara hög. Om hanteringen av order och dokumentatio-
nen av produktionen är bristande kan det däremot leda till att leveranstiden och 
leveransprecisionen inte hålls från tid till tid. Av den anledningen tas leveranssä-
kerheten upp som en egen punkt. (jmf Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2006, s 
40, Segerstedt 1999, s 89)  
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Om de utlovade leveranstiderna hålls för varje order, har leverantören uppnått en 
hundraprocentig leverantörssäkerhet. Det här värdet minskar ju fler leveransförse-
ningar företaget har. I modellen nedan ska även för tidiga leveranser kunna beräk-
nas. Uppföljningen av leveranssäkerheten kan ske i diagram där det är lättare att 
se trender (Olhager och Rapp 1985, s 141): 
 
F1 = antal dagars försening av leverans i, inom aktuell period 
n = antal leveranser inom perioden 
L = längd på aktuell period 
 
Leveranssäkerhet (%) = 1- (F1+F2+…+Fn )/ nL 
 
Den långsiktiga leveranssäkerheten kan beräknas och sammanställas med hjälp av 
exponentiell utjämning. Med exponentiell utjämning menas att prognosen uppda-
teras med hjälp av den tidigare prognosen och det nya mätvärdet. (Segerstedt 
1999, s 52) Det bör kanske poängteras att följande formler, som mäter leveran-
törssäkerheten och den långsiktiga leveranssäkerheten, inte tar hänsyn till erhållna 
reklamationer (vad det gäller skador, leverans till fel kund m m.). De tar enbart 
hänsyn till förseningar, och detta trots att leveranssäkerhet beskrivs som mycket 
mer än att bara leveranstiden hålls (jmf Persson och Virum 2001, s 53, Segerstedt 
1999, s 89, Olhager och Rapp 1985, s 141): 
 
LLS = långsiktig leveranssäkerhet 
LS = leveranssäkerhet i den senaste perioden 
a = utjämningskonstant (mellan 0 och 1) 
 
Långsiktig leveranssäkerhet (LLS) = (1 – a) (Gammal LLS) + aLS 
 
Värdet av a bestäms utifrån hur stor vikt som läggs vid föregående periods värde. 
Om a har ett litet värde fäster företag vanligtvis liten vikt vid tillfälliga förseningar 
av leveranstid. Företagets långsiktiga leveranssäkerhet bör följas upp regelbundet. 
När det LLS värdet underskrider en i förtid fastställd nivå, signalerar systemet det-
ta automatiskt, bl a i form av en avvikelserapport (Olhager och Rapp 1985, s 141) 
 

4.3.5 Administrations- och logistikkostnader 
Med administrativa kostnader avses de kostnader som hör till den administrativa 
delen av att leda och kontrollera materialflödet i företaget. Exempel på några ad-
ministrativa kostnader är kostnader för ordermottagning, fakturering, löneutbetal-
ningar till personal och ekonomisk uppföljning. Det kan ibland vara aktuellt att 
fördela de administrativa kostnaderna på enskilda order, som brukar benämnas or-
dersärkostnader. Anledningen till detta är att varje order kräver en del administra-
tivt arbete och därför fördelas dessa kostnader som särkostnader. (Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl 2006, s 35-36) Ordersärkostnader är alla de särkostnader 
som förknippas med tillverkningsorder, och inköpsorder som inte är beroende av 
antalet tillverkade produkter. Vid inköpsorder är det främst följande kostnader 
viktiga att beakta (Mattson 1987, s 51): 
 
• Administration av order 
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• Transporter och hantering 
 
För tillverkningsorder: 
 
• Administration av order 
• Uppsättningstider och andra tillverkningsförberedelser 
• Materialutplock 
• Interna transporter och hantering 

 
Interna och externa transportkostnader, lagerdrift (lokaler, lön, uppvärmning etc.), 
orderbehandling, underhåll och service av hanteringsutrustning kan kategoriseras 
som typiska logistikkostnader. Förluster på grund av avvikelser, svinn och inku-
rans kan också bearbetas som logistikkostnader. Det är inte ovanligt att inköps-
kostnader för råvaror och komponenter också betraktas som logistikkostnader. 
Dessa kostnader kan utgöra mellan 40 och 80 % av ett företags totala driftskost-
nader. (Persson och Virum 2001, s 64)  
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4.4 Sammanfattning av referensram 
Här nedan presenteras en sammanfattning av referensramen som också kan be-
traktas som en analysplan. Analysen kommer att struktureras på samma sätt som 
den här sammanfattningen.  
 

MPS-systemets uppbyggnad MPS-systemets innehåll kan variera beroende på 
MPS-system och företagets behov av funktioner. 
Vanligtvis består MPS-system av följande modu-
ler: grunddata, materialplanering, behovsplane-
ring, kundorderhantering, övergripande resurs-
planering, inköpsplanering, beläggningsplanering, 
produktionsorderhantering och kalkyleringar. 

Personal Personalens datorvana, utbildning och engage-
mang är viktiga faktorer att beakta vid införandet 
av MPS-system.  

Tid Tid är en annan faktor som underskattas av 
många företag vid installering av MPS-system. 
Det går ofta åt mer tid än beräknat därför att före-
tag underskattat diverse problem som kan uppstå i 
samband med överföring av filer och grunddata.  

Kostnad Att installera MPS-system brukar vara dyrare än 
företagen ofta räknat med. Detta kan bero på att 
den tid som personalen lägger ned på MPS-
systemet inte beaktas.  

Kapitalbindning i förråd och 
lager 

Med kapital avses tillgångar av olika slag som 
behövs för att bedriva en verksamhet. Orsakerna 
till att inte ha lager är för det mesta kostnadsmäs-
siga. Det kan emellertid också finnas kostnads-
mässiga anledningar till varför företag har lager. 
Genom att lagra varor kan företag i många fall 
också reducera andra kostnader.  

Genomlopps- och leveranstider Genomloppstiden är ett tidsmått som beskriver 
den tid det tar för en artikel att gå igenom ett visst 
flödesavsnitt. Med leveranstid för varor avses den 
tid det tar från det att en kund har placerat en be-
ställning tills kunden i fråga mottar sina varor.  

Resursutnyttjande av maski-
ner och personal 

Med resurser avses både maskiner och personal 
som ett företags främsta resurser. Med omställ-
ningstid eller ställtid menas den tid maskinen inte 
kan användas på grund av omställningsarbete. 
Det är den tid det tar att ställa om maskiner från 
tillverkningen av den sista artikeln till den andra 
artikeln i nästa sats.  

Leveranssäkerhet Leveranssäkerhet innebär att rätt vara levereras i 
rätt kvantitet, till rätt kund utan några skador. Om 
de utlovade leveranstiderna hålls för varje order, 
har leverantören uppnått en hundraprocentig leve-
rantörssäkerhet.  
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Administrations- och logistik-
kostnader 

Med administrativa kostnader avses de kostnader 
som hör till den administrativa delen av att leda 
och kontrollera materialflödet i företaget. Interna 
och externa transportkostnader, lagerdrift (loka-
ler, lön, uppvärmning etc.), orderbehandling, un-
derhåll och service av hanteringsutrustning kan 
kategoriseras som typiska logistikkostnader.  

 
Tabell 1 Sammanfattning av referensram 
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5 Empiri 
 
I det här kapitlet redovisas den insamlade empirin som består av tre intervjuer. 

Våra respondenter var Alma Carlander och Torbjörn Axelsson på AHAN AB, 

Mats Ylsöbäck och Johan Angelöf på PNM Plåt AB och Lena Eriksson på Modell-

teknik AB. Frågorna ställdes huvudsakligen i den ordningsföljd som de står i frå-

geguiden. Intervjuerna redovisas i den ordning som intervjuerna genomfördes.   

 

5.1 AHAN AB – Alma Carlander och Torbjörn Axelsson 
Vi blev mottagna av Alma Carlander när vi anlände till AHAN AB den 19 no-
vember, 2008. Alma hade bett Torbjörn Axelsson, som är projektansvarig på före-
taget att delta i intervjun. Torbjörn satt upptagen i ett personalmöte när vi kom dit 
men han deltog i den andra halvan av intervjun. Torbjörn har jobbat på Pars-
gruppen betydligt längre än vad Alma har gjort. Han hade jobbat på ett annat före-
tag som ägdes av Pars-gruppen innan han började jobba på AHAN AB. Torbjörn 
var med när AHAN AB installerade sitt nuvarande MPS-system, Monitor, för för-
sta gången. Intervjun inleddes med en kort Power Point presentation om först 
Pars-gruppen och dess historik och sedan AHAN AB. Efter intervjun visade både 
Torbjörn och Alma oss runt i verkstaden.          
 
AHAN AB:s största kunder är Volvo i Arvika, Dynapac och Atlas Copco. AHAN 
AB specialiserar sig på att tillverka legoprodukter, det vill säga, delar till färdiga 
produkter. I deras fall handlar det om att framställa olika delar som sedan ska 
monteras ihop till diverse entreprenadmaskiner som grävmaskiner, dumpers med 
mera. Alma jobbar mycket med MPS-systemet och sköter även utbildningen av 
personalen och deras hantering av MPS-systemet. Hon är controller för Pars-
gruppen och ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen i bolaget. Det 
finns också en ekonomiansvarig på varje företag inom gruppen. Hon har sitt kon-
tor i Linköping men är ofta och besöker de fem företagen som Pars-gruppen består 
av. Alma har arbetat på Pars-gruppen i fem och ett halvt år. Hon började sin karri-
är på KA Wiking AB som senare blev uppköpt av Pars-gruppen. Ali Karimi avytt-
rade dock KA Wiking senare men Alma bestämde sig för att jobba kvar på Pars-
gruppen.   
 
