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Förord 
Denna rapport är slutprodukten av examensarbetet utfört vid Saab Aerosystems och 
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vill vi även rikta till personalen i den kontorsmiljö vi suttit, då de inte minst bidragit med 
ett glatt humör som förgyllt vår tillvaro. 
 
Vid universitetet vill vi tacka våra handledare Jan Olhager och Martin Kylinger som gett 
bra tips under resans gång. 
 
Slutligen vill vi tacka opponenten Jonatan Wallin för intressanta kommentarer, därtill 
våra studiekamrater Gill Wilkman, Johan Strömberg, Niclas Thulin och Alexander 
Wåhlin för korrekturläsning, av den publika rapporten. 
 
Linköping 2008-12-19 
 
Martin & Gustav 
 
 



Sammanfattning 
Saab Aerosystems är en affärsenhet inom Saab-gruppen. Stridsflygplanet JAS 39 Gripen 
är huvudprodukten och den kompetens som används till Gripen nyttjas också till andra 
produktområden såsom obemannade farkoster, taktiska system, pilotutbildningar, 
simulatorer och nätverksbaserade försvar. 
 
När det gäller Aerosystems produktstrategier har dessa förändrats över tiden då företagets 
marknadssituation förändrats i och med att de gått från en enda kund (försvarets 
materielverk) till att verka på en mer internationell marknad. Kraven har skärpts, vilket 
gör att Aerosystems behöver en mer kostnadseffektiv produktion. Samtidigt måste de 
möta marknadens krav på flexibilitet, kvalité och leverans. 
 
Syftet med studien är att, genom en analys av rör- och svetsavdelningen, ta fram en 
uppdaterad och standardiserad planeringsstrategi för givna avdelningar. Därigenom ska 
företaget nå kortare ledtider, minskad kapitalbindning och ett kostnadseffektivare 
utnyttjande av resurserna. 
 
Både rör- och svetsavdelningen är utformade som funktionella verkstäder. Antalet olika 
artiklar och flödesvägar är stort, även om tyngdpunkten ligger på ett mindre antal. 
Röravdelningen är oftast första steget i tillverkningskedjan för rör men flertalet artiklar 
kan komma tillbaka som svetssammanställningar i ett senare skede för att genomgå 
exempelvis isolering och märkning. Svetsavdelningen utgör aldrig startavdelning utan här 
sker generellt sammanställningar av redan producerade artiklar. Order som tillhör rör- 
och svetsavdelningen kommer även i kontakt med beläggningsgrupper som tillhör 
affärsenheten Aerostructures, vilket leder till komplexitet i planeringen. 
 
Dagens planering sker genom den MRP-körning som genomförs av ERP-systemet. 
Huvudplanen bryts ner till nettobehov för respektive ingående artikel. Därmed får 
produktionsstyraren förslag på tänkta startdatum för aktuella order. För att systemet ska 
ge korrekta startdatum krävs korrekt indata till systemet, vilket i dagsläget inte ligger på 
en tillfredsställande nivå. Det finns även tveksamheter vad gäller valda 
säkerhetslagernivåer. För att åtgärda de givna problemen har ett antal åtgärdsförslag 
genererats. 
 
Åtgärdsförslagen är tänkta att, på ett tydligt sätt, sätta upp rutiner över hur 
produktionsstyrningen ska genomföras för rör- och svetsavdelningen. Betydelsen av en 
korrekt hantering visualiseras för att påvisa vikten av en differentierad, men ändå 
standardiserad, planering. Åtgärdsförslagen har dessutom utformats med hänsyn till 
eventuella förändringar kopplat till lokalisering av avdelningarna samt förändrade 
produktionstakter. 
 
Genomförandet av åtgärdsförslagen i rör- och svetsavdelningen leder till en produktion 
där liknade artiklar hanteras på ett liknande sätt. Orderkvantiteter kommer vara utformade 
på ett sätt som är lämpligt utifrån produktionens processer, samt utifrån ett 



synkroniseringsperspektiv mellan olika behovsnivåer. Det ger tydliga riktlinjer över var 
säkerhetslager ska finnas, samt hur nivån ska bestämmas. Därtill framgår vad företaget 
bör sträva mot när det gäller säkerhetslager. Företaget får också lämpliga värden för 
planerade ledtidsparametrar såsom transporttid, kötid och säkerhetsledtid. Det ges även 
en förklaring till vad som är avgörande vid valet av nivåer på parametrarna och hur 
korrekta värden leder till effektivare flöde med lägre genomloppstider. 
 
Den sammanlagda effekten av ett genomförande, skulle bli att produktiviteten ökas 
genom orderkvantiteter som är anpassade utefter processen. Kapitalbindningen minskas 
genom kortare genomloppstider och lägre säkerhetslager. Dessutom blir arbetet för 
produktionsstyraren enklare eftersom det finns uppsatta riktlinjer över hur nya artiklar 
ska hanteras och parametersättas. 
 
 



Abstract 
Saab Aerosystems is a business unit within Saabgroup. The main product is the tactical 
fighter JAS 39 Gripen. Competence used in this matter is also useful to other sections 
within the Saabgroup such as UAVs, Tactical Mission System, Pilot Training, Flight 
Testing and Verification, Training and Support Systems, Network Enabled Capabilities, 
Research and Development and After Sales. 
 
Regarding product strategies a change has been made from a situation with only one, but 
secure customer, to a more international market with different customers. The 
requirements have become stricter, which leads to the demand of a more efficient 
production. At the same time have the market demand for flexibility, quality, and 
deliverance increased. 
 
