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Sammanfattning 
I produktionen på Tobii Technologys strävan att nå sina interna mål med leveranssäkerhet och 

minimalt med bundet kapital i lager, har det visat sig nödvändigt att undersöka företagets 

produktionsprognoser. Syftet med ex-jobbet är därför att utreda hur väl produktionsprognoserna 

stämmer överens med den faktiska efterfrågan samt att fastställa hur Tobii bör arbeta i 

produktionsprognosprocessen för att säkerställa att komponentlagret baseras på bästa möjliga 

underlag. 

Som första steg genomfördes en nulägesanalys för att skapa en uppfattning av den nuvarande 

situationen och dess svårigheter. En kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod bedömdes 

vara av störst intresse för att säkerställa att alla synpunkter beaktades i undersökningen, vilken 

baserades på personliga intervjuer med samtliga berörda chefer involverade i prognosarbetet. En 

litteraturstudie genomfördes inom de områden som hade relevanta bidrag till 

problemformuleringen; främst prognostisering och processhantering, och en iterering av 

metodstudier och förslag till lösning genomfördes. Undersökningsprocessen var en iterativ process 

där den erhållna teoretiska och företagsspecifika informationen reducerades med fokus på 

problemformuleringen och med hjälp av avgränsningarna. Dragna slutsatser genererade återkoppling 

som gjorde ytterligare datainsamling nödvändig. 

Undersökningen visar att den faktiska efterfrågan inom affärsområdet Analysis Solutions kan anses 

överensstämma väl med de prognostiserade behoven. Varken komponentbrist eller för stora lager 

borde således existera inom affärsområdet. Så är dock inte fallet.  Såväl brist på komponenter som 

ett delvis överdimensionerat lager föreligger stundtals. Grunden till detta problem måste därför ligga 

på annat håll i produktionen. 

Granskningen av Assistive Technologys prognoser kan inte med säkerhet svara på huruvida 

eventuella komponentbrister kan härstamma från för låga prognoser. Detta beror på den historiskt 

sett undermåliga dokumenthanteringen. Det verkar dock som att prognoserna har varit för låga på 

vissa produkter.  Det är därför viktigt att en fortsatt bevakning sker av dessa prognoser så att 

prognosens roll i problematiken kan uteslutas. För ett antal produkter kan det med stor säkerhet 

konstateras att prognoserna genomgående har legat för högt. Det har även gått att koppla 

lagerinköpen till dessa prognoser vilket betyder att ökade lagerkostnader inom detta affärsområde 

delvis kan härledas tillbaka till prognosfelen. 

Affärsområdet Future Markets har troligtvis något höga prognoser i jämförelse med efterfrågan. 

Komponentbrist borde därmed inte existera i produktionen vilket dock är fallet. Detta kan antingen 

bero på att samma komponenter till stor del ingår i produkter ur Assistive Technologys sortiment; om 

deras prognoser har legat för lågt kan de ha absorberat detta behov, eller så kan det bero på andra 

felkällor inom produktion. Det handlar dock inte om någon större kapitalbindning eftersom de höga 

prognoserna inte ger något större utslag då de avser så pass små kvantiteter. 

En prognosprocess med ansvarig processägare har utformats och införts. Ett flödesschema som 

tydliggör de ingående aktiviteterna, ansvarsområdena samt tidsramen, har upprättats. I denna 

process har informationsflödet och terminologin säkrats. Bland annat har ett nytt 

produktionsprognosdokument samt ett återkopplingsdokument, där mer detaljerad information kan 

återfinnas, skapats. Samtliga dokument återfinns i det dokumenthanteringssystem som har införts. 
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Abstract 
In the efforts of Tobii Technology’s production to achieve its internal goal of on time delivery and 

minimal net assets in stocks, it has proved necessary to examine the production prognosis. The 

purpose of the thesis is therefore to examine how well the production prognoses match the actual 

demand and to define the Tobii should work in the production prognosis process to ensure that the 

component layer is based on the best information available. 

As a first step a situation analysis was performed to create a perception of the current situation and 

its difficulties. A combination of quantitative and qualitative method was judged to be of greatest 

interest to ensure that all aspects were considered in the survey. The survey was based on personal 

interviews with all the managers involved in prognosis. A literature review was conducted in the 

areas that contained relevant contribution to the problem statement, mainly forecasting and process 

management, and iterations of method study and proposed solutions was implemented. The 

investigation process was an iterative process in which the obtained theoretical and company-

specific information was reduced by focusing on the problem using the boundaries. Drawn 

conclusions generated feedback that made additional data collection necessary. 

The result shows that the actual demand within the Business Area Analysis Solutions can be 

considered to agree well with the projected needs. Neither component shortage nor a large stock 

should therefore exist in the business area. This is not the case. Lack of components as well as over-

stocking sometimes exists. The basis of this problem must therefore lie elsewhere in production. 

The audit of the Assistive Technology forecasting cannot reliably answer whether any component 

failures may stem from the low projections as a result of substandard records management. 

However, it appears that the forecasts have been too low on some products. It is therefore 

important to continue monitoring the effectiveness of these forecasts so that the forecast's role in 

the problem can be ruled out. For a number of products it can with great certainty be claimed that 

the projections have consistently been too high. It also agreed that the stock purchases are linked to 

these projections, which means increased storage costs in this sector can be partly traced back to the 

forecast errors. 

The business area Futures Markets probably has a little high forecast in comparison with the 

demand. Component deficiency should therefore not exist in production but this is sometimes the 

case. This may be due to the fact that the same components are largely contained in the products 

from the Assistive Technology product range. If their forecasts have been too low they may have 

absorbed this need, but it may also be due to other sources of error in production. Since the 

quantities in this business unit are relatively small these prognosis errors will not lead to any 

significant amounts of capital being tied up. 

A prognosis process with a responsible process owner has been designed and introduced. A flow 

chart has been prepared which clarifies the operations, responsibilities and the time frame. In this 

process, the flow of information and terminology has been secured. Among other things, a new 

production prognosis document and a discussion paper, where additional information can be found, 

was created. All documents are contained in the document management system which has been 

introduced. 
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1 Presentation av företaget 

1.1 Grundläggande företagsfakta 
Tobii Technology grundades 2001 och är ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag. År 2009 

hade företaget en omsättning på 200 miljoner kr med drygt 150 anställda på huvudkontoret i 

Stockholm, samt ytterligare ett antal filialer i USA, Norge, Tyskland, Kina och Japan. Produktionen 

sker i Stockholm och Kina. Företaget har genom åren vunnit ett antal priser, bland annat 

Teknikstjärnan, The Grand Award of design och Winner of the World Class Company Award. 

1.2 Produkter och marknader 
Tobii Technology är världsledande på en teknik kallad eye tracking, ögonstyrning, som gör det möjligt 

för en dator att veta exakt var användaren tittar. Företaget utvecklar ständigt nya produkter och 

användningsområden där tekniken kan appliceras. Tobiis kunder och användare finns över hela 

världen. I dagsläget (2010) har företaget tre affärsområden: 

 Analysis Solutions erbjuder främst produkter för kommersiell marknadsforskning, 

användarstudier och för den vetenskapliga sektorn. 

 Assistive Technology tillhandahåller kommunikationshjälpmedel för funktionshindrade, både 

med och utan ögonstyrningstekniken. 

 Future Markets fokuserar på affärsutveckling och försäljning av Tobiis egna produkter och 

ögonstyrningskomponenter för industriell integration, för att ta Tobiis ögonstyrning till nya 

marknader och användningsområden såsom fordonssäkerhet, standardiserade 

datorgränssnitt, och medicinsk- och diagnostisk utrustning. 

1.3 Produktion 
För merparten av produkterna utförs produktionen, som främst avser slutmontering, i Stockholm. 

Alla ingående komponenter tillverkas av underleverantörer, vare sig det är standardkomponenter 

eller komponenter konstruerade av Tobii. De produkter som inte monteras i Stockholm produceras 

av Tobii Kina för att sedan skeppas till Stockholm där mjukvaru-installationer och slutkontroller 

utförs. Målet är att även dessa steg ska utföras i Kina när produktionsenheten där har nått en stabil 

produktionsstandard. Produkterna består av relativt komplexa komponenter men har ändå en enkel 

monteringsprocess. 

1.4 Problembakgrund 
Inom produktionen är Tobiis främsta mål och därmed högsta prioriteringar leveranssäkerhet och 

därefter minimalt med bundet kapital i lager.1 

Emellanåt har det dock förekommit leveransförseningar för vissa produkter vilket man vill ha 

förklarat. Det finns många orsaker till detta. För att kunna angripa dem en och en måste 

problematiken struktureras, se Bilaga I – Problemmatris, leveransförseningar.  Många av problemen 

har uppstått till följd av en snabb expansion där ny personal inte har rekryterats i tillräcklig 

utsträckning. Detta är på väg att åtgärdas. 

                                                           
1
 Torbjörn Möller, COO, Tobii Technology, Danderyd, Sverige, Personlig intervju, september 2009. 
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Det kan konstateras att den vanligaste anledningen till leveransförseningarna är att det saknas 

ingående komponenter, se Figur 1. Det är dock inte känt vilken, eller vilka, som är de största 

anledningarna till detta. Eftersom inköpen huvudsakligen baserar sig på prognoser ansågs det först 

och främst vara relevant att ta reda på hur den faktiska efterfrågan ser ut i jämförelse med 

prognoserna. 

 

Figur 1 - Utdrag ur problembakgrunden för leveransförseningar 

Samtidigt som bekymmer med komponentbrist är frekventa har det även visat sig att lagret troligtvis 

binder omotiverat mycket kapital vilket kan vara ett tecken på att fel komponenter lagerhålls. Hittills 

är kostnaderna för lagret något som företaget inte har lagt särskilt stort fokus på. Kostnaderna har 

varit relativt låga och företaget har expanderat i ett högt tempo där arbete med lagerstyrning inte 

har hunnits med. Eftersom leveranssäkerheten har högsta prioritet har även ett större förråd tagits in 

för att skydda mot felaktiga produktionsprognoser och dåliga leveranser. I takt med att företaget har 

vuxit har emellertid kassaflödesanalysen blivit allt viktigare och därmed behovet av att minska 

onödigt bundet kapital. Även de ökade lagerkostnaderna kan bero på felaktiga prognoser. Det ökar 

ytterligare intresset av att undersöka prognossäkerheten och prognosprocesserna, se Figur 2.

 

Figur 2 - Problembakgrund till det kapitalbindande lagret 
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Först när prognosernas roll i problematiken kring uppfyllandet av produktionens mål är klargjord är 

det lämpligt att gå vidare och undersöka övriga felorsaker. 

2 Problemdefinition 

2.1 Syfte 
Syftet med ex-jobbet är att utreda hur väl prognoserna stämmer överens med den faktiska 

efterfrågan samt att fastställa hur Tobii bör arbeta i produktionsprognosprocessen för att säkerställa 

att lagerhållningen baseras på bästa möjliga underlag. Detta arbete omfattar enligt Figur 3 att: 

 

Figur 3 - Framtagande av en produktionsprognos 

2.2 Metod 
Inledningsvis krävdes en noggrann kartläggning av nuläget för att ge en uppfattning av den 

nuvarande situationen och dess svårigheter. Därefter var det möjligt att undersöka vilka förändringar 

som skulle krävas. En kombination av en kvantitativ och kvalitativ metod bedömdes vara bäst för att 

säkerställa att alla synpunkter beaktades.  Undersökningen baserades därför på personliga intervjuer 

med berörda chefer involverade i prognosarbetet. 