På AHAN hade de ett MPS-liknande DOS-system som hette DAMAPS och bytte 
till deras nuvarande MPS-system, Monitor, runt 1998. De valde Monitor därför att 
ett annat företag, BTT Plåt AB, inom Pars-gruppen redan använde Monitor och de 
tyckte att Monitor fungerade bra. Alla företag som ingår i Pars-gruppen har Moni-
tor. Anledningen till att de bytte till Monitor är för att dossystemen som användes 
på AHAN AB innan var ganska tröga och ”svårjobbade”. Anledningen till att de 
införde MPS-system i AHAN är för att företaget började växa. Alma menar att när 
produktionen diversifieras och fler order började placeras så var de tvungna att 
leta efter ett system som skulle hjälpa de att styra verksamheten. Utöver Monitor 
har de två andra program/system och det är lönehanteringssystemet och Excel. De 
krav som företaget ställde på sitt MPS-system var att så mycket som möjligt av in-
formationen skulle rymmas i MPS-systemet. De ville inte ha olika system för oli-
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ka ändamål och letade efter ett användarvänligt och någorlunda komplett MPS-
system.  
 
Deras MPS-system består av sex moduler för inköp, tillverkning, lager, redovis-
ning, försäljning och verkstad. När vi frågade närmare om deras MPS-system 
rymmer de moduler (t.ex. grunddata, övergripande resursplanering, materialplane-
ring m m) så berättade hon att alla de funktionerna finns i systemet. Med verk-
stadsmodul avses närvarostämplingen som de anställda ska ”stämpla” när de 
kommer in och börjar arbeta i verkstaden och när de går hem. Det andra systemet 
som företaget använder sig av är lönehanteringssystemet som lätt kan kopplas till 
MPS-systemet. Närvarostämplingen överförs med fil över till löneprogrammet 
som heter SoftOne. Monitor är också kompatibelt med Windowsprogram som Ex-
cel. Emellertid konstaterade hon att förr i tiden så brukade de ha enskilda ekono-
miprogram. 
 
Alma tycker att Monitor är i överlag ett bra system och det fungerar bra. Det hon 
skulle vilja ändra på som ekonom är redovisningsfunktionen. Hon önskade att de 
funktioner som Excel och SoftOne hade ingick i MPS-systemet. Alma behöver 
ofta komplettera sina redovisningar och budgetar med Excel. Några nackdelar 
med systemet utöver det kan hon inte komma på. Hon bedömer att MPS-systemet 
har varit en bra investering för företaget. ”Det vore katastrof om det skulle för-
svinna” utropar hon. De har dock inte gjort någon utvärdering av MPS-systemet 
sedan de installerade det. Alma beskriver MPS-systemet som deras källa till allt, 
där all information finns lagrad. Den lagrade informationen används som underlag 
till alla de beslut som företaget tar. Monitor är ett bra system för ett företag i deras 
storlek, som är lagom stort och lätthanterligt. Vidare är den lagrade informationen 
lättåtkomlig och är mycket anpassad för legotillverkande verksamheter.    
 

5.1.1 Personal, tid och kostnad 
De anställda som är ansvariga för inköp, redovisning, projekt med mera använder 
MPS-systemet i mycket större utsträckning än verkstadsarbetarna. Tjänstemännen 
som sitter i egna kontor har en dator var med MPS-uppkopplingar.  När MPS-
systemet installerades för första gången på AHAN AB var det en konsult från 
Monitor som besökte företaget och utbildade de anställda om de olika funktioner-
na. När nya anställda börjat på AHAN har dessa internutbildats av Alma.  
 
Idag är dem flesta anställda väldigt positivt inställda till MPS-systemet därför att 
alla vill ha ordning och reda omkring sig och komma åt uppgifter lätt. Det finns 
några arbetare som är skeptiska till att stämpla tider men det fungerar ändå bra. 
Nya anställda som tidigare använt andra MPS-system har reagerat positivt till 
Monitor. När nya versioner och uppdateringar av Monitor kommer ut får de ett 
nyhetsbrev. De anställda förutsätts läsa sin berörda del av de uppdateringar som 
skett. Vidare är det inte säkert att varje uppdatering eller funktion är relevant och 
intressant för de som jobbar på AHAN AB. Ibland innebär också nya versioner 
bara mindre layoutförändringar. 
 
Själva installationen av MPS-systemet och all dataöverföring av filer och grundda-
ta tog ett par veckor. Utbildningen av personalen tog däremot bara några dagar. 
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Efter 2-3 veckor kunde de börja hämta uppgifter och jobba med systemet men det 
tog kanske upp till ett år tills det fungerade och ”rullade” på ordentligt.     
 
Företaget måste betala en summa för att köpa MPS-systemet av Monitor och se-
dan måste företaget också betala en summa årligen för varje ”användare” eller 
varje enskild dator som har MPS-uppkoppling, som en licensavgift. De har 3-4 
datorer med MPS-uppkoppling ute på verkstaden. Alla de anställda på AHAN AB 
har behövt lära sig hantera systemet i någon grad, då även verkstadsarbetarna 
måste stämpla sin närvaro i systemet.  
 

5.1.2 Kapitalbindning i förråd och lager 
AHAN AB tillverkar främst mot kundorder eller snarare prognos från kunden. De 
har också en del halvfabrikat och små komponenter som de tillverkat och lagrat. 
Dessa är ofta ”rester” som inte behövts och är få till mängden. Företaget erbjuder 
mycket korta leveranstider till sina kunder, ibland på 2-3 dagar, vilket innebär att 
de inte kan påbörja tillverkningen när själva kundordern lagts ut. Produktionen 
sker således mot prognoser från kunden. Om de skulle tillverka mot order skulle 
de inte hinna producera klart varorna och hålla de utlovade korta leveranstiderna 
till sina kunder. På AHAN AB har de inget färdigt varulager, förutom enstaka 
komponenter. De färdiga legoprodukterna transporteras sedan till ett måleri i när-
heten och från måleriet transporteras dessa delar vidare till Volvo i Arvika eller de 
andra kunderna där de monteras ihop till diverse entreprenadmaskiner.  
 
På AHAN tillämpade dem en tid tillbaka ett Kanban-system i tillverkningen men 
de fick inte det att fungera i längden. All produktion registrerades inte i MPS-
systemet när dem tillämpade Kanban och saldona som visades i MPS-systemet 
var felaktiga. På grund av detta var dem tvungna att frångå Kanban-systemet. Det 
går att beräkna beställningspunkt och hitta historiska lagertransaktioner men då de 
inte har så mycket på lager är det inget som de studerar.  De har betydligt mindre i 
kapitalbindning och lagervärde nu än de hade innan MPS-systemet infördes. Det 
mesta av kapitalbindningen består av material, främst plåt, som finns i förrådet. 
Den enda nackdelen som de ser med att inte ha så mycket lager och tillverka mot 
prognoser och kundorder är att det finns en risk för att leveranstiden inte hålls.  
 
Som legotillverkare är AHAN AB ganska hårt drabbade av den pågående reces-
sionen. AHAN AB har mycket mera plåtförråd idag därför att många av orderna 
återkallades av kunderna samtidigt som deras underleverantörer vägrade att ta till-
baka allt överflödigt material. Alma beskriver det som ”legotillverkarnas dilem-
ma”. De kommer att varsla ett tjugotal personer för att överleva den här dystra pe-
rioden men situationen är dock inte så allvarlig hos dem som hos andra legotill-
verkare.  
 

5.1.3  Genomlopps- och leveranstider 
Genomloppstider och ledtider beräknas baklänges med hjälp av MPS-systemet. 
Detta innebär att när personalen matar in leveransdatum i systemet som beräknar 
och signalerar systemet när tillverkning och inköp av material bör ske för att leve-
ransdatumet ska kunna hållas. De inköpsansvariga vänder sig hela tiden till sy-
stemet för rekommendation innan en inköpsorder läggs ut. Systemet ger hela tiden 
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förslag till personalen angående när diverse åtgärder och handlingar bör ske, vil-
ken är en oerhörd värdefull resurs för företaget som inte fanns innan MPS-
systemet implementerades. Förr tillverkade och lagrade företaget många produkter 
i förväg som sedan skickades iväg när en order mottogs. Ungefärliga leverans-, 
ledtids- och genomloppstidsberäkningar fanns att tillgå förr också. Dessa beräk-
nades manuellt.  
 

5.1.4 Resursutnyttjande av maskiner och personal 
Ställtider och operationstider beräknades också innan och dessa beräknades manu-
ellt av personalen. Beräkningarna behölls i pärmar som personalen fick titta i vid 
beräkning av leveranstid för varje order. Pris bedömdes också utifrån dessa utgif-
ter. Om detaljer som lön per timme inte stämde fick personalen göra nya kalkyle-
ringar och spara dessa i ”pappersark”. De var inte säkra på om flaskhalsar kunde 
beräknas innan men det är betydligt lättare att ”se flaskhalsar” nu. De kan identifi-
era flaskhalsar eller trånga sektioner tidigare, ibland flera veckor innan påstår 
dem. Detta är dock en funktion som de inte utnyttjar.  
 
MPS-systemet har gjort det möjligt för dem att planera resursutnyttjandet av ma-
skiner och personal bättre. Vid mottagande av flera order eller prognoser kan de 
flera veckor innan se om de kan hantera produktionen för alla dessa med den till-
gängliga kapaciteten. Med MPS-systemet kan företaget enkelt skjuta upp eller ti-
digarelägga utnyttjandet av såväl personal som maskiner för en order för att prio-
ritera en annan order. Resursutnyttjandet av personalen kan planeras bättre genom 
att få in fler som jobbar helger eller skift för att klara av en viss order. Förr tillver-
kade de mycket på förtid och lagrade produkterna. På AHAN AB tillverkar dem 
produkter på förtid men inte för att lagra dessa utan för att köra ut produkterna i 
god tid. Det är mycket ”likvidtänk” nu säger Alma. På AHAN AB vill dem inte 
binda för mycket kapital i lagervärde och det färdiga lagret har bara minskat ge-
nom åren.  
 