The purpose of this study is, through an analysis of the pipe and welding department, to 
create an updated strategy of planning for given departments. Thereby the company will 
reach shorter lead-times, a lower level of tied up capital and a more efficient usage of 
recourses.  
 
Both the pipe and welding department is operating as job shops. Even though the main 
content is circling around a smaller number of items; there are a large number of items in 
total. The production most often starts in the pipe department with non-complex items. 
The welding process often leads to more advanced items and since they are only 
operating compositions, the production never starts in this department. More advanced 
items can, however, return to the pipe department for marking and isolation for example. 
Orders that belong to the pipe and welding department are often in contact with other 
departments within Aerostructures. This combination makes planning more complex. 
 
Today planning is made trough a MRP-run in the ERP-system. The main plan is divided 
into net demand for each item included. Then the production controller gets a suggestion 
of starting time for each of the given orders. If the system is to provide correct start times, 
it also needs correct values to work with. Today’s situation regarding this matter is not 
satisfying, leaving room for improvements. There are also complications regarding the 
levels of safety stock. To solve the problems mentioned above a set of action proposals 
has been developed. 
 
The action proposals focus on creating rules and guidelines for the production control and 
planning. The importance of a correct way of handling is visualized to show the 
significance of standardized planning but also differentiated. Changes in localization and 
demand for production outputs have been considered when proposal actions were 
developed. 
 
Realization of the proposals in the pipe and welding department will lead to a system 
where even items are managed the same way. Order quantities will be adjusted to the 
production process but also synchronized to different levels of demand. This gives strict 



and clear guidelines of where and how safety stock is to be used, including suggestions 
for the future. The company is also given appropriate levels of transport time, queue time, 
and safety time. An explanation of essential factors when choosing these levels, as well 
as how shorter lead times creates a more efficient flow in production, is also provided. 
 
The combined effect after a realization will be increase productivity trough 
accommodated order quantities to the production process, as well as less tied up capital 
thanks to shorter lead times and lower levels of safety stock. In addition the production 
controllers’ day-to-day work will be facilitated thanks to the guidelines regarding how 
new items are to be managed. 
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1 Inledning 
Här presenteras bakgrunden till examensarbetet. Syftet med studien läggs fram, tätt följt 
av det förväntade resultatet. Därtill behandlas de avgränsningar som gjorts och slutligen 

ges lite läsanvisningar samt en överblick av rapportens innehåll är disponerad. 

1.1 Bakgrund till arbetet 
Saab Aerosystems har under senare tid genomgått en mängd förändringar som inte har 
slagit igenom i affärssystemet. Detta gör att dagens verksamhet i vissa fall planeras och 
körs med bakgrund i felaktiga data. Det finns därtill stora problem med brister och 
förseningar, vilket man måste komma till rätta med. 
 
Centralt i studien är rör- och svetsavdelningen och alla de aspekter som finns i dess 
närhet. Eftersom varje förseningstimma i Gripenproduktionens slutfas är behäftad med 
stora kostnader, är det oerhört viktigt att brister och förseningar minimeras. Därför finns 
motiv för att aktivt arbeta med att effektivisera och optimera verksamheten, i såväl hjärtat 
av produktionen som i delsystemen vid sidan av. 
 
Eftersom man har stora problem med order som blir försenade bör de underliggande 
anledningarna till dessa förseningar visualiseras, så att de kan åtgärdas. Detta för att 
skapa sig möjligheten att minska genomloppstiderna och parametervärdena i ERP-
systemet (Enterprise Resource Planning). Till detta är en analys över lämpligheten på 
dagens säkerhetsnivåer, för den aktuella avdelningen, nödvändig. 
 
Rör- och svetsavdelningen kan ses som en del av det stora produktionssystemet och 
därmed en av länkarna i kedjan. Vilken av länkarna som är svagast är svårt att definiera 
och urskilja eftersom hela verksamheten är komplex och påverkas av andra aktiviteter 
förutom produktionen av Gripen. Klart är dock att för varje artikel som rör- och 
svetsavdelningen inte kan leverera i tid, ökas risken att fördröja ett flygplan som snarast 
vill ha luft under vingarna. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att, genom en analys av rör- och svetsavdelningen, ta fram en 
uppdaterad och standardiserad planeringsstrategi för givna avdelningar. 

1.3 Förväntat resultat 
Utredningen förväntas resultera i ett eller flera åtgärdsförslag kring hur rör- och 
svetsverksamheten skall parametersättas och detaljplaneras för att därigenom korta ner 
ledtider, minska kapitalbindning och utnyttja resurserna på ett kostnadseffektivare sätt. I 
utredningen skall det framgå om produktfamiljer kan hittas och om dessa kan planeras 
och styras på ett standardiserat sätt. 



Inledning 

2 

 
Efterföljande steg ska resultera i ett standardiserat arbetssätt för hur nya artiklar skall 
familiseras och parametersättas. 
 
Lösningen skall anpassas till nuvarande verksamhet samt ett tänkt framtidsscenario i 
rimlig enlighet med Saab Aerosystems affärsplan. 
 
Nulägesanalysen är tänkt att användas som ett informationsverktyg, dels för ny personal 
som behöver en snabb beskrivning av verksamheten, men även för befintlig personal med 
specifika uppdrag kopplat till givna direktiv nedan. 

1.4 Direktiv 
I enlighet med den uppdragsdefinition som ligger till grund fokuserar givna direktiv på 
att: 

 belysa de viktigaste förändringarna som kan inverka på planeringsstrategin, 
 framhäva de mest uppenbara besparingsalternativen med avseende på ny 

planeringsstrategi, 
 ta hänsyn till eventuella framtida omlokaliseringar och 
 se över möjligheterna till familisering av artiklarna 

med avsikt att uppnå en kostnadseffektivare tillverkning och ett standardiserat arbetssätt, 
för framförallt rör- och svetsavdelningen. 