En litteraturstudie genomfördes inom de områden som hade relevanta bidrag till 

problemformuleringen, främst prognostisering och processhantering. Ett iterativt arbete med 

litteratur-/metodstudier och lösningsförslag genomfördes, se Figur 4. 

 

Figur 4 - Ex-jobbsprocessen 
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2.2.1 Kvantitativ och kvalitativ datainsamling 

Intervjuer 

För att säkerställa ett omfattande informationsunderlag där samtliga personer har kunnat ge sin 

version av den befintliga prognosprocessen användes ett semistrukturerat intervjumaterial, se Bilaga 

II – Intervjuunderlag. Underlaget anpassades efter varje person som intervjuades, vad avser 

vederbörandes roll i organisationen och i denna process. Samtliga intervjuer genomfördes 

personligen under vardera en timme där svaren antecknades under intervjuns gång för att garantera 

informationens korrekthet. Dessa anteckningar renskrevs omedelbart efter respektive intervju och 

sändes till den intervjuade för godkännande. Därigenom kunde felaktigheter och missuppfattningar 

undvikas. 

2.2.2 Informationshantering 

All information som erhölls under arbetets gång samlades in och analyserades enligt Figur 5:  

 

Figur 5 - Informationshanteringsprocessen 

Undersökningsprocessen var en iterativ process där den erhållna teoretiska och företagsspecifika 

informationen reducerades med fokus på problemformuleringen och med hjälp av avgränsningarna. 

Dragna slutsatser gav upphov till en återkoppling som gjorde ytterligare datainsamling nödvändig. 

2.3 Avgränsningar 
 Prognosprocessen avser endast hårdvaruprodukter. Produktionen av mjukvara utgör inte 

något problem i dagsläget eftersom dessa har korta ledtider och låga kostnader i form av 

bundet kapital. 

 Val av prognosmetoder för framställandet av produktionsprognosen kommer inte att 

omfattas eller ifrågasättas av arbetet eftersom detta är upp till marknadssidan att avgöra. 

 Inga systemändringar eller systemtillägg kommer att undersökas då detta inte ryms inom 

tidsramen. 

3 Situationsbeskrivning 

3.1 En definierad produktionsprognosprocess saknas 
Produktionsprognosen har hittills inte framställts på ett definierat sätt för samtliga affärsområden 

eller ens haft någon som är ansvarig för att detta arbete sker i affärsområdena. Berörda personer har 

involverats i arbetet men utan klara riktlinjer och ansvarsområden. 

Datainsamling

DatareduktionSlutsatser

Återkoppling
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3.2 Alla inblandade i prognosprocessen inser inte dess betydelse 
En förutsättning för att en stabil produktionsprognosprocess ska kunna implementeras är att alla 

som är inblandade i processen förstår vilken betydelse prognosen har för produktionen och därmed 

för företaget. I dagens läge inser inte alla som ska ta fram underlaget vikten av detta, vilket leder till 

en oprioriterad och halvdan process med ett delvis opålitligt underlag. På produktion och inköp är 

det en självklarhet att detta är ett mycket viktigt arbete eftersom det är produktionsprognosen som 

ligger till grund för allt produktionsarbete, se Figur 6, medan vikten inte är helt befäst hos alla 

affärsområden. 

 

Figur 6 - Planeringskedjan för produktion 

Leveransförseningar riskeras vid för låga prognoser och lagerkostnaderna ökar när prognoserna är 

alltför överdrivna. Produktionsprognosen har inte sträckt sig de 12 månaderna framåt i tiden det är 

tänkt, utan har vid tillfällen endast precis nått över ledtiderna för produkterna, se Bilaga III – 

Sammanställning av ledtider samt prognosens horisont i den ursprungliga produktionsprognosen. I 

Bilaga IV – Värdeflödesanalys ses produktionsprognosens del i produktionsstyrningen. 

3.3 Olika uppfattningar om produktionsprognosens horisont 
De som är inblandade i prognosprocessen har inte samma bild av hur långt fram i tiden denna ska 

sträcka sig: svaren är allt från ett halvår till ett år samt att det beror på vilken produkt det avser. En 

granskning av produktionsprognosen från det senaste prognosmötet visar att den sträcker sig 9 

månader framåt. Detta möte ägde dock rum 2 månader tidigare vilket i praktiken betyder att 

giltigheten i detta läge endast är 7 månader. 

3.3.1 Långa ledtider 

Flera av de komponenter som ingår i produkterna har ledtider på 20-40 veckor från leverantörer 

vilket tvingar Tobii att lägga beställningar för att säkerställa komponentlagret långt innan den 

faktiska efterfrågan är känd. Merparten av de styrande ledtiderna beror på underkapacitet inom 

elektronikbranschen.2 

                                                           
2
 Björn Franzén, Purchase Manager, Tobii Technology. 
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Från produktions- och inköpssidan är det viktigt att produktionsprognosen sträcker sig 12 månader 

framåt för att kunna hantera de långa ledtiderna samt för att kunna förse de kritiska leverantörerna 

med information i tid, så att även de kan planera sin produktion för att klara av att möta efterfrågan. 

För affärsområdena upplevs däremot en horisont på 12 månader som för lång för att de ska kunna 

leverera säkra prognoser. De närmsta 6 månaderna upplever chefen för Analysis Solutions att de kan 

prognostisera med en felmarginal på ±10 % medan han gissar att de efterföljande månadernas 

prognoser har en felmarginal på ±20 %. Prognosen blir givetvis mer osäker ju längre fram i tiden den 

sträcker sig. 

3.4 Avsaknad av gemensam terminologi 
Missförstånd och förvirring uppstår lätt och ofta till följd av att det saknas en gemensam terminologi, 

exempelvis av att vissa ord används i flera olika bemärkelser. Vissa produktnamnsuppdateringar har 

inte befästs genom hela verksamheten vilket leder till att vissa produkter dras med flera namn, där 

de anställda inte alltid känner till det nya eller gamla namnet och missförstår varandra. 

3.5 Olika ingående data i produktionsprognosen 
Ett väsentligt problem med produktionsprognosen är att alla inte är överens om vilka data som ska 

inkluderas vilket genererar inkonsekventa och felaktiga prognoser. Det största problemet är då att 

det inte tas hänsyn till samtliga behov av enheter såsom interna/externa testenheter, hyresenheter, 

låneenheter o.s.v. utan att endast en approximation av ren försäljning inkluderas. 

Det är vidare oklart vilka produkter som ska prognostiseras: det är sagt att alla produkter som har en 

lång ledtid ska prognostiseras. Dock finns ingen definition av vad som är en lång ledtid. Det finns 

även produkter som inte prognostiseras trots att de har en lång ledtid. Motiveringen är då att det är 

för svårt att prognostisera denna produkt. 

3.6 Ingen bestämd mötesstruktur 
Produktion och inköp anser att det ska hållas ett möte varje månad där samtliga siffror i 

produktionsprognosen uppdateras. Affärsområdena är dock av uppfattningen att ett sådant möte 

ska ske en gång i halvåret. I produktionsprognosens instruktioner står det istället att dokumentet 

kommer att skickas ut i början av varje månad för uppdatering av affärsområdena och att de då ska 

fylla i informationen själva. Kommunikationen har uppenbarligen brustit. Repeterbarheten och 

kontinuiteten i processen har som följd blivit lidande med långa perioder utan möten och nya 

underlag. 

Det finns inga dokument eller anvisningar om vem som är ansvarig för att kalla till möten, vad 

dagordningen ska inkludera, vilka som ska närvara eller vilka som är ansvariga för att nödvändig 

information är medtagen och uppdaterad. Ingen representerar produktionsteknik vilket behövs för 

att de i tid ska kunna ta fram verktyg och fixturer för nya produkter och undersöka nödvändigheten 

och lönsamheten av underhållsatsningar. 

3.7 Förvirrande och otydliga produktionsprognoser 
 Samma dokument fungerar som sammanställning av produktionsprognoserna och som 

produktionsplan vilket gör att all ingående information inte är relevant för samtliga personer 

i processen. 

 Det saknas information om vad som har ändrats sedan föregående produktionsprognos. 
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 Det görs ändringar inom ledtiden för produkterna trots att detta inte är tillåtet. 

 Gamla produkter ligger kvar i dokumenten. 

 Gamla produktnamn är inte uppdaterade till nya. 

 I de fall då prognosmötet ersätts med mail cirkulerar det flera olika produktionsprognoser 

samtidigt, som sedan måste sammanställas till ett enda gällande dokument. Detta är mycket 

förvirrande. Risken är stor att det uppstår fel när delar av vissa dokument stämmer, medan 

resterande data är felaktig och måste kompletteras med delar av andra dokument. 

3.7.1 Rutiner för hur ändringar inom ledtid ska hanteras saknas 

Som redan nämnts görs ändringar av produktionsprognosen inom ledtid direkt i det prognostiserade 

behovet, både på möten och när dokumenten mailas ut. Dessa siffror skriver då över den 

ursprungliga produktionsprognosen utan att inköp har haft möjlighet att köpa in komponenter i 

enlighet med dessa ändringar. Detta leder till en försvagad respekt för ledtidernas betydelse samt till 

en ojämn och stressad produktion där komponentlagret vid vissa tillfällen tar slut. 

3.8 Analys och återkoppling av produktionsprognosen saknas 
På grund av oenigheter om vilka data som ska ingå i prognosen finns det inget utvärderingsunderlag 

för denna. Det utförs därför inga analyser av prognoserna i efterhand för att se hur väl de faktiskt 

överensstämmer med verkligheten. Det finns inte heller någon person, eller ens avdelning, som är 

ansvarig för analys av produktionsprognoserna. 

4 Litteraturstudie 

4.1 Logistik 
Logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden och avser alla de verksamheter som syftar till 

att ha rätt produkter på rätt plats i rätt tid. Målet är att öka den ekonomiska vinningen för företaget 

genom exempelvis högre intäkter, lägre kostnader samt mindre arbetande kapital.3 En vanligen 

använd definition av logistik är följande, given av Council of Supply Chain Management 

Professionals:4 

  

                                                           
3
 Jonsson, P., Mattsson, S-A., Logistik, (2005), Läran om effektiva materialflöden 

4
 Council of Supply Chain Management Professionals, åtkommen 2010-11-10, 

http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp 

”Logistics management is that part of supply chain management that plans, 

implements, and controls the efficient, effective forward and reverses flow and 

storage of goods, services and related information between the point of origin 

and the point of consumption in order to meet customers' requirements.” 

” 

http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp
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Logistikprocessen består av ett antal delprocesser enligt Figur 7: 

 

Figur 7 - Logistiksystemets processer
5
 

Inom detta examensarbete är det materialanskaffningsprocessen som är i fokus. Övriga steg i 

processen kommer därför inte att förklaras närmare. 