5.1.5 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet för AHAN AB innebär att varor levereras i tid, enligt det leve-
ransdatum kunderna vill ha det. Både försenade leveranser och för tidiga leveran-
ser beräknas för att bedöma företagets leveranssäkerhet. De flesta av AHAN AB:s 
kunder tillåter en för tidig leveranstid på fem dagar och en försening på noll dagar 
som företaget strävar efter att uppfylla. Volvo i Arvika tillåter däremot inga tidiga 
eller försenade leveranser från sina legotillverkare. Företaget siktar på en leve-
ranssäkerhet på 100 % och kunderna kräver en leveranssäkerhet på 98 %. Idag har 
de en leveranssäkerhet på ca 98 %. Innan sommaren 2008 hade de en betydligt 
lägre leveranssäkerhet på 60-70 % för då hade de betydligt flera order att hantera 
samtidigt. Detta resulterade i att de inte kunde hålla de utlovade datumen i samma 
utsträckning. Den försämrade ekonomin har inneburit att kundorderna minskat på 
sistone. Reklamerade order beräknas också men dessa beaktas inte i formeln som 
beräknar leveranssäkerheten. En produkt av sämre kvalitet är däremot värre än en 
försenad produkt i kundernas ögon påpekar Torbjörn.  
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Reklamerade order har företaget alltid kunnat övervaka. Förr ersattes produkter av 
dålig kvalitet med produkter av bättre kvalitet. Nuförtiden kräver kunderna ofta 
pengarna tillbaka.    
 
Leveranssäkerheten beräknades inte innan MPS-systemet implementerades och 
Torbjörn tror att anledningen till att dem gör det idag är för att det är ett krav från 
kunderna. En hög leveranssäkerhet anses inte vara en konkurrensfördel nuförtiden 
berättar Torbjörn. Bättre tillgänglighet och bra leveransservice i form av snabbare 
svar på förfrågningar och bättre kundvård är mera av ett företags konkurrensförde-
lar idag förklarar han. För några år sedan kunde kortare leveranstider och en hög 
leveranssäkerhet och bra kvalitet innebära att företagen kunde ta ut högre priser av 
sina kunder. Nuförtiden är dessa däremot en förutsättning. Kundernas krav för-
ändras hela tiden. Det som var en konkurrensfördel förr är en förutsättning nume-
ra. 
   

5.1.6 Administrations- och logistikkostnader 
Det går att göra både för- och efterkalkyler med Monitor. Förkalkyler görs för var-
je order och det är enligt dessa förkalkyler som företaget baserar priserna på och 
tar betalt från sina kunder. Efterkalkyler är något som företaget ”har bekymmer 
med” och kan bli bättre på. Samtidigt förutsätter korrekta efterkalkyler att alla in-
matade uppgifter är korrekta, som att närvarostämplingen och stämplingen av ar-
betsinsatser är riktiga. I grund och botten kan nog administrations- och logistik-
kostnader påverkas med hjälp av MPS-system tror Alma och Torbjörn men detta 
är inget som dem försökt att identifiera och minska. Torbjörn tror att ju större fö-
retaget är desto mera tjänar företaget på sitt MPS-system. Funktionerna för att be-
räkna dessa finns men sedan så beror det på hur mycket tid företaget är villigt och 
kan lägga ner på att beräkna och hålla reda på alla dessa nyckeltal.   
 

5.2 PNM Plåt AB – Mats Ylsöbäck och Johan Angelöf   
Väl framme vid PNM Plåt fick vi reda på att vår kontaktperson Maria Heijersson 
som vi skulle intervjua var sjuk. Johan Angelöf som är planerare och orderadmi-
nistratör och Mats Ylsöbäck som är arbetsledare och planerare ersatte Maria Hei-
jersson.  
 
Mats har jobbat på PNM Plåt AB sedan 1992. Han började arbeta med svetsning 
och kantpressning i verkstaden och har avancerat sig upp till rollerna som arbets-
ledare och planerare ute på verkstaden. Både Johan och Mats arbetade på PNM 
Plåt AB när företaget köpte in sitt MPS-system från Monitor år 1997. Val av 
MPS-system gjordes när en grupp företag undersökte diverse MPS-system som 
fanns på marknaden på den tiden. Studien genomfördes i samarbete med en logis-
tikprofessor. Den här studien gynnade företaget Monitor vars MPS-system ansågs 
vara mest lättanvänt. De kom också fram till att Monitor inriktade sig mot medel-
stora företag som PNM Plåt AB.  
 
PNM Plåt AB har sammanlagt 12 datorer med MPS-uppkoppling, både ute i verk-
staden och på kontoren.  De hade inget annat MPS-system innan. Datorer med 
MPS-system som finns i verkstaden benämns ”stämpeldatorer” då detta är deras 
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huvudsakliga funktion. De används inte till mycket mer än till att stämpla perso-
nalens närvaro och deras arbetsinsatser under dagen. 
 
Anledningen till att PNM Plåt AB införde MPS-system var att företaget började 
växa, vilket resulterade i att det blev svårare att spåra alla olika artiklar som fanns 
i förråd och lager. Några exakta krav kunde företaget inte ställa på systemet då de 
tidigare inte haft något liknande system och hade därmed inget att utgå ifrån. Ett 
kriterium var att det skulle uppfylla en del funktioner som deras dåvarande Win-
dowspaket saknade. Idag är Monitor ett någorlunda komplett system med moduler 
för tillverkning, försäljning, inköp, lager, redovisning och verkstad. Det andra sy-
stemet som företaget har utöver MPS-systemet är lönehanteringssystemet.  

 

5.2.1 Personal, tid och kostnad 
Alla de anställda har behövt lära sig att hantera MPS-systemet i den mån deras ar-
bete kräver det. Tjänstemännen blev utbildade av konsulter från Monitor som be-
sökte PNM Plåt AB. Verkstadsarbetarna har blivit internutbildade av tjänstemän-
nen. Några har också gått på utbildning hos Monitor. Johan medger att det finns 
funktioner som de inte helt ”bemästrat” fastän de använder MPS-systemet dagli-
gen. De anställda var inte så positivt inställda när beslutet om att installera Moni-
tor meddelades men idag skulle ingen klara sig utan systemet. Samtidigt har de 
fortfarande svårt att få alla att hantera MPS-systemet på rätt sätt. Nyanställda med 
tidigare erfarenheter av MPS-system har kommenterat att Monitor är mycket lätta-
re att använda och leta uppgifter i än de andra MPS-system som de har använt på 
andra företag.  
 
Ingen av våra respondenter visste hur lång tid det tog att installera MPS-systemet 
och säger att det förmodligen tog ett par veckor att installera MPS-systemet. De 
visste inte heller vad MPS-systemet hade kostat företaget. Varken Mats eller Jo-
han vet hur mycket Monitor kostade att köpa in. Utöver inköpspriset får företaget 
också betala en avgift för varje ”användare”. Med varje enskild användare avses 
egentligen varje dator med MPS-uppkoppling.  
 

5.2.2 Kapitalbindning i förråd och lager 
På PNM Plåt AB producerar de både mot kundorder och mot lagerorder. De er-
bjuder mycket korta leveranstider till sina kunder vilket innebär att produktionen 
inte alltid kan påbörjas när beställning väl har mottagits. En del legoprodukter 
måste tillverkas och lagras långt innan för att kunna hålla de korta leveranstiderna. 
De behåller därför alltid ett lager av de mest förekommande produkterna. Företa-
get producerar också många olika sorters produkter vilket innebär att de måste ha 
en funktionell verkstad. Hög kapitalbindning, mycket produkter i arbete och stora 
mellanlager är typiska förhållanden som råder på PNM Plåt AB.  
 
Företaget behåller också ett stort förråd. Just-in-time-metoden är inget som skulle 
fungera för dem. De har haft bekymmer med sina inköp av material och kompo-
nenter sedan flera år tillbaka. Trots att företaget tillåtit en leveranstid på ett par 
månader så har leveranstiden inte kunnat hållas av deras underleverantörer. Just-
in-time-metoden har de därför helt och hållet uteslutit från att tillämpa. Då de är 
ett relativt litet företag så prioriterar inte deras underleverantörer deras behov hel-
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ler. Därför måste de se till att alltid ha ett förråd av främst plåt. Förseningar av 
råmaterial skulle också resultera i försenade utleveranser av kundorder och den 
risken är de inte villiga att ta.  
 
Innan MPS-systemet implementerades var företaget betydligt mindre och hade 
mindre och färre order och lager att hantera. Nu producerar PNM Plåt AB också 
många olika slags produkter. Johan säger att kapitalbindningen egentligen ökat 
genom åren. De har flera färdiga produkter som finns lagrade och mycket större 
förråd nu än innan MPS-systemet infördes. MPS-systemet har däremot underlättat 
uppföljningen av produkterna i lager och förråd. Identifieringen och hanteringen 
av såväl komponenter som färdiga produkter i deras företag blir tidsmässigt effek-
tivare med MPS-systemet.  
 
Hur kapitalbindningen har påverkats är svårt för dem att bedöma. Målsättningen 
med MPS-system var inte att åstadkomma mindre kapitalbindning därför att före-
taget var betydligt mindre när systemet infördes. PNM Plåt AB hade god kontroll 
över allt lager innan ändå för att företaget var mindre. Nu har företaget betydligt 
mer i kapitalbindning än dem hade innan MPS-systemet infördes. Johan säger att 
lagerhanteringen skulle ha fungerat sämre utan MPS-system och vidare att deras 
statistik över utleveranser och leveranssäkerhet skulle ha varit betydligt sämre 
utan MPS-systemet. Därför anser Johan och Mats att det är svårt att bedöma hur 
kapitalbindningen påverkats av MPS-systemet. Om företaget hade varit lika stort 
när MPS-systemet implementerades skulle de kunnat göra en jämförelse mellan 
hanteringen av lager då och nu.       
 