1.5 Avgränsningar 
Uppgiften avgränsas till att utgöra en modell och handbok för hur parametersättningen 
för rör- och svetsverksamheten ska hanteras. Detta med fokus på att skapa en korrekt och 
verklighetsanknuten bild av nuläget i syfte att bana väg för kommande nödvändiga 
åtgärder. 
 
Övriga synpunkter som uppstått under arbetets gång har tagits i åtanke och uppsamlas 
mestadels under ett avslutande stycke i kapitel 8. Dessa idéer, förslag och diskussioner är 
även de främst kopplade till viktiga aspekter i nära anslutning till rör- och 
svetsavdelningen, men kan liksom mycket annat i arbetet appliceras och användas inom 
många andra delar av företagets verksamheter. 
 
En mer grundlig analys av ställ- och operationstider avgränsas från rapporten. Detta 
eftersom det ligger på ett beredningsplan och dessutom kräver omfattande tidsstudier, 
som med tanke på antalet olika artiklar och arbetsmoment skulle leda till en för stor 
studie. Därför anses det inte ligga inom ramen för detta examensarbete och dess 
huvudområde. 
 
Direkt konstruktionsmässiga aspekter kopplat till familiseringsfördelar i produktionen har 
avgränsats från arbetet, eftersom detta anses vara utanför huvudområdet. 
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1.6 Läsanvisningar 
I Tabell 1 nedan framgår en kortare beskrivning över respektive avsnitt samt en 
bedömning av vilken läsare som avsnittet kan vara intressant för. 
 
Tabell 1 – Läsanvisningar. 

Kapitel Beskrivning Intressant för 
läsare som 

3 
Företags-
beskrivning 

Detta avsnitt syftar till att ge en översiktlig bild av 
det företag som examensarbetet utförs vid. Dels 
för att skapa förståelse kring företaget dels för att 
belysa intressanta faktorer, som exempelvis 
vilken produktportfölj företaget har. 

ej är anställd av, 
eller insatt i, 
företaget SAAB 
AB.  

4 
Teoretisk 
referensram 

Den teoretiska referensramen nedan har till 
uppgift att utgöra ett stöd för diskussionerna i 
avsnitten nulägesanalys och åtgärdsförslag. 
Därför presenteras en beskrivning av diverse 
användbara teorier som är väsentliga för 
uppgiftens djup. 

söker djupare 
förståelse för 
bakomliggande 
teori.  

5 
Nulägesanalys 

I detta avsnitt analyseras verksamheten utifrån 
dagens situation. Tanken är att skapa förståelse 
för utgångspunkten, i syfte att ta fram ett bra 
beslutsunderlag för kommande åtgärdsförslag.  

behöver en 
presentation om 
hur verksamheten 
och rådande 
planeringssituation 
kring rör- och 
svetsavdelningen 
ser ut. 

6 
Framtidsanalys 

Detta avsnitt syftar till att ge exempel på möjliga 
framtida förändringar. Det rör sig om förändrade 
förutsättningar kring layoutfrågor och efterfrågan. 
Detta beskrivs genom tre tänkta framtidsscenarier 
som i någon mening syftar till att vara så 
realistiska som möjligt. Scenarierna ligger sedan 
till grund för en mindre diskussion om huruvida en 
justering av respektive åtgärdsförslag är 
nödvändig, för att på bästa sätt klara den 
uppkomna situationen. 

är intresserad av 
åtgärdsförlagen ur 
ett framtida 
perspektiv  

7 
Uppgifts-
precisering 

I detta avsnitt sammanfattas nulägesanalysen 
genom en uppsamling av styrkor och svagheter. 
Tanken är att identifiera de områden som är i 
behov av förbättringar. Resultatet används sedan 
som utgångspunkt för åtgärdsförslagen. 

vill ha en djupare 
beskrivning av den 
uppgift som syftet 
med rapporten ska 
svara mot.  

8 
Åtgärdsförslag 

Nedan presenteras de åtgärdsförslag som 
genererats i syfte att förbättra aktuella 
fokusområden, vilka identifierats under den gjorda 
nulägesanalysen och uppgiftspreciseringen. 

vill förändra 
verksamheten 
kring rör- och 
svets.  

9 
Slutsats och 
rekommendationer 

Här tilldelas åtgärdsförslagen en prioritering för att 
tydliggöra i vilken ordning de bör genomföras. 
Slutligen sammanställs rapportens viktigaste 
konsekvenser och slutsatser. 

läst analyserna 
och förslagen 
ovan.  
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1.7 Karta & kompass 
Som rubriken avslöjar presenteras, i Figur 1 nedan, en schematisk bild över rapporten och 
dess upplägg. Denna syftar till att ge läsaren en bättre översiktsbild för att på så sätt 
kunna koppla samman de olika delarna. 
 

Inledning
Metod

Teoretisk 
referensram

Teoretisk 
referensram

Teoretisk 
referensram

Teoretisk 
referensram

Teoretisk 
referensram

Saab Aerosystems
Företagsbeskrivning Saab AB

Strategier

Planering

Nulägesanalys

Produktion

Framtidsanalys

Uppgiftsprecisering

Slutsatser och rekommendationer

Transporter

Lager Parametersättning

Brister och förseningar

Åtgärdsförslag

Förslag på fortsatta studier

Planeringsparametrar
&

Planeringsstrategier
Partiformning och orderkvantitet Säkehetslager

Övriga åtgärdsförslag och problemområden

Transporttid
Kötid

Säkerhetsledtid

 
Figur 1 – Karta över rapportens olika delar. 
 