4.2 Materialplaneringsmetoder 
Materialplanering används för att tillgodose kommande materialbehov på ett så effektivt sätt som 

möjligt med avseende på kapitalbindning, leveransförmåga och resursutnyttjande i den egna 

verksamheten.6 

Det finns ett flertal olika materialplaneringsmetoder där materialbehovsplanering, 

beställningspunktssystem och kanban är de mest förekommande.7 Trots att materialbehovsplanering 

har varit utsatt för stark kritik under de senaste 20 åren är det den klart vanligaste planeringsformen 

inom svenska producerade företag. 2005 använde 75 % av företagen denna som sin huvudsakliga 

planeringsmetod medan beställningspunktssystem tillämpades av 33 % och kanban av 13 %. Ett 

genomsnittligt svenskt företag använder sig utav 2,5 olika styrningsmetoder. Studier visar att 

materialbehovsplanering dominerar inom råvarumaterial och komponentregleringen medan 

beställningspunktsystem och kanban var vanligare vid styrning av slutprodukter. 8 

4.2.1 Tryckande/dragande produktionsstyrning 

Ett system som beställer material och komponenter och producerar artiklar mot prognoser är ett 

tryckande system. Ett system som fyller på vartefter ett behov uppstår hos kund eller efterföljande 

processteg är ett dragande system. Så länge behovet inte är känt och ledtiderna in/genom företaget 

är längre än leveranstiden till kund är det därmed nödvändigt att använda sig av en tryckande 

strategi. Ett dragande system är dock bättre då endast det som behövs med säkerhet beställs eller 

produceras, något som ofta förespråkas så långt det är möjligt.9 Svårigheten här ligger i att avgöra 

var någonstans i kedjan kundorderpunkten bör ligga. Det är i denna punkt ett skifte mellan de två 

metoderna sker. 

Materialbehovsplanering 

Materialbehovsplanering är en tryckande metod vilken baserar sig på en nedbrytning av 

produktstrukturer för att få fram vilka behovskvantiteter och behovstidpunkter som krävs för att 

                                                           
5
 Jonsson, P., Mattsson, S-A., Logistik, (2005), Läran om effektiva materialflöden 

6
 Jonsson, P., Mattsson, S-A., (2006), Materialplaneringsmetoder i svensk industri - Användarerfarenheter 

7
 Jonsson, P., Mattsson, S-A., (2005), Materialplaneringsmetoder i svensk industri - Användning och 

användningssätt 
8
 Ibid. 

9
 Liker, J., (2004), The Toyota Way 

Material-
anskaffning

Tillverkning
Order till 
leverans

Distribution
Efter 

leverans
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säkerställa produktionen. Metoden bygger alltså på prognostiserade tidpunkter för lagerbehov och 

inleveranser planeras till tidpunkter då nettobehovet av material uppstår.10 

Beställningpunktssystem 

I ett beställningspunktssystem jämförs en bestämd beställningspunkt med redovisat saldo. När saldot 

underskrider beställningspunkten initieras en ny order för lagerpåfyllning. Beställningspunkten är 

vanligtvis lika med prognostiserad förbrukning under återanskaffningstiden plus säkerhetslagret.11 Ett 

beställningspunktssystem är således ett exempel på en dragande planeringsmetod. 

Kanban 

Även kanban är ett exempel på en dragande planeringsmetod. Vid användande av kanban är det 

exempelvis ett kort som signalerar behovet av produkter eller komponenter. Det är ett avropssystem 

där kortet följer med behållare eller lastbärare mellan leverantören och beställaren. När beställaren 

behöver påfyllnad skickas kortet tillbaka med behållaren till leverantören vilket är signalen för en ny 

beställning.12 Signalen behöver dock inte vara i form av ett kort utan kan lika gärna vara endast den 

tomma behållaren, ljud- eller ljussignaler, lastpallar o.s.v.13 

4.3 Prognostisering 
I fall där leveranstiden till kund är kortare än tillverkningstiden och ledtider från leverantörer är det 

nödvändigt att använda prognoser för att säkerställa resurserna till produktionen.14 Om resurserna är 

otillräckliga kan efterfrågan inte mötas, medan kostnaderna för lagerhållning och eventuella 

kassaktioner ökar till följd av för höga prognoser. Det övergripande syftet med prognostisering är att 

öka kunskapen om framtida behov och på så sätt skapa en planering vilken möjliggör en förkortning 

av leveranstiderna, en jämnare produktion, säkrare resurstillgång, bättre kapacitetsplanering och 

beslut om framtida produktionsförändringar med mera.15 Generellt sett finns det två olika sätt att 

skapa prognoser på: extrapolation av historiska data eller prognostisering baserat på andra faktorer. 

16 Andra faktorer kan exempelvis vara information om kampanjer och andra omständigheter vilka 

historiska data inte kan ta hänsyn till. 

Vikten av prognosarbetet och svårigheten i att minimera prognosfelen är vida känd. Prognosarbetet 

kan därmed anses vara något som bör minimeras eftersom tillförlitligheten kan vara bristfällig.17 

Detta bör inte tolkas som att prognoser är något som helt bör undvikas, utan som att ett överdrivet 

användande inte medför ytterligare fördelar. Man bör även vara uppmärksam på att fullkomligt säkra 

prognoser är en orimlighet och att en beredskap därför måste finnas för hur prognosavvikelser bör 

hanteras. 

  

                                                           
10

 Mattsson, S-A., (2002), Logistik i försörjningskedjor 
11

 Mattsson, S-A., (2004), Logistikens termer och begrepp 
12

 Ibid. 
13

 Mattsson, S-A., (2002), Logistik i försörjningskedjor 
14

 Silver, E., Pyke, D., Peterson, R., (1998), Inventory Management and Production Planning and Scheduling 
15

 Olhager, J., (2000), Produktionsekonomi 
16

 Axsäter, S., (2000), Inventory Control 
17

 Wallander, J., (1979), Om prognoser budgetar och långtidsplaner 
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För att skydda sig mot avvikelser från prognos kan företag exempelvis använda sig av:18 

 Övertid 

 Extra produktionsarbetare 

 Underleverantörer 

 Säkerhetslager 

 Inköpt kapacitet på en spotmarknad 

När en prognos tas fram måste hänsyn tas till flera olika aspekter för att prognosens relevans ska 

vara den högsta möjliga, se Figur 8: 

Tidshorisonten Hur långt fram i tiden behöver prognosen sträcka sig? 

Detaljeringsgrad Hur stora skall produktgrupperna vara; varje artikel för sig eller 
sammanslagningar till större grupper, hur långa ska prognosperioderna vara, 
hur ofta ska prognosen uppdateras? 

Antal prognosobjekt Vad ska prognostiseras? Beroende på hur stort produktsortiment företaget 
har lönar det sig olika mycket att ta fram enskilda prognoser för varje 
produkt. Ju större antal produkter företaget har desto mindre lönar det sig 
att lägga ned stora resurser på enskilda prognoser. Prognoser av mer 
generell karaktär är då att föredra. 

Planering kontra 
styrning 

Vilken funktion fyller prognosen, vilka beslut ska fattas med utgångspunkt i 
prognosen? Om prognosen ska fylla ett planeringsbehov behöver mönster i 
behovet kunna identifieras medan det räcker med att kunna se avvikelser 
om prognosen ska användas till operativ styrning av en process. 

Stabilitet Hur stabilt mönster uppvisar behovet? 

Befintliga 
affärsprocesser 

Vem ska använda prognosen, i vilket syfte ska den användas, vilket data 
behövs, är det värt de inlagda resurserna att ta fram prognosen? 

Figur 8 - Aspekter att ta hänsyn till vid prognostisering
19

 

4.3.1 Prognosens horisont 

Beroende på vilket syfte prognosen har bör dess tidshorisont ges lämplig längd. Det faller sig 

naturligt att ju mer tid och resurser en investering kräver desto längre behöver horisonten vara. I 

Figur 9 ges ett exempel på olika sorters prognostiseringar med förslag på lämpliga tidshorisonter: 

  Kort sikt Medellång sikt Lång sikt 

Horisont 1 dag - 3 månader 2 månader - 2 år Minst 1 år 

Syfte 
Operativ styrning av 
tillverkning och 
bemanning 

Effektiv allokering av 
resurser 

Planera 
resursanskaffning 

Objekt 
Produkter, 
modeller, artiklar 

Produktgrupper 
nedbrutna till produkt, 
enskilda produkter 

Total försäljning, 
produktgrupper 

Besluts-
område 

Tillverkning, inköp 
Huvudplanering, 
inköpsplanering, 
distributionsplanering 

Kapacitetsplanering, 
anläggningsplanering, 
processval, sälj- och 
verksamhetsplanering 

Figur 9 - Prognosanvändning på lång och kort sikt
20

 

                                                           
18

 Chopra, S., Meindl, P., (2010), Supply chain management 
19

 Olhager, J., (2000), Produktionsekonomi 
20

 Ibid. 
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4.3.2 Prognosfel och prognosuppföljning 

Eftersom en prognos alltid är ett mer eller mindre kvalificerat antagande om framtida efterfrågan 

kommer det i princip alltid att förekomma prognosfel. Ju större aggregering av prognoserna och ju 

kortare prognoshorisont desto mindre brukar felet vara.21 Precis som i allt förbättringsarbete är 

grunden för utveckling av befintliga processer att företaget verkligen förstår hur väl, eller dåligt, 

dagens arbete fungerar: ”To continuously improve, you need to truly understand how you are 

performing, and the only way to do this is with data.”22 

För förbättring av framtida prognoser krävs uppföljning av prognosfelen. Oberoende av vilken 

prognosmetod som används förutsätter en förbättring av prognossäkerheten att prognosfelet kan 

beräknas och användas som input till den nya prognosen.23 Ett exempel på hur en 

återkopplingsprocess kan se ut ges i Figur 10. 

 

Figur 10 - Exempel på prognosprocess
24

 

Ytterligare en faktor som är starkt beroende av prognosfelet är dimensioneringen av säkerhetslagret. 

Ju osäkrare prognosen är desto större säkerhetslager krävs.25 

Säkerhetslager 

Säkerhetslager hålls för att möta en efterfrågan som är högre än förväntat.26 Eftersom det alltid 

förekommer osäkerhet rörande efterfrågan är det viktigt att företaget har bestämt hur förhållandet 

ska se ut mellan lagerkostnaderna och servicenivån de vill hålla. En aspekt av yttersta vikt är huruvida 

kunderna tros vänta på en försenad order eller om de tros byta leverantör. Detta beaktas sällan.27 

4.4 Processer 
Eftersom examensarbetet till stor del syftar till att ta fram en process för skapande av 

produktionsprognoser är det befogat att definiera vad en process är. 

                                                           
21

 Olhager, J., (2000), Produktionsekonomi 
22

 Zimmerman, G., (2008), Measure, Improve, Repeat 
23

 Wild, R., (2002), Operations Management 
24

 Silver, E., Pyke, D., Peterson, R., (1998), Inventory Management and Production Planning and Scheduling 
25

 Ruiz-Torres, A., Mahmoodi, F., (2008), Safety stock determination based on parametric lead time and demand 
information 
26

 Chopra, S., Meindl, P., (2010), Supply chain management 
27

 Benjafaar, S., Gayon, J-P. , Tepe, S., (2010) Optimal control of a production-inventory system with customer 
impatience 
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4.4.1 Definition 

Begreppet process kan definieras på ett antal snarlika sätt. Ordet process kommer från latinets 

processus och betyder framåtskridande. Det är alltså något som sker och är därmed något dynamiskt. 

En process kan därmed inte beskriva en situation utan endast någon form av förlopp eller 

förfarande.28 Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet enligt följande: 29 

 

För att beskriva kedjan som bygger upp en process brukar ordet aktiviteter användas. Med aktiviteter 

avses något som görs eller sker för att möjliggöra en fortsatt utveckling av processen. Serien av 

aktiviteter har en början och ett slut där tanken är att slutresultatet ska ha skapat ett ökat värde för 

kunden i processen. En vanlig uppfattning inom verksamhetssammanhang även att en process är 

något som upprepas gång på gång, vilket leder till en annan mer distinkt definition:30 

 

4.4.2 Syftet med processanvändning 

Att använda sig av processer i verksamheter handlar om att implementera en ledningsmetodik vilken 

underlättar arbetet och höjer värdet av utfallet för såväl kunder som företaget i sig.31 Flödet i arbetet 

ska kartläggas och definieras på ett sådant sätt att målet med processen är tydligt och självklart för 

samtliga berörda parter. 