5.2.3 Genomlopps- och leveranstider 
Genomlopps-, led-, och leveranstider kunde beräknas innan. Förr fanns det arbeta-
re som kunde dessa uppgifter ”i huvudet”. Beräkningen anses vara mycket säkrare 
nu. Det skulle gå åt mycket tid att beräkna dessa manuellt nu när de producerar 
många olika sorters varor och hanterar många olika order samtidigt i verkstaden. 
MPS-systemet gör det möjligt att övervaka alla dessa order och produktlinjer. 
PNM Plåt AB har möjlighet att prioritera order som kräver kortare leveranstid ge-
nom att skjuta upp produktionen av andra order som inte kräver lika korta leve-
ranstider.  
 
Genomlopps-, led-, och leveranstider går att beräkna med Monitor. Alla genom-
loppstider beräknas baklänges för varje order som mottas med hjälp av MPS-
systemet. Uppgifterna får personalen mata in själva och systemet föreslår datum 
för när inköp och produktion bör startas. MPS-systemet tar inte hänsyn till om 
bristen är historisk. Systemet signalerar inte till när den tillgängliga kapaciteten 
inte räcker till för att producera klart ordern inom det utlovade leveransdatumet. 
Detta gäller både personal och maskinkapaciteten.    
 
MPS-systemet föreslår exempelvis att produktionen borde börja två veckor innan 
det inmatade leveransdatumet för en order. MPS-systemet signalerar dock inte om 
datumet redan passerat på ett bra sätt. MPS-systemet visar dock ett minussaldo i 
strukturregistret. De anställda måste själva leta och hitta felet i systemet för kom-
ma underfund med varför det visas ett minussaldo och vilka resurser som inte 
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räcker till. Det är inte alltid lätt att hitta och tolka dessa uppgifter konstaterar Jo-
han.  
 
Johan önskade att MPS-systemet istället rekommenderade att flytta fram leve-
ransdatumet eller informerade att den här ordern inte går att leverera enligt det le-
veransdatumet. I sådana fall skulle företaget kunna rekommendera sina kunder att 
välja en annan legotillverkare eller också diskutera fram ett annat leveransdatum 
som är acceptabelt för kunderna.      
 

5.2.4 Resursutnyttjande av maskiner och personal 
Ställtider kan också beräknas med MPS-systemet. Ställtider beräknades manuellt 
förr. Efter att MPS-systemet installerats får företaget nu en uppföljning av verkli-
ga ställtider. Innan MPS-systemet infördes beräknades endast prognostiserade 
ställtider. Företaget utnyttjar inte funktionen för att identifiera flaskhalsar men det 
går att identifiera dessa med MPS-systemet. Johan påpekar att fastän MPS-
systemet effektiviserat produktionen så står MPS-systemet bara för en del av för-
bättringen. PNM Plåt AB har också satsat mycket på nya utrustningar och fler ma-
skiner i verksamheten.   
 
MPS-systemet har gjort det möjligt för företaget att schemalägga resursutnyttjan-
det av både personal och maskiner effektivare på ett sätt som inte var möjligt in-
nan. Schemaläggning och omplanering av företagets maskiner och utrustningar 
kan och görs med MPS-systemet. Idag hanterar företaget flera order eller progno-
ser samtidigt vilket ökar behovet av ett verktyg som kan underlätta planeringen på 
flera veckors tid. De kan skjuta upp eller tidigarelägga utnyttjandet av kapaciteten 
för en viss order, för att prioritera en annan. Resursutnyttjandet av personalen kan 
planeras bättre genom att få in fler som jobbar för att klara av en viss order. På så 
sätt har resursutnyttjandet av maskiner och personal blivit effektivare.    
 

5.2.5 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerheten beräknades inte innan MPS-systemet implementerades och de 
uppgifter som den baseras på var svårare att tillgå innan. Numera är beräkning av 
leveranssäkerhet en förutsättning på marknaden. Vid beräkning av leveranssäker-
het beaktas för tidigt levererade produkter och försenade leveranser. I formeln för 
att beräkna leveranssäkerheten tas således endast tidsaspekten i beaktande. Före-
taget siktar på en leveranssäkerhet på 98 % då detta är kravet från kunderna. En 
leveranssäkerhet på 98 % är däremot utopiskt vilket förutsätter att allting ska gå 
enligt plan och är därför svår att uppnå. Företaget har för närvarande en leverans-
säkerhet på 86 %, vilket de är nöjda med. På PNM Plåt AB har leveranssäkerheten 
bara blivit bättre de sista månaderna. Detta är ett resultat av de har färre produk-
tionsorder att hantera nu. Reklamationer tas också hänsyn till men dessa uppgifter 
redovisas separat.  
 

5.2.6 Administrations- och logistikkostnader 
Företaget gör både för- och efterkalkyler och tar betalt enligt förkalkylen. Efter-
kalkyler görs inte för alla produkter. Innan MPS-systemet implementerades gjor-
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des endast förkalkyler. Förkalkyler är ett måste då kunderna ofta vill veta priset 
för varje projekt eller order innan de lämnar sina beställningar. Risken finns att 
kunden väljer en annan legotillverkare som är villig att ange ett pris innan beställ-
ningen placeras. Företaget förutsätter att förkalkylerna är någorlunda tillförlitliga. 
Därför görs inte efterkalkyler för varje order. Efterkalkyler görs vid mera sällsynta 
fall när företaget är mera osäker på projektet. Hur företagets administrations- och 
logistikkostnader påverkats efter att de infört MPS-system vill varken Mats eller 
Johan kommentera. Det här inget som PNM Plåt AB har försökt att identifiera el-
ler utvärdera sedan MPS-systemet implementerades.                                    

5.3 Modellteknik AB – Lena Eriksson 
Roger Andersson var sjuk på intervjudagen och fick vi istället intervjua Lena 
Eriksson, ekonomiansvarig på Modellteknik AB. Lena Eriksson har arbetat på 
Modellteknik AB i åtta år. Hon jobbade på Modellteknik när de införde MPS-
systemet och som ekonomiansvarig har hon god insyn i systemet. Hon ansvarar 
för administrativa uppgifter som bokföring och redovisning på företaget. Lena är 
också kvalitets- och miljösamordnare på Modellteknik AB. Modellteknik AB är 
ett relativt litet och ganska nischat företag vars affärskoncept bygger mycket på att 
ta fram prototyper av olika slag, främst till fordonsindustrin. Två av deras största 
kunder är Volvo och Scania.   
 
Modellteknik AB har haft sitt MPS-system Mapaz i fyra år. De undersökte flera 
olika MPS-system som fanns på marknaden innan de bestämde sig för att köpa 
Mapaz. Några av de MPS-system som de undersökte var Monitor och Andersson. 
De upplevde dock att många av de andra MPS-systemen var skapade för större 
och mera komplexa företag och kom fram till att Mapaz var mest lämpligt för en 
verksamhet i deras storlek. En av anledningarna till att de implementerade MPS-
system var för att få bättre översikt över maskinbeläggningen. Modellteknik AB 
hade som mål att kunna effektivisera verksamheten genom att utnyttja maskinerna 
bättre. Ett annat krav som de ställde på MPS-systemet var att det skulle vara kom-
patibelt med ekonomiprogrammet Visma SPCS som företaget använder sig av.  
 

5.3.1 Personal, tid och kostnad 
Beslutet om implementering av MPS-system mottogs med blandade känslor av de 
anställda. Några såg fram emot det och tyckte att det var roligt och spännande att 
kunna följa produktionen. Andra blev oroliga över beslutet. Än idag råder det 
blandande inställningar till MPS-systemet. Somliga är fortfarande ”lite rädda för 
att trycka på knappen” medan andra vill lära sig mer om andra funktioner. Nya 
uppdateringar av systemet hämtas på Mapaz hemsida på nätet. Dessa finns att till-
gå med bruksanvisningar. Ingen utbildning utöver den grundläggande finns att 
tillgå från leverantören. Den grundläggande utbildningen gavs i samband med att 
MPS-systemet installerades för första gången. Systemutvecklarna på Mapaz är 
oerhört lyhörda och serviceorienterade. I många fall då personalen klagat på bris-
ter i systemet och önskat sig flera funktioner har Mapaz svarat med att tillsätta 
dessa i de nyare uppdateringarna. Därför är företaget mycket nöjd med sitt MPS-
system. 
 
Alla de anställda har behövt lära sig att hantera MPS-systemet i den mån arbetet 
kräver. De anställda ute på verkstaden använder systemet för att stämpla sin när-
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varo och sina arbetsinsatser under dagen. Tjänstemännen på Modellteknik AB an-
vänder systemet i mycket större utsträckning än de som arbetar i verkstaden. Det 
är tjänstemännen som konsulter från Mapaz kom och utbildade. Verkstadsarbetar-
na har sedan internutbildats av tjänstemännen.    
 
MPS-systemet kostade drygt 100.000 kr. Företaget måste också betala en licens-
avgift för varje dator som har MPS-uppkoppling. Modellteknik AB har samman-
lagt 7 datorer med MPS-uppkopplingar, 2 ute i verkstaden och 5 i den övriga 
verksamheten. Hon minns dock inte hur lång tid det tog från det att systemet först 
började installerades tills de kunde börja arbeta med det.   
 
Införandet av MPS-systemet bedöms vara en lönsam investering. Denna uppfatt-
ning baseras dock inte på studier eller utvärdering av systemet. Företaget sparar 
mycket tid (resurser) efter att ha implementerat sitt MPS-system, då mycket av det 
arbete som hanteras i MPS-systemet gjordes manuellt innan. Tiden kan istället 
läggas ner på annat som inte går att göra i systemet. Vidare har företaget bättre 
översikt över sin verksamhet. Alla kundorder som finns i produktionen kan kon-
trolleras. MPS-systemet innehåller också en del funktioner som företaget inte be-
höver.  
 