Vid läsning av rapporten är det viktigt att komma ihåg respektive avsnitts del av studien 
och dess syfte sett ur det större perspektivet. Därför rekommenderas läsaren reflektera 
över styckets placering och bedöma innehållet utifrån detta. 

1.8 Information – rättigheter och censur 
Rapporten har på förekommen anledning upprättats i två olika exemplar. Denna version 
har infoklass: Publik. (© Saab AB 2008) 
 
Med anledning av att viss typ av information kan vara företagshemlig eller 
försvarshemlig är detta censurerat i den publika versionen. I de flesta fall är 
informationen ersatt med ett ”X”, ”DATUM” eller ”xx.xx” beroende på vilken typ av 
information som censurerats. Vissa bilagor är inte bifogade i den publika versionen. 
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2 Metod 
Detta avsnitt avspeglar den metod som rapporten är uppbyggd kring. Detta för att 

underlätta för eventuella fortsatta studier i området. 

2.1 Metodteori1 
För att åstadkomma trovärdighet i rapporten är det viktigt att beskriva de metoder som 
används och hur resultatet framkallats. 
 
Metodavsnittet ska kunna undanröja frågor som: 

 Varför gjorde man så? 
 Varför gjorde man inte så? 

Metodavsnittet är kort sagt en redovisning av att man är medveten om vad som 
observeras/mäts och vad som inte observeras/mäts. 

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Till kvantitativa metoder hör användandet av information som kan värderas numeriskt 
eller mätas, medan kvalitativa metoder utgår från en mer subjektiv bedömning. 

2.1.2 Validitet, reliabilitet, precision & objektivitet 
I dessa sammanhang kring validitet, reliabilitet, precision och objektivitet diskuteras vilka 
för- och nackdelar som finns med det valda arbetssättet. Det handlar i grund och botten 
om att visa medvetenhet om olika problem, i syfte att öka trovärdigheten i rapporten. 

2.1.2.1 Validitet 
Begreppet validitet ska reda ut huruvida det finns systematiska fel inbyggt i 
undersökningsdesignen. Detta kan i sin tur delas in i inre och yttre validitet. Inre validitet 
handlar typiskt sett om mätinstrumentets konstruktion och om denna är relevant i 
förhållande till vad som skall undersökas. Till exempel i intervjusammanhang ifrågasätter 
den inre validiteten om frågorna är relevanta. Yttre validitet innefattar hur resultatet 
överensstämmer med verkligheten, motsvarande i intervjusammanhang är om man har ett 
korrekt urval av personer som tillfrågas. Vid hög validitet har man få systematiska fel. 

2.1.2.2 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet är kopplat till om det finns slumpvisa fel i undersökningen. Om 
samma undersökning skulle göras igen och man kommer fram till samma resultat finns 
en hög reliabilitet, det vill säga få slumprelaterade fel. I kvalitativa undersökningar är 
reliabiliteten svårare att uppnå och är ofta viktigare i kvantitativa undersökningar där 
repeterbarhet är ett nyckelbegrepp. 

                                                 
1 Avdic, Anders, Riktlinjer för rapportskrivning, www.oru.se (Accessdatum 2008-10-15), sidan 10-11 
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2.1.2.3 Precision 
Begreppet precision är ofta relevant i kvantitativa undersökningar. Detta för att man vill 
veta hur man kan behandla sina data. Innebörden är, precis som ordet avslöjar, hur pass 
pricksäker metoden är. 

2.1.2.4 Objektivitet 
I sammanhang kring objektivitet diskuteras förmågan en undersökare har att stå utanför 
själva observationen och analysen av data. Ofta säger man att objektiviteten egentligen 
inte finns. Det handlar oftast om att fokusera mer på att visa sin medvetenhet kring olika 
problem. Objektivitet kan anses vara motsatsen till subjektivitet. 
 
Ibland förekommer så kallad intersubjektivitet. Detta innebär att ett fenomen kan 
uppfattas subjektivt av olika personer och ändå ge upphov till en meningsfull 
kommunikation dem sinsemellan angående fenomenet. 

2.1.3 Olika typer av datainsamling 
Vad gäller datainsamling kan man skilja på primär- och sekundärkällor. För en 
primärkälla svarar författaren själv för den fakta som datainsamlingen resulterar i, medan 
en sekundärkälla bygger på fakta från någon annans utredning. Primärkällor utgörs ofta 
av muntliga intervjuer eller skriftliga enkäter. 

2.2 Använda metoder 
Metoderna som används i denna studie grundar sig i vad som varit lämpligt att använda 
med avseende på bland annat tillgänglig information. Studien bedöms vara såväl 
kvantitativ som kvalitativ med god validitet och reliabilitet. Objektiviteten anses vara hög 
då studien utförs utifrån eget informationsintag samt med nya ögon i jämförelse med 
företagets egna perspektiv. Precisionen bedöms vara tillförlitlig, dock baserad på 
historiska data i den kvantitativa undersökningen. 

2.3 Datainsamling 
Data som ligger till grund för studien är framtagen på olika sätt. Sammanfattningsvis är 
fakta framtagen genom: 
 

 Rundvandring och besök på respektive beläggningsgrupp 
 Intervjuer med berörd personal 
 Intern databas 
 ERP-systemet 
 Företagets hemsida, såväl intern som extern 
 Litteratur 
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2.4 Felkällor 
Felaktigheter som finns i ERP-systemet återfinns även som felaktigheter i planeringen. 
Detta gör att problemet inte ligger i vald metod utan grundar sig i ett faktiskt problem, 
vilket rapportens syfte har till uppgift att utröna. 
 