4.4.3 Olika typer av processer 

Beroende på vilken nivå i företaget en process befinner sig samt vilken roll den spelar i företaget 

indelas vanligen processer enligt följande:32 

 Huvudprocesser (eller kärnprocesser eller operativa processer) 

 Delprocesser 

 Stödprocesser (eller styrprocesser) 

Huvudprocesser 

De väsentligaste processerna inom ett företag är i regel sådana som är direkt knutna till framställning 

och leverans av varor eller utförande av tjänster till kunder och kallas ofta för huvudprocesser. Deras 

syfte är att omvandla kundens krav och förväntningar till ett utfall, en tjänst eller produkt, vilka 

motsvarar kundens önskemål. 

                                                           
28

 Persson, G., (2005), Processer 
29

 Nationalencyklopedin 
30

 Bergman, B., Klefsjö, B., (2007),                                    
31

 Juran, J.M., Godfrey, A.B., (1999), Ju   ’s Qu    y H      k 
32

 Persson, G., (2005), Processer 

”En process är en serie av aktiviteter som upprepas i tiden 

och vars syfte är att skapa värde åt dess kunder” 

”Förlopp som innebär att något förändras eller utvecklas” 
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Exempel på ett företags huvudprocesser visas i Figur 11: 

Sälja

Kundbehov

Konstruera

Planera

Köpa in

Producera

Leverera

Tillfredställt behov
 

Figur 11 - Exempel på ett företags huvudprocesser
33

 

Delprocesser 

Indelningen av huvudprocesser och delprocesser är flytande och bör därför definieras av företaget på 

det sätt passar bäst för dem. För att lättare följa ett händelseförlopp är det fördelaktigt att dela upp 

en huvudprocess i delprocesser. Även delprocesserna kan behöva brytas ned på en mer detaljerad 

nivå för att underlätta åskådliggörandet, men uppdelningarna bör inte göras så långt att det inte 

längre är möjligt att få en överblick.34 

Stödprocesser 

Stödprocesser är processer vilka är nödvändiga för att huvudprocesserna ska fungera effektivt och 

ger således ett indirekt värde år kunden, företaget och övriga intressenter. Det är dock inget som kan 

generera ett monetärt värde för företaget. Exempel på stödprocesser kan vara:35 

 Strategiskt beslutsfattande 

 Affärsutveckling 

 Budgetering 

 Personalplanering 

 Kompetensutveckling 

 Underhåll av utrustning och lokaler 

4.4.4 Kartläggning av flödet 

Det är viktigt att alltid kartlägga flödet mellan processerna för att förstå vilka insatserna är, varifrån 

dessa kommer, vilket utfallet är, vart detta ska ta vägen, vilka mottagarna är samt om flödet är 

beroende av flera olika processer. En kartläggning kan göras för att se sambanden mellan 

processerna antingen i ren text eller med hjälp av bilder. Bilder har fördelen att de snabbt kan ge en 

                                                           
33

 Persson, G., (2005), Processer 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
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överblick över en process vilken hade krävt en längre beskrivning i ord medan en process med många 

detaljer kan bli svåröverskådlig i bildformat. Det kan således komma att behövas en uppdelning i 

mindre delar för att undvika en sådan situation och underlätta förståelsen för helheten. 

4.4.5 Processägare 

Alla processer bör ha en processägare som ansvarar för att processen förvaltas och bedrivs på avsett 

vis, annars är risken stor att utfallet inte blir det tilltänkta. Ansvarsområden, arbetsuppgifter och 

befogenheter för ingående linjefunktioner bör definieras väl. Beroende på processens omfattning 

och utsträckning inom företagets avdelningar kan det finnas en eller flera processägare som ansvarar 

för olika delar av processen. Ägarens uppgift är att se till att insatser och utfall överensstämmer med 

behoven samt att leda förbättringsarbete av processen. Processägarens arbetsuppgifter inkluderar 

bland annat att: 36 

 Identifiera processen 

 Leda och styra processen 

 Införa mätmetoder och bearbeta erhållna mått 

 Analysera och utvärdera hur väl processen fungerar 

 Initiera förbättringar i processen och dess utfall 

 Dokumentera processen eller medverka till att det görs 

 Se till att övriga medarbetare är förtrogna med helhetssynen och de aktuella aktiviteternas 

betydelse 

4.4.6 Processförbättringar 

För att ständigt förbättra det pågående arbetet är det viktigt att regelbundet utvärdera den 

nuvarande processen samt nya idéer för förbättringar. En hjälpsam metod i detta arbete är PDSA-

cykeln, Plan-Do-Study-Act 37, se i Figur 12: 

 

Figur 12 - PDSA-cykeln 

Det första steget i cykeln är att planera: I detta steg identifieras ett problem och de grundläggande 

orsakerna till problemet fastställs. 

Det andra steget är genomförande: Detta innebär att en utsedd grupp (eller person) ska utföra 

förbättringstegen. Det betonas i detta steg att alla berörda i företaget behöver veta och förstå varför 

dessa steg genomförs, annars är risken att personalen inte är motiverade att delta i 

förbättringsarbetet. 

                                                           
36

 Persson, G., (2005), Processer 
37

 Bergman, B., Klefsjö, B., (2009), Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction 
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Det tredje steget är att studera: När denna del av processen är nådd ska de förbättringsåtgärder som 

har genomförts undersökas. Om de åtgärder som har vidtagits var framgångsrika ska den nya 

lösningen bibehållas. 

Det sista steget i cykeln är att agera: Om de åtgärder som vidtogs har visat sig vara framgångsrika bör 

förändringen genomföras. Om stegen inte visade sig leda till en förbättring till önskad nivå måste 

cykeln genomgås på nytt. 
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5 Åtgärdsförslag – Framtagande av en produktionsprognosprocess 

5.1 Fastställande och säkerställelse av informationsflödet - flödesschema 
För att skapa en repeterbarhet i prognosarbetet med en fast tidsram har en arbetsprocess tagits 

fram vilken illustreras i ett flödesschema, se Figur 13. Ägare av denna process är 

produktionsplaneraren. 
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Figur 13 - Flödesschema över prognosprocessen 

Detta schema anger de olika stegen i processen, inom vilka tidsintervall de ska utföras samt vilken 

information som ska tillhandahållas i respektive steg. Det är även specificerat vilka avdelningar och 

roller som är ansvariga för att uppdatera denna information, se Bilaga V – Flödesschema över 

prognosprocessen.  Alla personer som är involverade i processen vet därmed hur förloppet ska se ut 

och vad som förväntas av dem. Informationen uppdateras först i prognosdokumentet för att sedan 

diskuteras i ett möte mellan avdelningarna där möjligheter ges att dela med sig av ytterligare 

upplysningar och förklaringar. 

Att det finns en definierad process med ansvarsområden bidrar till en ökad känsla för betydelsen av 

prognosarbetet hos alla. 

5.1.1 Ansvarsområden och mötesdeltagare 

Till flödesschemat finns en tabell som anger vilka ansvarsområden respektive person har, samt en 

tabell som anger vilka personer som ska delta i prognosmötena. Eftersom det tidigare har 

förekommit stora oklarheter kring detta sväljs i nuläget att utöver avdelning och roll, inkludera 

namnen på de personer som avses. Syftet är att eliminera risken av tolkningar och felaktiga 

antaganden. När processen är inarbetad och stabil kan namnen avlägsnas. Det gör att dokumentet är 

giltigt även efter personbyte. 

5.1.2 Mötesstruktur 

Stående möten med respektive affärsområde, där information kan utbytas mellan avdelningarna och 

dess deltagare, är inplanerade varje månad och kommer att hållas den fjärde arbetsdagen. 

Produktionsplaneraren ansvarar för att kalla till dessa möten. En agenda innehållandes de punkter 

som alltid bör genomgås har tagits fram och kommer att användas på varje möte, se Bilaga VI – 
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Discussion paper for the production prognosis meetings. Allt som meddelas under mötena antecknas 

i underlaget som sparas som mötesprotokoll. 

Produktionsplaneraren ansvarar även för att ta med de papper som ska signeras av affärsområdena 

med orderkvantiteter. Detta för att poängtera vikten av prognoserna. Om det är för höga prognoser 

är affärsområdena ansvariga för de lager som produktionen tvingas att bygga medan för låga 

prognoser leder till en stor risk för leveransförseningar. 

Det anses inte vara nödvändigt att inkludera representanter från produktionsteknik på 

prognosmötena eftersom merparten av det som diskuteras inte är relevant för dem. Det är dock 

mycket viktigt att de har tillgång till prognoserna och att de delges information kring 

produktkvantiteternas utveckling. På detta sätt kan de undersöka om några underhålls- eller 

nysatsningar är av intresse för att förbättra produktionen. 

5.2 Gemensam terminologi 
Det största problemet i terminologin var att termen forecast användes i flera olika avseenden. Den 

förvirring som uppstod till följd av detta har lösts genom att termen produktionsprognos istället 

infördes i denna process, se Bilaga VII – Identifierade problem i terminologin. 

5.3 Tydligare produktionsprognos 

5.3.1 Instruktioner 

Nya instruktioner har skrivits till produktionsprognosen där alla ingående termer och 

ansvarsområden finns förklarade, se Bilaga VIII – Instructions to the production prognosis. Dessa 

förtydligar bland annat följande punkter vilka det tidigare har förekommit oklarheter kring: 

 Definitionen av vilka produkter som ska prognostiseras 

 Produktionsprognosens horisont 

 Ingående data i produktionsprognosen 

 Hantering av ändringar av prognoser inom ledtid 

 Definition av ansvarsområden i prognosdokumentet 

Även i detta dokument anges med namn vilka personer som ansvarar för uppdatering av de ingående 

siffrorna. Detta ska ytterligare befästa uppgiftsfördelningen och ansvarskänslan hos de ingående 

parterna. När processen är inarbetad kan namnen avlägsnas och endast avdelning och roll kvarstå. 

5.3.2 Informationsinnehåll 

Prognosdokumentet omfattar nu mindre men mer relevant information än tidigare. Endast de data 

som är betydelsefulla för prognosen har inkluderats vilket har gjort dokumentet betydligt mer 

överskådligt och framhäver de siffror som faktiskt är av intresse, se Bilaga IX – Production Prognosis. 

För att det ska vara tydligt vilka prognoser som får förändras är alla behovsangivelser som befinner 

sig inom ledtid rödmarkerade. Detta betyder att dessa inte längre är möjliga att korrigera. 

Affärsområdena ska lämna uppgifter om hur stort de bedömer att behovet av nya enheter kommer 

att vara samt hur stort säkerhetslager de vill ha utöver detta. Önskningar om ändringar inom ledtid 

får numera anges på en ny rad istället för att som tidigare skriva över ursprungligt data. 
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De prognostiserade produkterna uppdateras varje månad av produktionsplaneraren, gamla 

produkter rensas ut, nya läggs till och produktnamnen kontrolleras ifall något har ändrats. 