Lena anser att MPS-systemet ger företaget en viss konkurrensfördel på markna-
den. MPS-systemet har exempelvis resulterat i ”bättre spårbarhet” av produkter. 
Kunder och projekt som företaget arbetat med tidigare kan spåras lättare. När 
gamla kunder återkommer och vill ha detaljer som tider och underlag för ett 
gammalt projekt kan dessa spåras och analyseras bättre med hjälp av MPS-
systemet. Utan MPS-systemet skulle inte alla dessa detaljer kunna spåras lika 
snabbt och effektivt berättar Lena.  
 

5.3.2 Kapitalbindning i förråd och lager 
Modellteknik AB:s produktion är helt och hållet kundorderstyrd. Företaget har 
aldrig haft utleverans av produkter mot lagerorder. Detta innebär också att Mo-
dellteknik AB inte har mycket kapitalbindning varken i form av förråd eller lager. 
Företagets har en affärsidé som främst bygger på att utveckla prototyper, en-
styckstillverkning och diverse kortserieproduktion i alltifrån aluminium till plast. 
Deras efterfrågan på material varierar och skiftar mycket. Företaget använder sig 
av för komplexa bitar för att de ska köpa in och bibehålla ett omfattande förråd av 
ett visst råmaterial eller komponent. De kan inte vara säkra på om dessa kommer 
att utnyttjas i framtiden. Material till produkter beställs huvudsakligen alltefter-
som kundorder placeras och mottas av företaget. De har emellertid ett litet förråd 
av aluminium. Lena ser mest fördelar med detta därför att det här sättet att arbeta 
varken binder mycket kapital i form av förråd/lager eller upptar lokalutrymme.  
 

5.3.3 Genomlopps- och leveranstider 
Funktioner för att beräkna led-, genomlopps- och leveranstider finns men företa-
gets behov av att beräkna dessa verkar vara begränsade. Leveranstider och 
genomloppstider kunde företaget beräkna innan MPS-systemet infördes också. Nu 
har de däremot bättre översikt över när utleverans för varje order är planerad att 
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ske. De har också några kunniga verkstadsarbetare med flera års erfarenheter som 
besitter mycket ”tyst kunskap” om genomlopps- och ledtider.  
 

5.3.4 Resursutnyttjande av maskiner och personal 
Det går att identifiera ställtider, flaskhalsar m m med Mapaz. Ställtider och flask-
halsar kan variera mycket från order till order. Att kunna beräkna ställtider och 
flaskhalsar är därför inte så aktuellt för Modellteknik därför att de inte har serie-
produktion. Om företaget hade serieproduktion skulle det vara lönsamt för de att 
beräkna och ”angripa” dessa. Alla maskiner används inte för varje order och ka-
pacitetsutnyttjandet varierar också från projekt till projekt. Funktioner för att pla-
nera och utnyttja personalstyrkan finns. Indirekta tider i form av städ- och vänteti-
der har de alltid beräknat och haft uppgifter om. Dessa ligger på den nivå som de 
har för avsikt att ligga på.        
 

5.3.5 Leveranssäkerhet 
Företaget siktar på en leveranssäkerhet på 100 % och har idag en leveranssäkerhet 
på runt 70-80 %. Leveranssäkerheten kan variera från period till period och ibland 
kan det vara svårt att få ut den egentliga leveranssäkerheten. Denna beror mycket 
på hur precisa de var från början med att mata in tiden för beställning från kunder. 
Både reklamationer och interna avvikelser beräknas. Leveranssäkerhet och rekla-
merade order följs upp varje månad. Både försenade och för tidigt levererade va-
ror beaktas i formeln för leveranssäkerhet. Företagets leveranssäkerhet beräknades 
inte innan.  
 

5.3.6 Administrations- och logistikkostnader 
Både för- och efterkalkyler kan göras med Mapaz. På Modellteknik görs både för- 
och efterkalkyler. Förkalkyler görs för varje produktionsorder, där antal timmar 
och ungefärlig materialåtgång beräknas för varje order. Materialåtgången kan inte 
preciseras så bra som företaget önskar sig. Uppgifterna i Mapaz måste överföras 
och bearbetas i Excel innan Lena kan sammanställa och rapportera de till sina che-
fer. Hon önskade att detta också kunde hanteras i MPS-systemet. Innan MPS im-
plementerades förbereddes offerter med hjälp av Visma. Trots att Mapaz är kom-
patibelt med andra system så fungerar inte uppkopplingen mot Visma riktigt som 
Lena hade tänkt sig.  
 
Prissättningen för varje projekt eller order sker enligt förkalkylerna men företaget 
är noga med att följa upp dessa med efterkalkyler också. Efterkalkyler görs hu-
vudsakligen för internredovisning. Efterkalkyler görs också för att företaget ska 
kunna ta lärdom av deras misstag och felberäkningar. Somliga kunder är åter-
kommande kunder och då kan det vara bra för företaget att spåra upp hur bra eller 
dåligt det gick förra gången. En efterkalkyl kan göra det möjligt för företaget att 
höja priset vid ett liknande projekt om prisavvikelser förekom vid det förra pro-
jektet. Det kan också utgöra ett mera verklighetsförankrat beslutsunderlag för ett 
annat liknande projekt med en annan kund. Pris för varje projekt beräknas utifrån 
antal nedlagda timmar som tas betalt för i efterhand. De kunder som företaget ar-
betar löpande med förhandlar de priserna med.   
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Efterkalkyler gjordes manuellt innan företaget implementerade MPS-system. På 
företaget gjordes däremot inte förkalkyler innan. Efterkalkyler var mera tidskrä-
vande förr då material- och tidsåtgången för varje order kunde variera mycket. Det 
var svårare att tillgå uppgifter om antal nedlagda arbetstimmar och hur mycket 
material som hade förbrukats för varje produktionsorder. I överlag har de blivit 
mycket bättre på att följa upp både direkta och indirekta kostnader efter MPS-
systemet införts och i samband med kvalitetscertifieringen de fick. Administratio-
nen av verksamheten har blivit effektivare men administrationskostnaderna har 
inte minskat sedan de infört MPS-system.  
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6 Analys 
 
I det här kapitlet kommer vi att analysera den insamlade empirin utifrån referens-

ramen. MPS-systemets uppbyggnad analyseras översiktligt. Efter det bearbetas 

följande variabler: personal, tid, kostnad, kapitalbindning i förråd och lager, 

genomlopps- och leveranstider, resursutnyttjande av maskiner och personal, leve-

ranssäkerhet samt administrations- och tillverkningskostnader. Det är dessa vari-

abler som är mest intressanta för att uppfylla syftet för vårt arbete.   

  
 

6.1 MPS-systemets uppbyggnad 
Enligt Olhager & Rapp och Segerstedt består MPS-systemet av moduler för 
grunddata, övergripande resursplanering, behovsplanering, materialplanering, 
kundorderhantering, inköpsplanering, beläggningsplanering, produktionsorder-
hantering och kalkyleringar. Enligt våra respondenter innefattar Monitor dessa 
funktioner men dessa utgör inte alltid modulerna. Nästan all information finns att 
tillgå i MPS-systemet. Monitor är ett relativt komplett system med moduler för 
verkstad, inköp, tillverkning, försäljning, lager och redovisning. Modulen verk-
stad behandlas inte i någon av böckerna som vi använde. Detta innebär att MPS-
systemets funktioner utökats och avancerats med flera funktioner sedan böckerna 
skrivits. Det finns också en modul med samma namn som används i böckerna och 
det är inköpsmodulen.  

 
Alla de undersökta företagen använde något annat system för att beräkna löner till 
de anställda.  Företagen som hade Monitor hade alla ett separat lönehanteringssy-
stem och även Windowsprogram för att komplettera Monitor. På företaget som 
använde Mapaz var det Visma SPCS som användes. Visma användes huvudsakli-
gen för att betala ut löner till de anställda. Till skillnad från vad Olhager och Rapp 
skrev så har inte företagen ett helt eget ekonomiprogram, om inte lönehanterings-
programmet räknas in som ett sådant. En av våra respondenter konstaterade dock 
att företaget hade enskilda ekonomiprogram förr. De undersökta MPS-systemen 
var också kompatibla med lönehanteringssystemen och Windowspaketet och för-
modligen även andra program. Det fanns ett visst missnöje hos två av företagen 
om att behöva hantera lönerna i ett separat program. Våra respondenter på AHAN 
AB och Modellteknik AB upplevde att transfereringarna från MPS-systemen till 
löneprogrammen inte fungerade riktigt som de hade tänkt sig. 
 
I överlag var alla nöjda med sina MPS-system. Anledningen till att alla våra re-
spondenter kände sig så nöjda och beroende av sina MPS-system kan bero på att 
det är ett någorlunda komplett system. När företagen lagrar all nödvändig infor-
mation i MPS-systemet är det är naturligt att de reagerar och upplever att de inte 
skulle kunna driva verksamheten utan MPS-systemet. Det kanske också är så att 
det just den här känslan som är anledningen till att företagen inte gjort någon ut-
värdering. Det skulle förmodligen ”stå dem dyrt” att inte ha ett MPS-system. Det-
ta skulle kanske resultera i flera förseningar mm. som resulterar i förlorade affä-
rer. Precis som de på grund av tidsbrist väljer att inte utnyttja alla funktioner hos 
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MPS-systemet så verkar de valt bort att följa upp systemet. Detta förmodligen för 
att de inser att de måste ha MPS-systemet oavsett.  

6.2 Personal 
I samband med installeringen av MPS-systemen besökte konsulter från leverantö-
rerna företagen och gav dem en grundläggande utbildning.  Tjänstemännen har 
sina egna datorer med MPS-uppkoppling och arbetar i MPS-systemet dagligen 
och använder flera funktioner. Det är dessa tjänstemän som har blivit utbildade av 
leverantörerna. I en del fall har utbildningen skett hos leverantören. Verkstadsar-
betarna har sedan blivit internutbildade av tjänstemännen på samtliga företag. An-
ledningen till att verkstadsarbetarna blivit internutbildade är nog därför att deras 
användning av MPS-systemen är mera begränsade. Närvarostämplingen och 
stämpling av arbetsinsatser kräver inte någon avancerad utbildning. Alla de an-
ställda på alla de tre intervjuade företagen har behövt lära sig hantera systemen i 
den mån arbetet kräver. 
 