Vissa produktionsrapporterade tider i ERP-systemet kan innehålla felaktigheter. 
Rapporten grundar sig dock inte direkt på detta, vilket gör att problemet inte är av större 
karaktär för rapporten och har därmed ingen betydande inverkan på uppgiftens 
beslutsunderlag samt dess resultat. 
 
Missförstånd kan uppstå vid en intervju, där antingen frågan eller svaret kan 
missuppfattas, ur ett ömsesidigt perspektiv. Genomförda intervjuer och rundvandringar 
kan således ha genererat en del missförstånd, dessutom då personalen själv givit sin bild 
av verksamheten utifrån egna intryck och värderingar. 
 
Beslut kan ha tagits utifrån ett bristande beslutsunderlag. Risken för detta har minimerats 
genom noggrann uppföljning gentemot såväl berörd personal, teori samt egna 
bedömningar av verksamheten och framtagen data. 

2.5 Tillvägagångssätt 
Inledningsvis skapades en preliminär bild av problemet som sedermera fick ligga till 
grund för en arbetsplanering. Därefter utgjorde planeringen stommen i 
tillvägagångssättets tidsaspekt. Information och data har successivt samlats in och i takt 
med vad författarna under resans gång ansett vara av relevans för uppgiften. En 
uppsamlande lista på styrkor och svagheter utformades för att sedermera utgöra grunden 
för de åtgärdsförslag som framtagits. Slutligen konstateras, förtydligas och sammanfattas 
essensen i examensarbetet. 

2.6 Diskussion av metoden 
Huruvida använd metod är korrekt eller ej kan alltid ifrågasättas i alla typer av 
sammanhang. Ett sätt att sätta en prägel på examensarbetet är att kvantifiera både de 
aktuella effekterna och konsekvenserna idag samt den ekonomiska potentialen sett ur ett 
framtida perspektiv. 
 
En studie kan trots utebliven direkt ekonomisk påverkan ändå skapa mervärde för 
företaget i andra sammanhang. Det kan röra sig om att vanliga fel och brister 
uppmärksammas samt att en återvändsgränd i något avseende lokaliserats. 
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3 Företagsbeskrivning 
Detta avsnitt syftar till att ge en översiktlig bild av det företag som examensarbetet utförs 
vid. Dels för att skapa förståelse kring företaget dels för att belysa intressanta faktorer, 

som exempelvis vilken produktportfölj företaget har. 

3.1 SAAB AB 
” Kunnande, förtroende och vilja är nyckelorden i arbetet med vårt viktigaste uppdrag: 
att utveckla och tillhandahålla försvars- och säkerhetslösningar för en säkrare värld..”2 
 
– Åke Svensson, VD och koncernchef Saab AB (2008) 

3.1.1 Historia3 
1937 startades Saab, Svenska Aeroplan Aktiebolaget med syftet att möta det svenska 
behovet av militära flygplan. 
 
Det första flygplanet som levererades var bombplanet B17 (se Figur 2). I och med detta 
blev Saab den dominerande leverantören till det svenska flygvapnet. Därefter har Saab 
och det svenska flygvapnet, tillsammans tagit fram flera generationer av militära plan. 
 
I slutet av 40-talet introducerades J29 Tunnan, vilken kom att bli legendarisk mycket på 
grund av sitt utseende. Nya plan utvecklades och på 50-talet kom Lansen som sedan 
följdes av Draken (1960) och Viggen (1971). Den första leveransen av Gripen skedde 
1993 och den var då fjärde generationens stridsflygplan från Saab. 
 
Tillverkningen av militära flygplan ledde inte bara till flygplan utan också till ett antal 
andra segment och produkter. Exempelvis startades biltillverkning under 40-talet och 
under 60-talet var Saab med i utvecklingen av Sveriges dator-, missil- och 
rymdindustrier. En sammanslagning mellan Saab och Scania ledde till att lastbilar och 
bussar blev en del av Saabs produktportfölj. Ändringar kom dock då 
personbilstillverkningen blev ett eget företag 1990. Även Saab och Scania delades upp i 
två skilda företag 1995. 
 
Saab var återigen ett företag som fokuserade på flyg och försvarssystem och detta 
stärktes år 2000 då Celsius köptes upp. Därmed hade en stor del av svensk 
försvarsindustri och dess erfarenhet samlats inom ett och samma företag. Produkterna 
syftade till att tillmötesgå framtida försvarsbehov samt kraven på en säkrare framtid. 
 

                                                 
2 Internt material, Varför behövs en affärsetisk kod?, http://saabnet.saabgroup.com (Accessdatum 2008-09-
29) 
3 SAAB AB, A history of high technology, www.saabgroup.com (Accessdatum 2008-09-10) 
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Figur 2 – Bombplanet B17 var Saabs första leverans till svenska flygvapnet.4 
 

3.1.2 Affärsidé5 
”Saab utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att kunna möta kundernas 
förändrade behov. Saab förser regeringar, myndigheter och företag över hela världen 
med produkter, tjänster och lösningar för både militärt försvar och civil säkerhet.” 

3.1.3 Vision6 
”Med kompetens och kreativitet ska vi vara ledande i den globala utvecklingen av 
försvarsindustrin till att omfatta innovativa tekniska lösningar för människors säkerhet.” 

3.1.4 Långsiktig strategi7 
Saab har som avsikt att växa internationellt utifrån dagens position som den ledande 
försvarsindustrin i norden. Detta har sedan brutits ner till ett antal nyckelfaktorer, vilka i 
korthet kommer att presenteras nedan. 