Det finns mycket information rörande produkters framtid och historia att hämta i kommentarer i 

dokumentet; exempelvis vilka formler som används för att räkna ut de prognostiserade behoven, 

vilka produkter som ska sluta produceras snart eller om det har bytts produktnr etc. Produkternas 

produktnummer har inkluderats så att inga missförstånd ska kunna förekomma. Alla ska lätt kunna 

söka information kring dem i återkopplingsdokumentet. 

Varje affärsområde har en egen flik i dokumentet innehållandes dess produkter vilket gör 

dokumentet överskådligt. Eftersom det är viktigt för affärsområdet Assistive att de kan dela upp dess 

prognoser för USA och resten av världen har de tilldelats 3 flikar. En flik respektive för USA och resten 

av världen samt en flik där det totala behovet summeras. 

5.4 Återkoppling till prognosen 
Produktionsplaneraren är ansvarig för att varje månad ta fram en uppskattning av det faktiska 

behovet och att synliggöra hur detta behov fördelas på antalet sålda respektive uthyrda/utlånade 

enheter, se Bilaga X – Feedback to the production prognosis.  Behovet sammanfattas och synliggörs 

för respektive affärsområde i form av tabeller och diagram. Om mer detaljerad information än så 

önskas kan det sökas i de bifogade tabellutdragen ur affärssystemet. Sorteringen av produkter görs i 

detta material på produktnamn och inte på produktnummer. Detta är för att diagrammen och 

tabellerna ska vara så lättlästa som möjligt. Risken att det skulle bli en felaktig återgivning till följd av 

detta, då det är möjligt att ange produktnamn olika i affärssystemet, bedöms som obetydlig, se 

Bilaga XI – Antal fel i namngivelser av produkter i affärssystemet. 

Eftersom framtagandet av återkopplingen till prognosdokumenten är relativt komplicerad har 

produktionsplaneraren försetts med noggranna instruktioner gällande detta. På detta sätt ska 

arbetssättet och informationsflödet säkerställas i detta led, se Bilaga XII – Instruktioner till 

produktionsplaneraren av uppdateringen av produktionsprognosen och återkopplingen till denna. En 

sammanställning av de produkter som ska ingå i selektionen i affärssystemet hjälper 

produktionsplaneraren att kontrollera att ingen nödvändig information utelämnas, se Bilaga XIII – 

Prognostiserade produkter i affärssystemsselektionen. 

5.4.1 Definition av uppskattningen av det faktiska behovet 

                              

                                                                  

För att få en så rättvisande siffra som möjligt för hur behovet av nya enheter ser ut måste behovet 

delas upp i två olika delar; de produkter som har sålts och den ökning som måste ske i lager 2 

(hyr/lånlagret) för att möta en växande efterfrågan av hyr/lånesenheter, se Bilaga XIV – Estimation of 

the actual need. Denna siffra är inte helt korrekt eftersom det inte är möjligt att erhålla en exakt 

siffra över hur stort behovet är i lager 2 i det nuvarande systemupplägget. Det faktiska behovet ska 

dock aldrig vara större än den angivna kvantiteten och de uppskattade felet beräknas till högst 5 % 

sett över hela året, se Bilaga XV – Calculation of the error in the estimated actual need. I jämförelse 

med de siffror som var den närmsta indikationen på hur behovet såg ut tidigare är dessa siffror 

betydligt närmare sanningen, se Bilaga XVI – Jämförelse mellan det estimerade behovet, angivet 

skeppade enheter samt antal enheter i order. Behovet av sålda enheter är nu baserat på faktiska 
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order; sorterat på när de ska ha levererats, till skillnad från tidigare då behovet baserades på 

produkttransaktioner efter när de har skickats. Dessa produkttransaktioner innehöll dessutom en rad 

felaktigheter såsom dubbla beräkningar av hyrenheter som sedan såldes och en del felaktiga 

transaktioner, bland annat kreditorder. Behovet till lager 2 är grundat på order vilka har ökat 

lagersaldot i lager 2, se Bilaga XVII – Selektionen av order i affärssystemet. 

Data från affärssystemet kommer att uppdateras genom att den senaste månadens statistik adderas 

till tabellen i återkopplingsdokumentet. På detta sätt riskerar inte order vilka har dragits tillbaka, på 

grund av att kunden ändrar sig till följd av exempelvis förseningar, att skrivas över och försvinna ur 

statistiken vilket skulle kunna vara fallet om hela listan skrivs över vid varje uppdatering. Det är då 

möjligt att skriva ut en helt ny lista längre fram i tiden och jämföra med nuvarande tabell för att se 

vilka eventuella skillnader som har uppstått mellan dem. 

5.4.2 Leveransdatumets betydelse för uppskattningen av det faktiska behovet 

Eftersom det faktiska behovet för varje månad baserar sig på hur många enheter som ska levereras 

är det viktigt att hela Kundservice tillämpar samma rutiner kring framflyttningar av leveransdatum i 

de fall det är nödvändigt. Om leveranser senareläggs för att produktionen inte har mött efterfrågan i 

tid kommer behovet att räknas flera gånger och uppföljningen av leveranser i tid blir felaktig. Det är 

därför fastställt för vilka situationer leveransdatum får/inte får flyttas fram samt hur dessa 

situationer ska hanteras, se Bilaga XIX – Procedures regarding postponement of confirmed delivery 

date. 

5.5 Jämförelse av prognoserna med det faktiska behovet 
För att det ska vara så enkelt som möjligt att följa upp prognosernas utfall kommer endast ett värde 

att mätas. Det är hur väl prognoserna stämmer överens med det faktiska behovet vid tidpunkten för 

prognosernas låsning, alltså motsvarande produktens ledtid. Detta är det absolut viktigaste värdet 

att ha en noggrann övervakning på eftersom det inte finns någon möjlighet att ändra inköpen efter 

denna tidpunkt. När denna övervakning är implementerad och välfungerande kan en utökad kontroll 

göras, med jämförelser av prognossäkerheten vid olika tidpunkter, om så önskas. 

5.6 Dokumenthantering 
Samtliga dokument som används i prognosprocessen finns idag tillgängliga för alla på filservern, 

vilket omfattar: 

 Flow chart Production Prognosis Process 

 Production Prognosis 

 Feedback to the Production Prognosis 

 Instructions to the production planner on the update of the prognosis documents 

 Discussion paper for the production prognosis meetings 

Varje månad ska prognosdokumenten uppdateras och sparas. Det pågående prognosdokumentet är 

öppet för alla i prognosprocessen att ändra i fortlöpande, dock inte samtidigt då filservern inte 

tillåter att dokumentet är öppet i mer än ett modifieringsläge åt gången. Därmed kan inte flera olika 

dokument, med olika information, samexistera längre. Prognosdokument från tidigare månader har 

placerats i arkivmappar, försedda med endast läsrättigheter, för att låsa dem från framtida 

ändringar. 
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Arkiven med gamla dokument möjliggör en mer nyanserad återkoppling till prognoserna i ett senare 

skede om så önskas. Det är då möjligt att gå tillbaka i äldre dokument och jämföra hur väl prognosen 

stämde överens med det faktiska utfallet vid olika tidpunkter. 

6 Resultat 

6.1 Prognosernas historiska validitet i jämförelse med efterfrågan 
Inom affärsområdet Analysis Solutions kan den faktiska efterfrågan anses överensstämma väl med de 

prognostiserade behoven. Endast en produkt har prognostiserats lite väl högt. 

Assistive Technologys prognoser har tidigare ändrats inom ledtiderna och kontinuiteten i 

prognosprocessen har varit för undermålig för att dessa ändringar ska kunna spåras på ett tillförlitligt 

sätt. Detta har inneburit att det inte har varit möjligt att helt och hållet avgöra hur väl prognoserna 

har överensstämt med det faktiska behovet. De siffror som har bedömts vara mest troliga har därför 

fått inkluderas som underlag i det senaste årets prognos, med följden att pålitligheten av de 

historiska siffrorna är under kritik. De prognoser som har angett för höga siffror för sina produkter 

var de mest överensstämmande genom kedjan av gamla dokument. Med de nya rutinerna och 

dokumenten ska detta dock inte ske i fortsättningen och det ska då vara möjligt att bedöma 

prognosernas utfall i jämförelse med de faktiska behoven. 

Affärsområdet Future Markets har troligtvis något för höga prognoser i jämförelse med efterfrågan. 

Detta är dock inte helt möjligt att avgöra då deras produktsortiment befinner sig i början av 

livscykeln och fortfarande genomgår förändringar, efter vilka försäljningarna delvis anpassas. 

7 Slutsatser och diskussion 

7.1 Slutsatser 
En prognosprocess har definierats och införts. 

Baserat på resultaten kan slutsatsen dras att varken komponentbrist eller för stora lager borde 

existera inom affärsområdet Analysis Solutions. Så är dock inte fallet utan såväl brist på komponenter 

som ett delvis överdimensionerat lager föreligger stundtals. Grunden till detta problem måste därför 

ligga på annat håll i produktionen. 

Till följd av den undermåliga dokumenthanteringen kan granskningen av Assistive Technologys 

prognoser inte med säkerhet svara på huruvida eventuella komponentbrister kan härstamma från för 

låga prognoser. Det verkar dock som att prognoserna har varit för låga på vissa produkter.  Det är 

därför viktigt att en fortsatt bevakning sker av dessa prognoser så att prognosens roll i problematiken 

kan uteslutas. Med stor säkerhet kan det konstateras att prognoserna genomgående har legat för 

högt på ett antal produkter. Det har även gått att koppla lagerinköpen till dessa prognoser vilket 

betyder att de ökade lagerkostnaderna inom detta affärsområde kan härdelas tillbaka till 

prognosfelen. 

Future Markets lider även de av komponentbrist trots att de har höga prognoser. Detta skulle kunna 

bero på att samma komponenter till stor del ingår i produkter ur Assistive Technologys sortiment och 

att deras prognoser kan ha legat för lågt och då absorberat detta behov. Det kan även bero på andra 
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felkällor inom produktion, se Bilaga I – Problemmatris, leveransförseningar.  Det förekommer dock 

ingen större kapitalbindning inom affärsområdet eftersom de höga prognoserna inte ger något större 

utslag då de avser så pass små kvantiteter. 

7.2 Diskussion 
Planeringsprocessen som har skapats har tagits fram i enlighet med logistikens huvudsyfte att skapa 

effektiva materialflöden och öka den ekonomiska vinningen för företaget. Eftersom Tobii Technology 

befinner sig i en situation där leveranstiden är betydligt kortare till kund än ledtiden in och genom 

företaget måste de, som litteraturen anger, använda sig av prognoser för att säkerställa 

komponenterna till produktionen i tid. Följden blir därmed att Tobii Technology måste använda sig av 

materialbehovsplanering som sin huvudsakliga planeringsform precis som merparten, 75 %, av 

svenska producerande företag gör enligt nämnd studie.38 I studien framkom det även att denna 

planeringstyp var dominerade inom råvarumaterial och komponentreglering, medan dragande 

system förekom mer frekvent vid styrning av slutprodukter, vilket även det stämmer överens med 

Tobii Technologys planeringsmetoder. 

Med utgångspunkt i litteraturens frågeställningar kring framtagning av prognoser har en 

prognosprocess lämplig för Tobiis förutsättningar skapats. Horisonten valdes till en medellång sikt 

vilket är lämpligt för inköpsplanering med syftet att effektivt allokera resurser. I detta fall ansågs en 

horisont på ett år vara passande. En längre horisont skulle inte medföra några större fördelar 

eftersom osäkerheten ökar. En kortare skulle inte medverka till att underlätta produktionen hos 

leverantörerna då horisonten inte inkluderar deras ledtider och därmed minskar deras chanser att 

påverka situationen. 