Olhager & Rapp poängterade att bland de existerade företagen på den tiden när 
boken skrevs så fanns det inga företag som påstod att de hade satsat för mycket på 
utbildningen av personalen. Det här påståendet verkar stämma överens med verk-
ligheten än idag.  Två av respondenterna berättade att de inte använder alla funk-
tioner och erkände bland annat att det finns en del funktioner som de inte vet vad 
de ska användas till. Detta trots att de arbetar med MPS-systemen dagligen.      

 
På alla företagen verkar nyheten om installering av MPS-system skapat viss oro 
och skepticism bland de anställda. Än idag råder det blandade känslor bland de 
anställda men i överlag verkar de flesta vara positivt inställda till MPS-systemet. 
De företag som använder sig av Monitor tillade också att nyanställda reagerat 
mycket positivt till Monitor då de jämfört det med andra system som de tidigare 
använt sig av.    

6.3 Tid 
Enligt Olhager & Rapp så brukar företag underskatta den totala tidsåtgången. 
Våra respondenter kunde inte riktigt besvara frågan om hur lång tid det tog innan 
MPS-systemet kunde börja användas. De kunde endast ge ungefärliga svar på att 
det tog ett par veckor och installera MPS-systemet. Olhager & Rapp menade att 
tiden ofta underskattas men tidsaspekten verkar inte ha tagits i åtanke vid installe-
ringen av MPS-system hos de tre legotillverkarna. Några av de anställda började 
arbeta i systemet innan projektet var avslutad.  

6.4 Kostnad 
Två av legotillverkarna, AHAN AB och PNM Plåt AB, har MPS-systemet Moni-
tor och den tredje, Modellteknik AB, har MPS-systemet Mapaz. Ingen av de in-
tervjuade som hade Monitor visste vad systemet hade kostat företaget. Mapaz 
hade kostat Modellteknik drygt 100 000 kr. Utöver själva inköpskostnaden får de 
också betala en årlig avgift för varje användare eller dator som har MPS-
uppkoppling. Alla de intervjuade upplevde att MPS-systemet varit en bra invester-
ing för dem. MPS-systemen är nästan ett komplett system som rymmer många 
olika funktioner som företagen förr behövde ha olika system eller program till. De 
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ansåg att det inte skulle vara möjligt att styra verksamheten utan MPS-system. De 
har däremot inte gjort någon utvärdering. 
  

6.5 Kapitalbindning i förråd och lager 
Kostnaderna i form av bundet kapital har minskat hos ett företag, ökat i ett annat 
och var oförändrad i det tredje företaget. Endast en av legotillverkarna, AHAN, 
hade kunnat minska kapitalbindningen i form av färdigt lager. De enstaka restpro-
dukter och komponenter som fanns på lager var så få och därför ansågs inte dessa 
utgöra ett färdigt lager. Kapitalbindning i form av plåtmaterial men i överlag vill 
de inte ha så mycket kapital bundet i lager och detta hade de åstadkommit med 
hjälp av MPS-systemet.  
 
En annan legotillverkare, PNM Plåt, konstaterade att deras kapitalbindning ökat 
sedan de införde MPS-system, i takt med att företaget också växt. Precis som 
Oskarsson et al påpekade så finns det kostnadsmässiga och andra motiv till att en 
del företag, som PNM Plåt, väljer att ha mycket lager. I PNM Plåts fall så har de 
mycket kapital bundet både i förråd och färdigt lager. I deras fall beror det här 
främst på andra skäl än rent kostnadsmässiga skäl. Eftersom de erbjuder mycket 
korta leveranstider till sina kunder är ett stort förråd av material och färdigt lager 
en förutsättning för de att hålla dessa korta leveranstider. Det ger dem en konkur-
rensfördel.  
 
Samtidigt har MPS-systemet underlättat uppföljningen av produkterna i lager och 
förråd hos företaget vars kapitalbindning ökat. Identifieringen och hanteringen av 
såväl komponenter som färdiga produkter på deras företag har blivit effektivare 
med MPS-systemet. Utan ett MPS-system skulle det gå åt mycket tid i form av 
manuellt arbete för att övervaka allt som finns lagrat och information om hur des-
sa ska tillverkas. På PNM Plåt tror de att lagerhanteringen skulle ha fungerat 
mycket sämre utan MPS-systemet. Att kapitalbindning ökat säger därför inte så 
mycket om hur mycket MPS-systemet hjälpt ett företag med att styra och kontrol-
lera eller inte.   
 
På Modellteknik som är mycket nischad på att framställa prototyper och enstycks-
tillverkning har de däremot aldrig haft så mycket på lager. Det här beror på deras 
sätt att arbeta. De ritar och konstruerar produkter av olika material och kan därför 
inte alltid förutse vilka material och komponenter som kommer att behövas för 
varje order långt innan. Material och komponenter beställs utifrån det varierande 
behovet. Emellertid har de ett litet förråd av aluminium. Så här har det alltid fun-
gerat på Modellteknik och så gör det än idag. Implementeringen av MPS-system 
har inte påverkat kapitalbindningen i företaget på något sätt och då de inte hade så 
mycket kapital bundet innan MPS-system så var inte det här en målsättning för 
dem heller. 
      

6.6 Genomlopps- och leveranstider 
Funktioner för att beräkna genomlopps-, led- och leveranstider finns både i Moni-
tor och Mapaz. Dessa beräknas baklänges med hjälp av MPS-system för varje or-
der på AHAN, PNM Plåt och Modellteknik. Modellteknik ansåg inte att beräk-
ningar av genomlopps- och operationstider varken var så aktuella eller lätta för 
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dem beräkna. Det är svårt för dem att bedöma hur mycket tid och material som 
kommer att gå åt för att konstruera och tillverka nya produkter. På Modellteknik 
har de även god koll på vänte- och kötider och indirekta personalkostnader. På de 
två andra företagen var dessa viktiga begrepp. De konstaterade att dessa nyckeltal 
beräknades innan MPS-systemet infördes också men beräkningarna anses vara 
mycket säkrare nu. Allt underlag finns i MPS-systemet.   
 
Precis som Mattsson påstår så spelar leveranstiden en viktig roll. De flesta av 
kunderna ville ha sina varor levererade samma dag som de efterfrågade ordern 
från början. Det framgick att en del mindre kunder tillät en tidig leverans på upp 
till fem dagar. Förseningar var inte tillåtna och helst skulle ordern levereras det 
datum kunden önskade sig. Torbjörn ansåg däremot inte att det inte är en konkur-
rensfördel idag som Mattson antydde. Det är nog också därför kunderna ställer 
krav på legotillverkarnas leveranssäkerhet.  
 
Mattsson skrev att korta leveranstider börjat spela en nyckelroll under 90-talet 
som företagens konkurrenskraft. Två av de undersökta företagen, AHAN och 
PNM Plåt, berättade att de erbjuder mycket korta leveranstider till sina kunder. På 
AHAN börjar de tillverka enligt prognoser för att hinna leverera enligt överens-
kommet leveransdatum. På PNM Plåt har de mycket förråd som gör det möjligt 
för att kunna hålla leveransdatumet. Modellteknik som specialiserar sig på en-
styckstillverkning och dylikt är inte frågan om korta leveranstider lika relevant 
och aktuellt. Trots att de är legotillverkare så konkurrerar de inte med företag som 
AHAN och PNM Plåt därför att de är mycket nischade. AHAN och PNM Plåt kan 
däremot betraktas som konkurrenter. 
 
Enligt Mattsson kan korta leveranstider skapa goda förutsättningar för att ta bättre 
betalt av kunder. En av respondenterna påpekade att bättre kundservice och kund-
vård skapar större konkurrensfördelar i dagens marknad. Bättre kundservice och 
snabba svar på förfrågningar och åtgärda reklamationer är en förutsättning att ta ut 
högre priser av kunderna. Men för AHAN och PNM Plåt är korta leveranstider 
mera av en förutsättning nu. De erbjuder korta leveranstider på 2-3 dagar ibland. 
Att pressa leveranstiden mer än så är nog omöjligt för dem. Följden av det här blir 
att andra legotillverkare som befinner sig på samma marknad också måste ha ka-
paciteten att leverera lika snabbt som dessa företag för att överleva på marknaden. 
Möjlighet till att undvika priskonkurrens finns kanske om företaget är nischat som 
Modellteknik och erbjuder produkter och service utöver det vanliga men annars 
blir det svårt för företagen att undvika priskrig. Mattson skriver att företag kan 
undvika priskonkurrens och säkerställa bättre vinstmarginaler genom att erbjuda 
korta leveranstider. Det råder lite kärvare marknadsförhållanden idag än på 90-
talet. Vidare hade nog inte alla företag MPS-system då men nuförtiden har många 
företag det.   
 
MPS-systemen ger de anställda förslag på när inköp av material och produktion 
bör påbörjas för varje inmatad order för att leveransdatumet ska kunna hållas. Sy-
stemet signalerar däremot inte om det föreslagna datumet redan passerat. Systemet 
kan inte informera personalen på att tillfredsställande sätt att ordern inte kommer 
att kunna levereras enligt det önskade leveransdatumet. Det vore ändamålsenligt 
för de om MPS-systemet kunde föreslå ett nytt praktiskt datum.  
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6.7 Resursutnyttjande av maskiner och personal 
Flaskhalsar eller trånga sektioner i produktionen är en funktion som finns i MPS-
systemen men som inget av de intervjuade företagen utnyttjar. Det är en fråga om 
hur mycket tid företagen är villiga att spendera på att ta fram sådana uppgifter. 
Ingen av våra företag ansåg att det var en lönsam uppgift att studera. Tid är en 
oerhört värdefull resurs och som det ser ut i dag så utnyttjas bara de funktioner 
som anses vara nödvändiga och lönsamma för företagen. På grund av tidsbrist så 
kan de inte utnyttja allt som MPS-systemet erbjuder. Respondenterna upplevde att 
de måste göra ett val mellan vad som är nödvändigt för de att ha ”koll på” och så-
dant som är mindre viktiga att beräkna och övervaka. En del funktioner ansågs 
vara mera överflödiga och bra att ha men inte är lika nödvändiga att driva verk-
samheten ur deras synpunkt. Flaskhalsar ansågs inte vara nödvändiga att beakta.   
 