3.1.4.1 Utveckla nya hemmamarknader 
I dagsläget är Saab en ledande leverantör av försvarsmateriel i Norden, Australien och 
Sydafrika. Tanken är att den industriella närvaron skall finnas i fler områden. Detta ska 
nås genom närvaro i viktiga projekt, samt genom att ingå samarbete med nyckelaktörer 
på marknaden. 

3.1.4.2 Utöka produktionen inom civil säkerhet 
Det finns en växande marknad kring civila säkerhetsprodukter. Genom att använda den 
kompetens och erfarenhet som finns inom den militära teknologin, hoppas Saab kunna ta 
en betydande del av marknaden under de kommande åren. 

                                                 
4 Ibid. 
5 Internt material, Vision och affärsidé, http://saabnet.saabgroup.com (Accessdatum 2008-09-10) 
6 Ibid. 
7 SAAB AB, Saab’s long-term strategy remains firm, www.saabgroup.com (Accessdatum 2008-09-10) 
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3.1.4.3 Utvidga Saabs industriella roll 
Det finns stora möjligheter att utöka lösningen man erbjuder kunden. Exempelvis genom 
att ta hand om allt från utveckling, finansiering, produktion till att fasa ut ett gammalt 
system. Detta är, och kommer att vara, en viktig del på marknaden. 

3.1.4.4 Sälja direkt till kunden eller som del av en Saab lösning 
Vanligtvis är produkter och system delar av en större lösning. Detta innebär att det 
antingen kan vara Saab, kunden eller ett annat företag som integrerar produkten i den 
större lösningen. Innebörden är att Saab måste kunna hantera samtliga av dessa 
situationer. 

3.1.4.5 Öka marknadsandelar 
Målet är att växa inom vissa nischer för att på så sätt nå en större del av den 
internationella marknaden. Ska detta lyckas krävs en stark närvaro vid lokal produktion 
och utveckling. 

3.1.4.6 Behålla konkurrenskraften 
Viktiga faktorer för att behålla konkurrenskraften finns i såväl teknologi som pris. Saabs 
framtida utveckling ska ske både enskilt och i samarbete med andra aktörer på 
marknaden. För att klara utvecklingskostnaderna krävs ett något koncentrerat 
produktutbud. Finansiering ska säkras genom högre marginaler på färdiga produkter och 
system. 

3.1.4.7 Investering i utveckling och export av Gripen 
En fortsatt utveckling av Gripen är viktig för att säkerställa betydelsefulla delar av sin 
spjutspettsteknologi. Försäljning av Gripen är mycket viktig för Saab som helhet, då detta 
ger långtgående relationer samtidigt som det skapar möjligheter för försäljning av andra 
produkter från företaget. 

3.1.4.8 Säkerställa en position på UAV marknaden 
Under ett par år har Saab varit med i utvecklingen av UAV:er (Unmanned Aerial 
Vehicles). Det finns ett par intressanta produkter och det är nu viktigt att dessa får fäste 
på marknaden. 

3.1.5 Organisation8 
Saab är ett högteknologiskt företag som främst bedriver verksamhet inom flyg, försvar, 
rymd och säkerhetslösningar. Produkterna finns på den globala marknaden medan 
utveckling, forskning och tillverkning mestadels sker i Sverige. Inom Saab AB finns de 
tre affärssegmenten Systems and Products, Defence and Security Solutions och 
Aeronautics (se Figur 3). 
 

                                                 
8 Internt material, Ekonomisk översikt, http://saabnet.saabgroup.com (Accessdatum 2008-09-10) 
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Figur 3 – Organisationsschema för Saab AB9 
 

3.1.5.1 Systems and Products 
Kunderna är främst försvarsmakter och andra försvarsindustrier. Exempel på lösningar 
eller produkter som erbjuds är flygelektronik till civila och militära flygplanstillverkare. 
Man erbjuder även vapensystem med allt från manburna vapen, som granatgevär, till 
missilsystem där Bamse är ett välkänt exempel. Vidare arbetas det mycket med radar- 
och sensorverksamhet. Dessa bildar ofta, tillsammans med andra produkter från företaget, 
delar av större systemlösningar. Inom avancerade system för utbildning finns en 
betydande marknad där systemen främst används av markstridsförband men även av 
polisiära insatsstyrkor. Inom detta affärssegment sker det även arbete med obemannade 
undervattensfarkoster och produktion av delsystem till rymdindustrin. 

3.1.5.2 Defence and Security Solutions 
Under detta segment finns Saabs förmåga att integrera och utveckla system för 
kommunikation, spaning, övervakning och ledning. Internationellt tillhör strids- och 
eldledningssystem för mark-, sjö-, och luftstyrkor de områden där Saab har en betydande 
position. Defence and Security erbjuder även en bred flora av supportlösningar som är 
tänkta att inkludera hela livscykeln. Det erbjuds också en rad konsulttjänster inom 
systemintegration, systemutveckling, systemsäkerhet och informationssäkerhet. 
Branscherna som Saab främst har vänt sig till är telecom, fordon, statliga verk och 
myndigheter samt försvarsindustrin. 

                                                 
9 Intern material, Organisationsschema, http://saabnet.saabgroup.com (Accessdatum: 2008-12-04) 
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3.1.5.3 Aeronautics 
Saab bedriver som sagt utveckling av obemannade flygfarkoster, vilka ofta brukar kallas 
för UAV. Inom detta område mixas internationella utvecklingsprogram med egna 
produkter. Saab har en betydande roll i ett europeiskt projekt rörande just denna typ av 
farkoster då man har huvudansvaret för väsentliga delsystem. 
 
Inom Aeronautics finns även flygverksamheten där Gripen är en viktig del. Utvecklingen 
sker kontinuerligt i syfte att säkerställa ett toppmodernt stridsflygplan som är slagkraftigt 
på den internationella marknaden. 
 