I dagsläget har företaget ett relativt litet men kapitalstarkt produktsortiment vilket gör att en 

prognos som tar hänsyn till behovet av varje produkt skulle vara till störst nytta för företaget enligt 

litteraturen. Detta alternativ valdes. Samtliga aspekter som hänsyn bör tas till enligt litteraturen har 

begrundats innan prognosprocessens utformning fastställdes. 

Det kunde konstateras att prognosfel alltid förekom i olika stor utsträckning och att de aggregerade 

prognoserna minskade prognosfelet, precis som litteraturstudien angav. Ett säkerhetslager valdes 

därför att inkluderas i prognoserna som skydd mot dessa osäkerheter. Dessa siffror är dock inte 

underbyggda med noggrant analyserade underlag i enlighet med rådande litteratur. Avvägningarna 

som har gjorts mellan servicenivåer och lagerkostnader är endast en uppskattning över vilken nivå 

som är rimlig att hålla. 

Enligt rådande teorier, se avsnitt 4.4, kan produktionsplaneringsprocessen anses vara en 

huvudprocess eftersom den är direkt knuten till framställning av produkterna. I detta fall var det en 

planeringsprocess. En processägare har utsetts och genomgått samtliga rekommenderade 

arbetsuppgifter för en processägare. Processen identifierades, analyserades, dokumenterades, 

leddes och styrdes. Hur väl detta arbete i nuläget skulle upprätthållas utan samma processägare är 

dock oklart. Eftersom behovet av kontinuitet och engagemang är stort i nya processer, speciellt i 

inledningsfasen, är risken stor att arbetet inte skulle fortlöpa som önskat. Kartläggningen av 
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processen gjordes på ett sådant sätt att samtliga aspekter som borde beaktas enligt litteraturstudien 

genomgicks och implementerades efter betydelse. Processägaren kan anses ha gått ett halvt varv i 

PSDA-cykeln i denna process; det grundläggande problemet och dess orsaker har analyserats och 

därefter har ett antal förbättringssteg utförts. Betoning har lagts på betydelsen av detta 

förändringsarbete och vikten av att alla förstår vad som förväntas av dem. När processen har fått 

upprepas några gånger finns det förhoppningsvis underlag för en analys av processen och en fortsatt 

vandring genom cykeln. 

7.2.1 Begränsningar 

I dagens läge stödjer inte det sätt företaget har använt affärssystemet på en fullständig kontroll av 

enheter i lager 2. En approximation av behovet av nya enheter i detta lager har därför fått göras. Det 

har inte varit möjligt att avgöra om en enhet som befinner sig i detta lager är en fullständigt ny enhet 

eller en felaktig enhet som har returnerats från kund, åtgärdats och därefter placerats i lager 2. Det 

är inte heller möjligt att avgöra hur många enheter i lager 2 som befinner sig på Tobii eller hur många 

som befinner sig ute hos kund. Detta gör lager 2 mycket oöverskådligt och svårhanterligt. 

7.2.2 Prognosprocessens kvalitet 

Eftersom processen nyligen har införts är det ännu inte möjligt att fastställa om den fungerar väl eller 

om det finns brister som behöver åtgärdas. Detta ryms tyvärr inte inom examensarbetets ram. 

Något som skulle kräva en noggrannare utredning är felet i återkopplingssiffrorna till prognoserna. 

Det är självklart en brist att ett sådant fel inkluderas i återkopplingen och det borde åtgärdas. 

7.2.3 Förslag till fortsatta studier 

Undersökning av lager 2 

Som nämnts i begränsningarna och den kritiska granskningen är lager 2 den faktor som står för 

osäkerheten i återkopplingen till produktionsprognosen. Det vore därför intressant att närmare 

undersöka hur denna osäkerhetsfaktor skulle kunna elimineras. Eftersom lager 2 dras med flera 

problem rörande innehållet och överskådligheten skulle en undersökning av nuläget och förslag till 

åtgärder för att möjliggöra en styrning av detta lager vara önskvärt.  

Uppföljning av införandet av prognosprocessen 

Införandet av prognosprocessen hade i slutförandet av detta arbete precis genomförts. Detta lämnar 

frågan öppen om huruvida processarbetet kommer att följas även i framtiden. Generellt sett är det i 

företagets intresse att undersöka hur processhanteringen och processimplementeringen ser ut i 

organisationen. Ett snabbväxande företag måste börja arbeta strukturerat med att säkerställa 

informationsflöden och arbetssätt. 

Modeller för säkerhetslager 

Eftersom nivåerna för säkerhetslager i dagsläget uppskattas utan några noggranna belägg för 

siffrorna vore det intressant att undersöka hur dessa nivåer ligger till i jämförelse med vad företaget 

önskar, vad avser servicenivåer och kostnader för lagerhållning. Det vore dessutom bra om det gick 

att kartlägga vilka konsekvenserna blir för Tobii Technology om den beslutade servicenivån är för låg; 

hur många kunder är villiga att vänta på leverans och hur många potentiella kunder riskerar man att 

mista? 
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Bilaga I – Problemmatris, leveransförseningar 
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Förstoringar: 
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Bilaga II – Intervjuunderlag 
 

Intervjuunderlag Forecast, produktion 

 Namn och titel: 

 

 Vilka personer använder sig av forecasten på produktion? 

 

 Hur långt fram i tiden sträcker sig forecasten? 

 

o Varför då? 

 

 Hur tillförlitlig upplever ni att forecasten är? 

 

 Vilka är de största problemen och svårigheterna ni har i användandet av forecasten? 

(Sträcker sig långt fram i tiden p.g.a. långa ledtider, stämmer sällan m.m.) Viktigt med ett 

noga genomtänkt och uttömmande svar här! 

 

 Hur genomtänkt skulle ni påstå att dagens arbetssätt med forecasten och är? (Finns det en 

bakomliggande motivering till detta eller har det bara ”råkat” bli på detta sätt?) 

 

 Vilka är styrkorna med dagens arbetssätt? 

 

 

 Upplever ni att alla som arbetar med att ta fram forecasten eller behöver använda den i sitt 

arbete prioriterar detta arbete lika högt? Eller finns det personer som anser att dess 

korrekthet är mer/mindre viktig än andra? 

 

 Hur sker återkopplingen till forecasten? 

 



VII 

 Vad händer om forecasten avviker från faktisk åtgång? Görs det en analys av varför och 

arbete för att få den mer korrekt till nästa gång? 

 

 Är alla som arbetar med forecasten medvetna om vilka konsekvenser som följer av 

prognoser som avviker mycket från faktisk åtgång? Exempelvis ekonomiska konsekvenser för 

företaget till följd av försenade leveranser, uteblivna order samt högre produktionskostnader 

(dyrare komponenter, övertid…) 

 

 Upplever du att det finns krav och/eller motiverande faktorer till att ta fram så precisa 

forecasts som möjligt? 

 

 Vad upplever du att det skulle behövas för något för att kunna generera bättra forecasts än i 

nuläget? (Ex. bättre information av olika slag, mer arbetstid till att ta fram dem, annat?) 

 

 Finns det några siffror på hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir då enheter inte kan 

produceras till följd av komponentbrist då forecasten har underskattat åtgången? 

 

 Hur många komponenter har vi inne? 

 

o Hur många av dessa är kritiska? 

 

 Hur ser samarbetet ut med leverantörerna? 

 

o Har de tillgång till Tobiis forecasts? 

 

Intervjuunderlag Forecast, sälj 

 Namn och titel: 

 

 Vilka personer medverkar i framtagandet av forecasten? 

 



VIII 

 Hur långt fram i tiden sträcker sig forecasten? 

 

o Varför då? 

 

 Vad baseras forecasten på för underlag? 

 

 Hur ofta uppdateras detta underlag? 

 

 Hur tillförlitligt är detta underlag? 

 

 Vilka är de största svårigheterna ni har när ni ska ta fram forecasten? (Sträcker sig långt fram 

i tiden p.g.a. långa ledtider m.m.) Viktigt med ett noga genomtänkt och uttömmande svar 

här! 

 

 Hur sker återkopplingen till forecasten? 

 

 Har ni siffror på vad som i efterhand verkligen har sålt, lånats, till test o.s.v.? 

 

 Vad händer om forecasten avviker från faktisk åtgång? Görs det en analys av varför och 

arbete för att få den mer korrekt till nästa gång? 

 

 Hur genomtänkt skulle ni påstå att dagens arbetssätt är? Framtagandet av forecasten och 

analysen av den. (Finns det en bakomliggande motivering till detta eller har det bara ”råkat” 

bli på detta sätt?) 

 

 Vilka är styrkorna med dagens arbetssätt i framtagandet av forecasten? 

 

 Vilka är de största problemen och svagheterna med detta system enligt dig? 

 



IX 

 Upplever du att forecasten idag är tillförlitlig? 

 

 Upplever du att alla som arbetar med forecasten eller behöver använda den i sitt arbete 

prioriterar detta arbete lika högt? Eller finns det personer som anser att dess korrekthet är 

mer/mindre viktig än andra? 

 

 Tror du att alla som arbetar med forecasten är medvetna om vilka konsekvenser som följer 

av prognoser som avviker mycket från faktisk åtgång? Exempelvis ekonomiska konsekvenser 

för företaget till följd av försenade leveranser, uteblivna order samt högre 

produktionskostnader (dyrare komponenter, övertid…) 

 

 Upplever du att det finns krav och/eller motiverande faktorer till att ta fram så precisa 

forecasts som möjligt? 

 

 Vad upplever du att det skulle behövas för något för att kunna generera bättra forecasts än i 

nuläget? (Ex. bättre information av olika slag, mer arbetstid till att ta fram dem, annat?) 

Intervjuunderlag grovplanering 

 Vad innebär grovplaneringen? 

 

 Vem utför denna? 

 

 Hur ofta utförs grovplaneringen? 

 

 Varför har ni valt att göra på just detta sätt? 

 

Intervjuunderlag finplanering 

 Namn och titel:  

 

 Vilka personer är inblandande i arbetet med finplaneringen? 

 



X 

 Vad innebär finplaneringen? Vad exakt är det som görs? 

 

 Vilket underlag baseras finplaneringen på? (forecasten, semesterlistor m.m.) 

 

 Hur ofta uppdateras finplaneringen? Något som utförs vecka för vecka eller lite nu som då? 

Eller både och? 

 

 Skulle du påstå att produktionen anpassas efter finplaneringen eller att finplaneringen 

anpassas efter vad ni faktiskt kan producera? (Till följd av komponentbrist och dylikt.) 

 

 Hur bedömer du att detta arbete fungerar i nuläget? 

 

 Hur väl anser du att den faktiska produktionen och finplaneringen överensstämmer? 

 

 Hur stabilt upplever du att nuvarande arbetssätt är? 

 

 Hur genomtänkt skulle ni påstå att dagens arbetssätt är? (Finns det en bakomliggande 

motivering till detta eller har det bara ”råkat” bli på detta sätt?) 

 

 Vilka är de största problemen och svagheterna med detta system enligt dig? 

 

 Vad skulle behöva åtgärdas för att detta arbete skulle fungera bättre? 

 

 Vilka blir konsekvenserna om produktionen inte överensstämmer med finplaneringen? 

 

 Hur upplever du att de anställdas inom produktionen inställning är till finplaneringen? 

 

 Upplever du att de som arbetar inom produktionen är insatta i vilka konsekvenser det får för 

företaget när produktionen inte överensstämmer med finplaneringen? 