Omställningstider går att beräkna med MPS-system. Förr kunde de också beräkna 
dessa som då beräknades och sparades manuellt i pärmar eller pappersark. När det 
var dags för att räkna kostnaden för ny order eller ett projekt togs dessa fram. 
Ibland fick priset korrigeras efter ändrade marknadsförutsättningar. Sedan räkna-
des operations- och ställtider manuellt av de anställda. Det här kan låta krävande 
men ofta fanns det många verkstadsarbetare som hade god koll på dessa enligt 
våra respondenter. Det gick ganska bra då för våra respondenter hade färre order 
att passa och en mindre diversifierad verksamhet. Företagen var betydligt mindre 
så de hade bra koll på sådana uppgifter ändå. Deras verksamheter mera diversifie-
rade nu.  
 
Vad det gäller utnyttjandet av personalen så går det att planera och schemalägga 
deras arbetsuppgifter för att hinna med en order. Utifrån genomlopps- och opera-
tionstider så beräknas baklänges fastställer de hur många arbetstimmar det kom-
mer att behövas för att hinna producera klart ordern till den förutbestämda leve-
ranstiden. På så sätt upplever både AHAN och PNM Plåt att de kan utnyttja per-
sonalstyrkan effektivare med hjälp av MPS-system. 
          

6.8 Leveranssäkerhet 
Företagets leveranssäkerhet är något som alla de tre tillfrågade legotillverkarna 
regelbundet följer upp. Precis som Olhager & Rapp tog upp så är det enbart tids-
aspekten som tas hänsyn till vid beräkning av leveranssäkerheten. Leveranssäker-
het beskrevs som att rätt vara levereras i rätt kvantitet, till rätt kund utan några 
skador. Formeln har inte ändrats för att inkludera reklamerade varor eller andra 
faktorer sedan böckerna skrevs trots att leveranssäkerhet beskrivs som så mycket 
mer än att bara tiden hålls. Skadade/reklamerade order följs också upp men dessa 
redovisas separat. En av respondenterna påpekade att även om skada-
de/reklamerade order inte beaktas i leveranssäkerheten är det värre att leverera en 
skadad produkt till kunden är en försenad produkt.      
 
Ingen av de tillfrågade företagen beräknade leveranssäkerheten innan MPS-
systemen infördes. Numera är det en förutsättning på marknaden. Deras kunder 
ställde krav på att legotillverkarna har en leveranssäkerhet på 98 % och därför 
måste legotillverkarna själva veta hur hög leveranssäkerhet de har. Endast en av 
legotillverkarna hade en leveranssäkerhet på ca 98 % men de poängterade också 
att detta berodde på att de har färre order att hantera nu. Leveranssäkerheten har 
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alla de undersökta företagen fått bättre kontroll över efter MPS-systemens infö-
rande. Därmed kan detta bedömas vara en förbättring. 
 
En anledning till att leveranssäkerheten inte kunde beräknas innan var att uppgif-
terna som den baseras på var svårare att tillgå förr. Det är lättare för företag att hit-
ta och övervaka uppgifter som planerade leveransdatum och faktiska leveransda-
tum. Dessa finns ofta tillgängliga i MPS-systemet. En annan anledning kan vara 
att marknadens krav och villkor förändras hela tiden. Förr beräknades förmodligen 
inte leveranssäkerheten därför att kunderna inte efterfrågade den. Idag anses det 
vara en förutsättning.  
        

6.9 Administrations- och tillverkningskostnader 
Enligt Olhager & Rapp är en modul för förkalkyler en värdefull resurs då denna 
modul gör det möjligt för företag att följa upp avvikelserna med en efterkalkyl. 
Både Monitor och Mapaz har funktioner för att göra för- och efterkalkyler. För-
kalkyler gjordes på alla tre företagen. Pris för varje projekt angavs till kunderna 
enligt prognostiserade kostnader i förkalkylerna. På två av företagen gjordes dess-
utom enbart förkalkyler. De följde sällan upp sin förkalkyler med efterkalkyler. 
Vår största legotillverkare, AHAN som har 97 anställda, trodde att ju större ett fö-
retag är desto mera tjänar de på att lägga ner mera tid på att utnyttja MPS-
systemets alla olika funktioner. De berättade att de inte hade tid att göra efterkal-
kyler och troligtvis inte skulle tjäna på att lägga ner så mycket tid på att göra det 
som ett större företag. Vår minsta legotillverkare, Modellteknik AB som endast 
har 18 anställda, gjorde däremot både för- och efterkalkyler för alla sina projekt.   
 
Det är svårt för de två största legotillverkarna, PNM Plåt och AHAN, att kom-
mentera hur eller om administrations- och logistikkostnaderna har påverkats då de 
inte följer upp prognostiserade kostnader med verkligt utfall och har inte heller 
gjort någon uppföljning av systemet sedan det installerats. Ingen av legotillver-
karna har mätt och försökt fastställa hur administrationskostnaderna påverkats ef-
ter att MPS-system implementerats. De har inte gjort någon utvärdering av syste-
met, vid något tillfälle. Vidare har både AHAN och PNM Plåt växt mycket sedan 
de installerade sina MPS-system. Företagets tillväxt, sett både i årsomsättning och 
antal anställda, har medfört att diverse kostnader, inklusive administrations- och 
logistikkostnader, också ökat. Den aktuella frågan är hur dessa kostnader påver-
kats eller ökat i förhållande till omsättningen. Sådana nyckeltal är också svåra att 
fastslå då ingen av de intervjuade företagen hade mätt och försökt fastställa utfal-
len.       
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7 Slutsatser 
 
I det här kapitlet ges inledningsvis en återblick av problemområdet. Sedan åter-

kommer och besvaras de två frågeställningarna som ställdes i det första kapitlet. 

Slutsatser dras löpande. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier.  

 
  
För att ge en tillbakablick av vår problemformulering, så skrevs den här uppsatsen 
för att undersöka om företag som installerat MPS-system har kunnat förbättra 
styrningen och kontrollen av sina verksamheter. Problemområdet har studerats ut-
ifrån noggrant utvalda variabler och dessa har vi summerat och åskådliggjort ned-
an. Vi ville också ta reda på vilka nackdelar och begränsningar de intervjuade le-
gotillverkarna upplevde med sina MPS-system.      

 
• Vilka förbättringar har implementeringen av MPS-system medfört inom de 

undersökta företagen? 
 
Kapitalbindningen har kunnat minskas hos det första företaget AHAN AB, ökat 
hos det andra företaget PNM Plåt AB och hade inte förändrats hos det tredje före-
taget Modellteknik AB. PNM Plåt AB vars kapitalbindning hade ökat påpekade 
dock att om det inte hade varit för MPS-systemet skulle de inte ha lika bra över-
sikt över lagret. Deras målsättning hade inte varit att minska kapitalbindningen. 
De hade valt det här arbetssättet för att garantera korta leveranstider och ha en hög 
leveranssäkerhet.  
 
Genomlopps- och leveranstider kunde beräknas på samtliga företag innan införan-
det av MPS-system men då erbjöds inte lika korta leveranstider och produktionen 
var inte lika diversifierad. Innan MPS-system infördes var de två största legotill-
verkarna betydligt mindre. På dessa företag fanns det ett fåtal anställda som besatt 
”tyst kunskap” om genomlopps-, led- och leveranstider. Mycket av den tysta kun-
skapen riskerades att gå förlorad när dessa gick i pension. Idag har samma ”tysta 
kunskap” kunnat åskådliggöras med hjälp av MPS-systemet så att alla i verksam-
heten kan ta del av informationen för att förstå verksamheten bättre. I detta avse-
ende har företagen därför fått bättre kontroll över dessa nyckeltal och förbättrat 
styrningen av verksamheten.    
 
De intervjuade företagen upplevde att de kunde planera och utnyttja personalstyr-
kan effektivare med hjälp av MPS-systemet. Två av de undersökta företagen an-
såg personalstyrkan kunde utnyttjas effektivare genom planera och anpassa perso-
nalens scheman utifrån företagets rådande och framtida behov. På Modellteknik 
AB var detta inte lika aktuellt men möjligheten till att schemalägga och utnyttja 
personalstyrkan effektivare finns i deras MPS-system Mapaz. Eftersom persona-
len stämplar in sina arbetstider varje dag i MPS-systemet så har insynen i antal ef-
fektiva arbetstimmar och hur mycket som produceras också förbättrats. Översik-
ten över maskinutnyttjandet hade likaså också kunnat förbättras. Därmed besvaras 
frågan om de uppnått bättre kontroll och styrning över utnyttjandet av personalen 
och maskiner.    
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Alla de undersökta företagen har fått bättre kontroll och styrning över leveranssä-
kerheten efter MPS-systemets införande. Ingen av de undersökta företagen beräk-
nade leveranssäkerheten innan MPS-systemet infördes. Tack vare MPS-systemet 
kan alla tre legotillverkarna lätt hitta underlag för att beräkna leveranssäkerheten. 
Dessa uppgifter var svårare att tillgå innan.  
 
Frågan om minskad administrations- och logistikkostnader förblir obesvarad. Det-
ta har ingen av respondenterna identifierat och ingen av företagen har gjort någon 
uppföljning eller utvärdering av kostnaderna. De upplevde också att det är svårt 
att göra en jämförelse därför att två av företagen, AHAN AB och PNM Plåt AB, 
var betydligt mindre innan MPS-systemen infördes.  
 
• Vilka nackdelar/begränsningar upplever företagen med sina MPS-system? 
 