Affärssegmentet Aeronautics är indelat i de tre olika affärsenheterna Gripen 
International, Aerostructures samt Aerosystems. 

3.2 Saab Aerosystems 
Saab Aerosystems är en affärsenhet inom Saab-gruppen. Gripen är huvudprodukten och 
den kompetens som används till Gripen nyttjas också till andra produktområden såsom 
obemannade farkoster, taktiska system, pilotutbildning, simulatorer och nätverksbaserat 
försvar.10 

3.2.1 Affärsidé11  
”Saab Aerosystems erbjuder avancerade flygsystem, delsystem och tjänster, under 
produktens livscykel, till kunder inom försvar och myndigheter samt flygindustrier på 
världsmarknaden.” 

3.2.2 Vision12 
Saab Aerosystems är en ledande leverantör av militära flygsystem och etablerad partner 
på världsmarknaden. 

3.2.3 Strategier och mål13 
Förändrade förutsättningar i flygindustrin gör att Saab Aerosystems måste vara mer 
flexibel, fokusera på fler internationella samarbeten och skapa konkurrenskraftigare 
priser för att fortsätta vara konkurrenskraftig. 
 
De övergripande mål affärsenheten har är att säkra uthållig lönsamhet. Detta fokuseras i 
tre delar: 

 skapa nya lönsamma affärer  
 uppfylla åtagande mot kund  
 ökad konkurrenskraft 

 

                                                 
10 Internt material, Om Saab Aerosystems, http://saabnet.saabgroup.com (Accessdatum: 2008-09-11) 
11 Internt material, Affärsidé och vision, http://saabnet.saabgroup.com (Accessdatum: 2008-09-11) 
12 Ibid. 
13 Internt material, Strategier och mål, http://saabnet.saabgroup.com (Accessdatum: 2008-09-11) 
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Saab anser det betydelsefullt att alla arbetar enligt dessa strategier och förstår vitsen med 
att göra det ur ett helhetsperspektiv. Detta åskådliggörs i Figur 4 nedan. Man anser att 
alla förutsättningar för att lyckas i framtidens föränderliga flygindustri, finns inom Saab 
Aerosystems. 
 

 
Figur 4 – Tre teman av strategier. 
 

3.2.4 Organisation 
Aerosystems går under förkortningen T och nedan i Figur 5 presenteras ett 
organisationsschema för organisationen. 

Saab Aerosystems
T

Staff Units
Chief of Staff T-

Human Resources TH
Security TZ

Communications CU-
Community Relations TR

Quality and Management by Objectives TQ
Capability Development TP-

ICT Management TP-

Secretary
TX

Finance
TE

Program
Management

TG

Business Development
and Marketing

TB

Commercial and
Procurement

TC

Operations
T-

Flight Test and
Verification

TF

Product Engineering
TO

Production
TM

Development
TD

Gripen International
JV

 
Figur 5 – Organisationsschema för Saab Aerosystems (T).14 
 
De delar som är av intresse för denna rapport går främst under avdelningsförkortningen 
TM och nedan i Figur 6 ser vi hur organisationen ser ut under TM. 
 
                                                 
14 Internt material, T - Saab Aerosystems, http://bmt.air.saab.se (Accessdatum: 2008-09-11) 
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Production
TM

Quality & Airworthiness
TMQ

Secretary
TMX

Business Development
TMA

Personnel
TH

Component Manufacturing
Tf TMK

Main Planning & Logistics
TML

Final Assembly, Delivery, 
Modification and Maintenance

Tf TMF

Production Engineering & 
Economy

TMP  
Figur 6 – Organisationsschema för Saab Aerosystems (TM).15 
 

3.2.5 Produktion 
Saab Aerosystems erbjuder avancerade luftburna system, relaterade subsystem och 
service under produktens livslängd. Detta erbjuds till försvarsmakter samt flyg- och 
rymdindustrier runt om på världsmarknaden. Man är en av få aktörer på världsmarknaden 
som besitter kunskapen och de nödvändiga egenskaperna för att kunna utveckla 
flygsystem och integrera kompletta lösningar till flygsystem. Det handlar om kunskaper 
inom flygteknologi, ledningssystem och kommunikation samt modellering och 
simulering. Idag har detta lett till nya områden såsom obemannade flygande farkoster, 
taktiska system för helikoptrar och avancerade träningsprogram för piloter.16 

3.2.5.1 Gripen 
JAS 39 Gripen är det kraftfullaste och mest avancerade jaktplan som Saab någonsin 
byggt, därtill det mest kostnadseffektiva och flexibla. Aerosystem bär på huvudansvaret 
för produktionen av Gripen och dess utveckling, vilket också utgör enhetens viktigaste 
produkt.17 Gripen tillhör vad man brukar kalla för den fjärde generationens 
stridsflygplan.18 Förkortningen JAS står för Jakt Attack Spaning och det unika är att man 
under ett uppdrags gång kan skifta i ”mode” och på så sätt få ett spaningsuppdrag att 
övergå i ett jaktuppdrag. I Figur 7 nedan ser man JAS 39 Gripen i olika tappning, alla 
fyra är tvåsitsiga.  
 

                                                 
15 Internt material, TM - Produktion, http://bmt.air.saab.se (Accessdatum: 2008-10-06) 
16 SAAB AB, Operations, www.saabgroup.com (Accessdatum: 2008-09-09) 
17 Ibid. 
18 SAAB AB, Making ideas fly, www.saabgroup.com (Accessdatum: 2008-09-09) 
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Figur 7 – JAS 39 Gripen.19 
 

3.2.5.2 UAV - Unmanned Aerial Vehicles20 
Aerosystem besitter både erfarenhet och kunskap från design, utveckling 
systemintegration och produktion samt livscykellång service rörande UAV-projekten. 
Man har dock i det här avseendet ett primärt fokus på design och utveckling av 
flygkritiska system samt integration av UAVs med nätverksbaserade försvarssystem. 