XI 

 

 Hur ser systemet ut idag för beställning av nya komponenter? När görs en beställning 

exempelvis? 

 

 Hur fungerar lagerhållningen? 

 

o Finns det säkerhetslager?  

o Hur fungerar dessa i sådana fall? 

 

 Har ni noggranna underlag för hur lång tid varje produkt tar att färdigställa? 

 

 Har ni noggranna underlag för hur lång ledtid det är på alla beställningsvaror? 
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Bilaga III – Sammanställning av ledtider samt prognosens horisont i 

den ursprungliga produktionsprognosen 
 

Produktion inom Tobii Technology 

Produkt Ledtid 
Prognostiseras 
från möte 

Giltig 
prognos 
i 
dagsläge Produceras Kritiska komponenter 

A 5 9 7 Stockholm   

B 5 9 7 Stockholm   

C 5 9 7 Stockholm   

D 5 9 7 Stockholm   

E 5 9 7 Stockholm   

F 2 Ej Ej Stockholm   

G 2 Ej Ej Stockholm   

H 3 7 5 Stockholm   

I 4 9 7 Stockholm   

J 4 9 7 Stockholm   

K 6 9 7 Kina   

L 6 9 7 Kina   

M 6 9 7 Kina   

N 6 9 7 Kina   

O 6 9 7 Kina   

      Köps in av leverantörer 

Produkt Leveranstid 
Prognostiseras 
från möte 

Giltig 
prognos 
i 
dagsläge Produceras   

P 4 9 7 Kina   

Q 4 9 7 Kina   

R 2 9 7 Kina   

S 2 9 7 Kina   
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Bilaga IV – Värdeflödesanalys 
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Bilaga V – Flödesschema över prognosprocessen 
 

Production Prognosis Process

Operations update Business Unit update Discussion Confirmation

B
u

s
in

e
s
s
 U

n
it

P
ro

d
u

c
ti
o

n

Update of the Production 

Prognosis document

 Products

 Est. of actual need

 Annual sum

Update of the Production 

Prognosis document

 Total need prognosis

 Change if possible

 Safety stock level

Production 

Prognosis 

meeting

Signing off on the 

ordering quantities 

within lead time

Production 

Prognosis 

accepted?

Inform the 

necesary 

suppliers

Develop the 

production plan

No

Confirmation and 

locking of this 

month’s prognosis

1:st day of the month
Performed at the latest the

2-3:rd day of the month
4:th day of the month 5:th day of the month

Yes
Create new Production 

Prognosis document

 Update Lead times

Department Task Accountable

P ro ductio n Production Planner, Therése Jäger

A nalysis Product M anager Analysis exkl. glasses, Hans-Peter Kurz

Product M anager Analysis Glasses, Rasmus Petersson

A ssist ive Director o f Sales (EUROW), Peter Lindström

President Tobii ATI (US), Tara Rudnicki

F uture M arkets Business Development M anager, Jan-Erik Lundkvist

B usiness Units Executive Vice President - Analysis Solutions, Tom Englund

Executive Vice President - Assistive Technology, Oscar Werner

Executive Vice President - Future M arkets, Henrik Eskilsson

P ro ductio n Production M anager, Roger Svensson

Production Planner, Therése Jäger

P ro ductio n Inform the necessary suppliers Purchase M anager, B jörn Franzén

Create new Production 

Prognosis document

Signing off on the ordering 

quantities within lead time

Responsibilities in the production prognosis process

Update of the Production 

Prognosis document

Confirmation and locking of this 

month’s prognosis

Update of the Production 

Prognosis document

Department Representant
P ro duct io n Production M anager, Roger Svensson M andatory

Purchase M anager, B jörn Franzén M andatory

Production P lanner, Therése Jäger M andatory

Operat io ns COO, Torbjörn M öller Optional

A nalysis Executive Vice President - Analysis So lutions, Tom Englund M andatory

Product M anager Analysis exkl. glasses, Hans-Peter Kurz M andatory

Product M anager Analysis Glasses, Rasmus Petersson M andatory

A ssist ive Executive Vice President - Assistive Technology, Oscar Werner M andatory

Director o f Sales EUROW, Peter Lindström M andatory

President Tobii ATI (US), Tara Rudnicki M andatory

F uture M arkets Executive Vice President  - Future M arkets, Henrik Eskilsson Optional

Business Development M anager, Jan-Erik Lundkvist M andatory

Participants in the production prognosis meetings
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Förstoringar: 

Department Task Accountable

P ro ductio n Production Planner, Therése Jäger

A nalysis Product M anager Analysis exkl. glasses, Hans-Peter Kurz

Product M anager Analysis Glasses, Rasmus Petersson

A ssist ive Director of Sales (EUROW), Peter Lindström

President Tobii ATI (US), Tara Rudnicki

F uture M arkets Business Development M anager, Jan-Erik Lundkvist

B usiness Units Executive Vice President - Analysis Solutions, Tom Englund

Executive Vice President - Assistive Technology, Oscar Werner

Executive Vice President - Future M arkets, Henrik Eskilsson

P ro ductio n Production M anager, Roger Svensson

Production Planner, Therése Jäger

P ro ductio n Inform the necessary suppliers Purchase M anager, Björn Franzén

Create new Production 

Prognosis document

Signing off on the ordering 

quantities within lead time

Responsibilities in the production prognosis process

Update of the Production 

Prognosis document

Confirmation and locking of this 

month’s prognosis

Update of the Production 

Prognosis document

 

 

Department Representant
P ro ductio n Production M anager, Roger Svensson M andatory

Purchase M anager, B jörn Franzén M andatory

Production Planner, Therése Jäger M andatory

Operat io ns COO, Torbjörn M öller Optional

A nalysis Executive Vice President - Analysis Solutions, Tom Englund M andatory

Product M anager Analysis exkl. glasses, Hans-Peter Kurz M andatory

Product M anager Analysis Glasses, Rasmus Petersson M andatory

A ssist ive Executive Vice President - Assistive Technology, Oscar Werner M andatory

Director of Sales EUROW, Peter Lindström M andatory

President Tobii ATI (US), Tara Rudnicki M andatory

F uture M arkets Executive Vice President  - Future M arkets, Henrik Eskilsson Optional

Business Development M anager, Jan-Erik Lundkvist M andatory

Participants in the production prognosis meetings
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Bilaga VI – Discussion paper for the production prognosis meetings 
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Bilaga VII – Identifierade problem i terminologin 
 

Forecast: Detta är ett begrepp som används om två olika prognostiseringar. Dels kan den syfta på 

den forecast som säljsidan tar fram avseende kommande kalenderårs försäljning i monetärt värde 

(samt revideringar av denna) och dels kan det syfta på den forecast som avser det totala antalet 

enheter av respektive produkt som väntas behöva produceras under de närmsta 12 månaderna. 

För att undvika missförstånd ansågs det lämpligt att ett av ovanstående begrepp ändrar namn. Den 

forecast som syftar till det totala antalet enheter som ska produceras gavs det nya namnet 

production prognosis vilket tydligt anger vad som avses. 
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Bilaga VIII – Instructions to the production prognosis 
 

Instructions 
Definitions   

Products All hardware products which have a lead time longer than the delivery time to customer 
shall be included in the prognosis. 

Lead time The time needed (in months) from the ordering of the components until we can deliver 
a finished product. It is not possible to speed up the production within that period, 
marked with red text in the total need prognosis row. 

Total need prognosis The total number of new units needed from production. Don´t forget to include units 
for test, resellers, replacements, loans etc. However, units needed for R&D projects are 
not included! Production is responsible for internal yield and spare parts. Remember 
that units should be forecasted in the month they should be delivered, not when they 
are sold. The red numbers are within lead time and therefore not possible to change! 

Change if possible If we want to change the total need forecast within the lead time of the product, the 
number we want to add or lower with should be filled in this field. In case the prognosis 
has increased production cannot guarantee that this demand will be met but will try to 
make it possible. To avoid misunderstandings always write the added or removed 
amount with a + or -. 

Estimate of actual 
need 

An estimate of the number of new units actually needed. 

Safety stock level Wished number of extra units to have in stock in Stockholm to secure deliveries above 
forecasted quantity. 

    

Accountable   

Production, Therése 
Jäger 

Production is responsible for making sure the products, lead times, estimate of actual 
need and the annual sum are updated. 

Analysis, Hans-Peter 
Kurz & Rasmus 
Petersson 

Analysis is responsible for entering the total need prognosis and safety stock level for its 
products over the next 12 months. If a prediction needs to be changed within the lead 
time, a request must be made on the line "change if possible". 

Assistive, Peter 
Lindström & Tara 
Rudnicki 

Assistive is responsible for entering the total need prognosis and safety stock level for 
its products over the next 12 months. If a prediction needs to be changed within the 
lead time, a request must be made on the line "change if possible".  There is one sheet 
each for EUROW and US which contains products which have separate prognosis; these 
sheets shall be summarized in the prognosis sheet. (The grey areas in Assistive’s 
prognosis sheet are data which is computed from the EUROW and US sheet and should 
therefore not be changed.) The products which do not have separate prognosis can be 
entered directly in the prognosis sheet. 

Future Markets, Jan-
Erik Lundkvist 

Future Markets is responsible for entering the total need prognosis and safety stock 
level for its products over the next 12 months. If a prediction needs to be changed 
within the lead time, a request must be made on the line "change if possible". 

    
There is a lot of information to be found in comments in the work book, for example formulas of total need and 
information about product changes. Be sure to check the comments regularly to see if there have been any 
changes! 
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Bilaga IX – Production Prognosis 
Example on how the production prognosis is presented in one business unit, products and quantities 

not real. 
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Bilaga X – Feedback to the production prognosis 
Example of how the total need of new units is presented in one business unit, products and 

quantities are not real. 

Sum of Confirmed  
Sales                       

Row Labels A B C D E F G H I J K 
Grand 
Total 

jan 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

feb 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

mar 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

apr 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

maj 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

jun 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

jul 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

aug 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

sep 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

Grand Total 90 180 270 360 450 540 450 360 270 180 90 3240 

             Sum of Stock added 
in W2                       

Row Labels A B C D E F G H I J K 
Grand 
Total 

jan 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

feb 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

mar 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

apr 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

maj 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

jun 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

jul 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

aug 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

sep 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5 180 

Grand Total 45 90 135 180 225 270 225 180 135 90 45 1620 

             Not delivered loans/rentals                   

Row Labels A B C D E F G H I J K 
Grand 
Total 

jan 
            feb 
            mar 
            apr 
            maj 
            jun 
            jul 
            aug 
            sep 
            Grand Total                         

             TOTAL 

Row Labels A B C D E F G H I J K 
Grand 
Total 

jan 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

feb 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

mar 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

apr 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

maj 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

jun 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

jul 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

aug 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

sep 15 30 45 60 75 90 75 60 45 30 15 540 

Grand Total 135 270 405 540 675 810 675 540 405 270 135 4860 
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Example of how the table and diagram of sales order are presented in one business unit, products 

and quantities are not real. 