Trots att MPS-systemet är kompatibelt med andra system så fanns det ett visst 
missnöje bland respondenterna över att inte kunna hantera de anställdas löner i 
MPS-systemet. Det fanns ingen skillnad mellan de undersökta MPS-systemen i 
det här avseendet. Monitors redovisnings/ekonomifunktion behövde kompletteras 
och bearbetas vidare i andra system som lönehanteringssystemet och det riktades 
visst missnöje över detta. Företaget som hade Mapaz upplevde likaså att överfö-
ringarna av filer inte fungerade riktigt som de hade tänkt sig. Det finns också en 
del funktioner som respondenterna ansåg kunde förbättras.     
 
För det andra så upplevdes även tid som en begränsning på hur effektivt MPS-
systemets olika funktioner utnyttjades. Det framgick i undersökningen att åtmin-
stone två av de tre företagen valde bort att göra exempelvis efterkalkyler på grund 
av ”tidsbrist”. Förkalkyler gjordes för att dessa ansågs vara nödvändiga för att dri-
va verksamheten.  
 
För det tredje så kan även en negativ syn på MPS-systemet härledas ur begränsade 
kunskaper om MPS-systemet. Att inte kunna hantera systemets alla funktioner 
fullt ut på grund av bristande kunskaper och att inte veta till vilka ändamål dessa 
ska användas kan också upplevas som en begränsning. Här bör påpekas att det var 
tjänstemännen som upplevde så här. Trots att de har använt sina MPS-system dag-
ligen i många år så besitter de inte tillräckliga kunskaper om systemet och har inte 
lärt sig att använda alla moduler. 
 
Av undersökningen framgick det att det fanns få brister med själva MPS-systemet. 
Missnöjena och begränsningarna berodde främst på andra anledningar än brister 
hos MPS-systemet. Utifrån de undersökta variablerna så har de tre legotillverkar-
na uppnått bättre kontroll och styrning över sina verksamheter. Dock inte i samma 
utsträckning det intryck vi fick i början av litteraturen. I praktiken är några av des-
sa målsättningar motstridiga. PNM Plåt AB erbjöd väldigt korta leveranstider och 
en hög leveranssäkerhet. För att uppnå och bibehålla korta leveranstider och en 
hög leveranssäkerhet behöll företaget mycket färdigt lager vilket resulterade i en 
hög kapitalbindning. Vidare är inte alla de undersökta resultatvariablerna relevan-
ta för alla företag. Modellteknik AB hade exempelvis aldrig haft något färdigt la-
ger och därför hade de aldrig som målsättning att minska kapitalbindningen. De 
variabler som företagen hade fått bättre kontroll och styrning över var de icke-
finansiella variablerna.  
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Avslutningsvis så har de tre legotillverkarna fått bättre kontroll och styrning över 
sina verksamheter utifrån de undersökta variablerna. Förbättringen kan påvisas till 
implementeringen av MPS-systemet därför att funktionerna att beräkna dessa va-
riabler finns i MPS-systemet.  
 

7.1 Förslag till fortsatta studier 
Vid framtida/fortsatta studier skulle vi rekommendera att undersökarna väljer att 
fokusera sig på bara ett MPS-system. Det finns många MPS-system på marknaden 
och det föreligger säkert en del skillnader dessa emellan. Fördelar och nackde-
lar/begränsningar kan därför variera beroende på vilket MPS-system företaget väl-
jer. Det kan mycket väl vara så att Monitor har en del nackdelar som Mapaz inte 
har eller tvärtom. Av den anledningen tror vi att det kan vara en bra idé att be-
gränsa undersökningen till att behandla ett specifikt MPS-system i framtiden.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Namn: _____________________ 
 
Befattning/Yrke: __________________ 
 
Företag: _______________________ 
 
Datum: __________________ 
 
 
 
När etablerades det här företaget? 
 
Hur många anställda har ni? 
 
Vilka legoprodukter tillverkar ni? 
 
Vilka (sorters) företag består er kundkrets av?  
 
 
Hur länge har du arbetat på det här företaget? 
 
Vilka arbetsområden ansvarar du för? 
 
Har du samma arbetsuppgifter idag som när du började arbeta på företaget? 
 
 
Vad har ni för MPS-system och hur länge har ni haft detta system? 
 
Hade ni något annat (datoriserat) MPS-system innan? 
 
Varför valde ni just detta MPS-system? Gjorde ni någon utvärdering av olika MPS-system på 
marknaden eller följde ni någons rekommendation när ni valde det här systemet? 
 
Vilka anledningar fanns det till att ni implementerade MPS-system? Fanns det något särskilt 
som ni ville lyckas identifiera eller lösa? 
 
Vilka moduler består ert MPS-system av?   
 
Vilka funktionskrav hade ni på systemet? Andra krav? 
 
Finns det någon funktion som ert nuvarande MPS-system saknar/inte kan hantera? 
 
Vilka nackdelar upplever ni med ert MPS-system? Nackdelar med MPS-system? 
 
Vilka andra system/affärslösningar använder ni för att komplettera MPS-systemet? Samman-
faller några av dessa med MPS-systemet funktion?  
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Kan ert MPS-system kopplas till andra system i företaget? Kan man överföra data/detaljer till 
andra system? Fördel/nackdel med detta? 
 
Bedömer ni att ert MPS-system är/har varit en lönsam investering för företaget? Är det en 
uppfattning eller ett svar baserat på utvärdering? 
 
Upplever ni att MPS-systemet ger er en konkurrensfördel på marknaden? 
 
Vilka av de anställda har behövt lära sig att hantera detta MPS-system? 
 
Hur utbildades de anställda? 
 
Hur var de anställdas inställning till systemet? Hur är deras inställning nu? 
 
Hur lång tid tog det att installera systemet?  
 
Vad kostade det här MPS-systemet?   
 
 
Kapitalbindning 
 
Har ni kundorderstyrd produktion?  
 
Har ni lager (färdig varulager)? Hur omfattande och hur resonerar ni ert val? Är det på grund 
av kostnadsmässiga motiv eller andra (eller både och)? Har ni ett eget lagerhanteringssystem?  
 
Behåller ni något förråd eller tillämpar ni JIT-filosofin? Hur resonerar ni ert val? Är det av 
kostnadsmässiga anledningar eller av andra motiv? Vilka för- och nackdelar finns det med ert 
val? 
 
Hur har JIT-tillämpningen påverkat transaktionskostnaderna?  
 
Funktion för beställningspunktsystem? Innan?  
 
Kunnat minska orderstorlekarna/inköpskvantiteten? Fördelar/nackdelar?  
 
Har ni kunnat minska eller påverka kostnaderna för lagerhållning (lagerhållningskostnad) 
sedan ni införde MPS-system? 
 
Har ni kunnat påverka kostnaderna för lagerföring (lagerföringskostnad) sedan ni införde 
MPS-system?  
 
Finns historiska lagertransaktioner lagrade i systemet?  
 
Låg/lägre kapitalbindning i varulager och produkter i arbete? 
 
 
Genomlopps- och leveranstider 
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Funktion för ledtid/genomloppstidsberäkning? Innan? 
 
Har införandet av MPS resulterat i kortare och/eller säkrare beräkning av leveranstider? 
 
Kunde i beräkna leveranstiden innan ni införde MPS? 
 
Kan ledtider anpassas till varje bearbetningsfas? 
 
Hur har leveransservicen påverkats efter att MPS införts? Kan ni se någon skillnad i hur leve-
rantörsförfrågningar hanteras?  
 
Kan pågående offerter redigeras efter kundens önskemål? 
 
 
Resursutnyttjande av maskiner och kapital 
 
Kunde ställtider beräknas innan införandet av MPS? Gjordes de det (manuellt)?  
 
Är det möjligt att identifiera flaskhalsar med MPS? Kunde ni göra det innan? 
 

• Utförda mantimmar/vecka? Innan? 
• Utförda maskintimmar/vecka? Innan? 
• Producerade enheter/insatta mantimmar? Innan? 
• Producerade enheter/insatta maskintimmar? Innan? 

 
Hur har ni kunnat påverka resursutnyttjande av maskiner efter införandet av MPS-system? 
 
Hur har ni kunnat påverka utnyttjandet av personalen efter införandet av MPS-system?   
 
 
Leveranssäkerhet 
 
Brukar ni beräkna företagets leveranssäkerhet? Innan?  
 
Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid beräkning av leveranssäkerheten? Enligt vår litteratur är 
det endast förseningar som tas i beaktande. Stämmer det här? Vad innebär leveranssäkerhet 
för er? 
 
Hur hög leveranssäkerhet siktar ni på? 
 
Hur hög leveranssäkerhet har ni?   
 
Hur har ni kunnat påverka beräkningar och övervakandet av leveranssäkerheten efter att 
MPS-system införts? Har MPS-system underlättat/förbättrat kontrollen över leveranssäkerhe-
ten?  
 
Är det möjligt och brukar ni hålla koll på reklamerade order/levererade order via ert MPS-
system?    
 
Funktion för beräkning av ankomstdatum (till kund)? Innan? 
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Finns funktion för att bevaka och följa upp leveranser till leverantörer? Om det skedde enligt 
planerat.  
 
Kan kunder logga in och följa sina order via MPS? 
 
Prioritera order och produkter enligt leveransdatum? 
 
   
Administrations- och logistikkostnader 
 
Möjligt att genomföra både för- och efterkalkyler? Fördelar och nackdelar med detta? 
 
Gjordes både för- och efterkalkyler innan MPS infördes? För alla produkter?  
 
Kan systemet hantera avvikelserapporteringar?  
 
Har införandet av MPS-system kunnat förbättra er uppföljning av avvikelser?  
 
Följer ni upp planer mot utfall (ekonomiska, tidsmässiga, kvantitetsmässiga?) 
 
Ser ni någon skillnad/förbättringar vad det gäller era administrations- och/eller logistikkost-
nader sedan ni införde MPS-system? 
 