Sum of Quantity 
Column 
Labels 

           
Row Labels A B C D E F G H I J K 

Grand 
Total 

jan 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

feb 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

mar 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

apr 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

maj 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

jun 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

jul 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

aug 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

sep 10 20 30 40 50 60 50 40 30 20 10 360 

Grand Total 90 180 270 360 450 540 450 360 270 180 90 3240 
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Bilaga XI – Antal fel i namngivelser av produkter i affärssystemet 
 

Produkt 

Antal 
felbeskrivna 
i Visma År/Förklaring 

A 0 
 B 4 2007/2008 

C 1 2008 
D 1 2008 
E 2 2008 
F 0 

 G 1 2008 
H 1 2008 
 

  I 0 
 J 0 
 K 0 
 L 0 
 M 1 2008 

N 0 
 O 0 
 Q 1 2010 Började gälla i September 

S 0 
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Bilaga XII – Instruktioner till produktionsplaneraren av 

uppdateringen av produktionsprognosen och återkopplingen till 

denna 
 

Instruktioner till uppdateringen av produktionsprognosen och återkopplingen till denna. 

Dokumenten återfinns: T:\Global\Common\Production\Production Prognosis 

Dokument: Feedback to the production prognosis 

Efter varje månadsskifte ska följande utföras: 

1. Kontrollera att samtliga produkter finns med i Vismaselektionen ifall några nya produkter har 
tillkommit. 

2. Kontrollera att inga produkter har bytt namn i Visma, gäller främst produkter under 
utveckling. 

3. Kopiera senaste månadens data från Visma, från rapporten Production Prognosis (kontrollera 
att formaten stämmer överens). 

4. Klistra in Vismadatat i fliken Visma Order resp. fliken Visma Warehouse 2. 

 

Uppdatera samtliga diagram i dokumentet: 

1. Kontrollera att samtliga produkter finns med i diagrammen. (Förbockas i Description) 

2. Kontrollera att tidsperioden i diagrammen stämmer. (Confirmed delivery date och finish date 

ska vara satt till detta år, inget annat får markeras då detta sätter denna funktion ur spel.) 

3. Uppdatera samtliga diagram, genom att välja analyze och refresh all. 

4. Kopiera sammanställningarna av sales orders och new units in W2 för resp. affärsområde i 

W2 till flikarna kallade Est. Actual need. 

5. Kontrollera manuellt om det finns några lån/hyrorder som inte har blivit skeppade i tid i 

fliken Visma Orders. Fyll i sådana fall i dessa i ”Not delivered loans/rentals-tabellen” i fliken 

Est. Actual need för respektive affärsområde. Kontrollera även om det finns några gamla 

olevererade order som nu är levererade och fyll i dessa, kom ihåg att anteckna i 

kommentaren vilket ordernr det gäller. 

6. Sammanställ tabellerna till ett total need. 

Dokument: Production prognosis 

1. Ta bort produkter vilka har slutat produceras. 
2. Lägg till nya produkter. 
3. Kontroller om det är något produktnamn som har bytts ut. 
4. Rödmarkera total need prognosis för respektive affärsområdes produkter inom ledtiden. 
5. Rödmarkera safety stock level för respektive affärsområdes produkter inom ledtiden. 
6. Hämta estimate of actual need data från “Feedback to the production prognosis”-

dokumentet, för respective affärsområdes produkter. 
7. Klistra in datat i estimate of actual need-raden i “Production Prognosis”-dokumentet i 

Prognosisflikarna för respektive affärsområde. 
8. Kontrollera att ”IS-total” fliken har uppdaterats 

  

file://tobii.intra/fileserver/Global/Common/Production/Production%20Prognosis


XXIV 

Bilaga XIII – Prognostiserade produkter i affärssystemsselektionen 

     

      Analysis 
     

Produkt Produktnr. 
Tobii main 

hardware product 
Med i 

Vismaselektionen 
  Glasses 400050 Ja Ja 
  Floorstand 110V 510524 Nej Ja 
  Floorstand 230V 510523 Nej Ja 
  T120 400007 Ja Ja 
  T60 400006 Ja Ja 
  T60XL 400008 Ja Ja 
  TX300       
  X120 400009 Ja Ja 
  X60 400011 Ja Ja 
  X-Fixture Package 400040 Nej Ja 
  

      Assistive 
     

Produkt Produktnr. 
Tobii main 

hardware product 
Med i 

Vismaselektionen 
  C12 110004 Ja Ja 
  C15 110005 Ja Ja 
  C8 110003 Ja Ja 
  CEye 110006 Ja Ja 
  ECOPoint 510617 Ja Ja 
  MyTobii P10 110002 Ja Ja 
  S32 Scan 301998 Ja Ja 
  S32 Touch 301999 Ja Ja 
  Cdot-tracker 510901 Nej Ja 
  IS-PC 110007 Ja Ja 
  Battery Std for C12/C15 302053 Nej Ja 
  Battery Std for C8 302052 Nej Ja 
  Charger C12/C15 510683 Nej Ja 
  Charger C8 510676 Nej Ja 
  

      Future Markets 
     

Produkt Produktnr. 
Tobii main 

hardware product 
Med i 

Vismaselektionen 
  IS_OEM_Z1 302001 Ja Ja 
  IS-PC OEM       
  Z1-L       
  EC12       
  ECEYE       
    



XXV 

Bilaga XIV – Estimation of the actual need 
 

                                                                                 

Sales of rentals are not included since that would lead to a double count of the need for these units 

since they have already been accounted for when entering Warehouse 2.  

This is not an entirely accurate number since the exact need of units in warehouse 2 cannot be 

determined. Based on the data available in the current system this information is not possible to 

retrieve. The actual need should however never be higher than the stated quantity and the 

estimated error is calculated to be maximum 5% seen over the entire year. 

Note that when the unfinished loans/rentals have been finished, the stock added in W2 that month 

has to be adjusted with the same amount; otherwise the need will be counted twice. 

  



XXVI 

Bilaga XV – Calculation of the error in the estimated actual need 

 

                                       

                     
                               

Stock added in W2 = Positive changes should only be new units from W1, repaired units which has 

been to a customer or return of sales. 

New units added in W2 = New units which has been moved to W2 in order to meet an unmet 

demand. 

Estimated actual need: The total number of new units needed from production according to the 

estimated actual need formula. 

All units added into warehouse 2 are assumed to be needed which can generate an error of up to 5%. 

This would happen in a scenario where the units come back from the customer, get repaired and 

placed in warehouse 2 without ever being needed. This concerns, however, very small quantities and 

is therefore a very small problem - sooner or later the need arises. 

Note! The quantities stated below on which the calculations are performed are not real, however the 

relationship between them are maintained and the maximum percentage error is therefore still 

correct. 

Analysis - Maximum percentage deviation of estimated actual need 

Row Labels A B C D E Fr G H 
Grand 
Total 

Stock added in W2 20 50 0 210 30 90 90 20 510 

New units added in W2 20 30 0 160 0 70 50 00 330 

Estimated actual need 280 90 50 700 820 600 730 340 3610 

Maximun percentage deviation 0% 22% 0% 7% 4% 3% 5% 6% 5% 

          Assistive - Maximum percentage deviation of estimated actual need 

 

Row Labels I J K L M N O 
Grand 
Total 

 Stock added in W2 680 220 590 0 250 310 80 2130 

 New units added in W2 590 160 390 0 60 310 80 1590 

 Estimated actual need 10470 3000 8680 1600 2900 1430 930 29010 

 Maximun percentage deviation 1% 2% 2% 0% 7% 0% 0% 2% 

 

          

Calculations are performed on the main products in the business areas and based on the november feedback to the production prognosis. 

 

 Product B has a maximum error of 22 %. This is not considered to be representative for the 

whole picture since the result is based on a very small selection and therefore generates a 

high indication of error.  



XXVII 

Bilaga XVI – Jämförelse mellan det estimerade behovet, angivet 

skeppade enheter samt antal enheter i order 
 

Nedanstående siffror är inte de verkliga värdena men inbördes förhållanden mellan dem är korrekta. 

 

Gammal 
behovs-
beräkning 

Ny 
behovs-
beräkning 

      

Produkt 

Antal 
skeppade per 
månad enligt 
logisticssidan 

Estimerat 
behov 

Antal 
producerade   

Antal i 
order 

Antal i 
sales 

Antal 
lån/ 
hyror 

lån/ hyror av 
antal i order 

A 23500 20940 
  

20940 19580 1360 6% 

B 6440 6000 
  

6000 5560 440 7% 

C 17840 17360 16580 
 

17780 16480 1300 7% 

D 3200 3200 3020 
 

3200 3200 0 0% 

E 6920 5800 5080 
 

6040 5300 740 12% 

  
       

  

F 180 180 140 
 

160 80 80 50% 

G 100 100 60 
 

100 100 0 0% 

H 2820 1400 1180 
 

2640 1000 1640 62% 

I 2220 1640 1440 
 

1980 1580 400 20% 

J 1460 1200 840 
 

1320 1020 300 23% 

K 2380 1460 1400 
 

2180 1280 900 41% 

L 780 680 700   640 640 0 0% 

         

         Räknat på 2010 t.o.m. sep 
       

         Order inkluderar ej försäljning av hyror eftersom behovet redan finns med i rentals. 
 

         
Differensen mellan skeppade enheter och antal enheter i order beror troligtvis på att 
försäljning av hyror ingår i skeppade enheter (vilket ger upphov till ett dubbelbehov) 
samt att felaktiga transaktioner förekommer då customer service korrigerar order i 
samband med kreditorder.  

  

Det kan konstateras att det estimerade behovet måste ligga närmare sanningen rörande nya enheter 

än antalet skeppade enheter, då det estimerade behovet ligger närmare antalet producerade 

enheter, och det inte finns några restnoterade order på andra produkter än produkt C. 

Produkt E, G, I och J hade ett extra högt lagervärde vid bokslutet 2009 som har täckt det behov av 

enheter vilka inte har producerats i år.  



XXVIII 

Bilaga XVII – Selektionen av order i affärssystemet 
Selektion i Visma ”Order”: 

 

Confirmed >0 innebär att endast konfirmerade order inkluderas  

Payment terms <> 999 innebär att inga obetalda förskottsbetalningar inkluderas 

Order status 1 off 536870912 innebär att inga cancellerade order inkluderas såvida de inte har blivit 

fakturerade; order status 1 on 1024. (Annars exkluderas hela order trots att endast delar av orderns 

är cansellerad.) 

För övriga förklaringar Bilaga XVIII - Förklaring av de olika grupperna i affärssystemet 

Selektion i Visma ”Warehouse 2”: 

 

Transaction type = 4 avser alla order vilka har förflyttat enheter från lager 1 

Transaction type = 1 avser alla order vilka har returnerats av kund, reparerats och placerats i lager 2  



XXIX 

Bilaga XVIII - Förklaring av de olika grupperna i affärssystemet 
 

Transaction type: Order type:  Order category: 

 

 

 

 

 

 

 

Transgrupp 1: Transgrupp 2: Transgrupp 3: Transgrupp 4: 

 

 

 

 

 

Product Price group 1 

 

 

 

 

 

 

  



XXX 

Bilaga XIX – Procedures regarding postponement of confirmed 

delivery date 
 

In order to be able to have a follow-up of the actual need for new devices and on-time delivery it’s a 

prerequisite that the following scenarios are handled correctly: 

1. The customer has requested a postponed delivery date or the customer have to pay the 

order in advance but have not done so: Delivery date will be pushed back. 

This is most prevalent in advance payments whereby CS should monitor all payments that 

are out there. If a payment is not received within the delivery time the confirmed delivery 

date has to be pushed back. 

 

2. Production has not been able to meet demand: Delivery date may not be deferred. 

It is very important to the follow-ups of the order that these order maintain their delivery 

dates; this must not change since all feedback to the production then will be incorrect. 

Information on the new delivery date which you need to provide customers may instead be 

provided in the memos. 

 

 