3.2.5.3 Tactical Mission System - TMS21 
TMS är ett avancerat taktiskt flerrolls- och uppdragsstyrsystem för den svenska NH90-
helikoptern. Flertalet affärsenheter i Saab-gruppen är involverat i detta och Saab 
Aerosystems bär på huvudansvaret för produktdesign, utveckling, integrering, styrning av 
sensorer och samkörning av data, samt träningsprogram och livscykellång support av 
TMS. 

3.2.5.4 Pilotutbildning22 
Saab har alltid tillhandahållit och utvecklat utbildningsmaterial för piloter och det har 
varit en väsentlig del av Saabs verksamhet. Idag handlar det om avancerad träning, 
modellering och simulering. Man erbjuder allt ifrån kompletta träningsprogram till 
avancerade simulatorsystem för stridspiloter. 

                                                 
19 SAAB AB, Gripen, www.saabgroup.com (Accessdatum: 2008-10-13) 
20 SAAB AB, Operations, www.saabgroup.com (Accessdatum: 2008-09-09) 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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3.2.5.5 Flygtest23 
Saabs flygtestsenhet förfogar över alla nödvändiga resurser för effektiv testning. Man har 
erfarna flygtestingenjörer, systemspecialister och testpiloter. Därtill även avancerad 
teknisk utrustning och programvara. Dessutom har man anläggningar som hangarer, 
verkstäder, laboratorier samt testbanor i stora obebodda områden. 

3.2.5.6 Tränings- och stödsystem24 
Piloter som har förmågan att kunna träna, planera och praktisera specifika uppdrag 
genom realistiska system i en realistisk miljö är mycket bättre förberedda och har därmed 
större chans att lyckas i verkligheten. I syfte att erbjuda goda möjligheter att utveckla sin 
erfarenhet är samtliga av Saabs tränings- och taktiska stödsystem utformade på ett 
verklighetsnära sätt. 
 
Modellerings och simuleringssupport är integrerat och en naturlig del i processen för 
utvecklingen av flygplanet. Man kräver hela tiden en bred och kvalificerad expertis i 
utveckling och användning av simulatorer genom alla steg i livscykeln. 

3.2.5.7 Nätverksbaserade systemlösningar25 
Kort sagt är detta ett IT-system som agerar i en nätverksmiljö. Efterfrågan är stor från 
flera olika länder när det gäller utvecklingen av dessa system. Saab har till sin fördel stor 
expertis i området när det gäller att integrera kommersiella komponenter i olika 
systemlösningar. Resultatet blir förmågan att erbjuda sina kunder service och utveckling 
av nätverksbaserade säkerhets- och försvarslösningar. 

3.2.5.8 Forskning och utveckling26 
Den årliga investeringen i forskning och utveckling (FoU) uppgår till 20% av 
försäljningen. Man fokuserar i dagsläget på framtida system som UAV, taktiska system 
och nätverksbaserade lösningar. 

3.2.5.9 Eftermarknaden27 
Saab Aerosystems eftermarknad är koncentrerad till två huvudområden. Vidareutveckling 
och uppgradering av Gripen står för en stor del. Den andra delen utgörs av 
vidareutvecklade lösningar och uppgraderingar av UAV-farkoster samt andra flygburna 
och flygrelaterade system. 

                                                 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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4 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen nedan har till uppgift att utgöra ett stöd för diskussionerna 

i avsnitten nulägesanalys och åtgärdsförslag. Därför presenteras en beskrivning av 
diverse användbara teorier som är väsentliga för uppgiftens djup. 

4.1 Produkt- och produktionsstrategier 
Inom ett företag finns ofta ett antal olika funktionella strategier. Lite förenklat brukar 
dessa sammanfattas i marknads-, produkt och produktionsstrategier. Tillsammans ska de 
leva upp till de företagsmål som är uppsatta. Detta har Terry Hill valt att visualisera i en 
matris som kallas för Hill’s ramverk, se Tabell 2. Under respektive rubrik finns ett antal 
aspekter där företaget behöver göra ett ställningstagande.28 
 
Tabell 2 – Hill’s ramverk29 

1 2 3 4 
Företagsmål Marknadsstrategi Produktstrategi Produktionsstrategi
Lönsamhet 
Vinst 
Tillväxt 
Överlevnad 
… 

Segment, niche 
Produktprogram 
Varianter 
Volymer 
Standardiseringsgrad
Innovationsnivå 
… 

Kvalitet 
Leverans 
Pris 
Flexibilitet 
Design 
Varumärke 
Nyintroduktionstakt 
Teknisk support 
… 

Produktionsprocess 
Anläggningar 
Kapacitet 
Vertikal integration 
Organisation och 

personal 
Kvalitet 
Styrsystem 
… 

 

4.1.1 Produktstrategi30 
För att lyckas nå ut till kunderna krävs det att företaget lyckas identifiera vad som anses 
viktigt inom respektive kombination av marknad/produkt. Generellt finns det fyra 
konkurrensprioriteter och dessa är kvalité, leverans, pris och flexibilitet. Leverans delas 
in i leveranshastighet och leveransprecision medan flexibilitet delas in i produktbredd och 
volym. Ibland utvidgas de fyra konkurrensprioriteterna med exempelvis design, 
varumärke, nyintroduktionstakt och teknisk support.  
 
Det är svårt att uppfylla alla konkurrensprioriteter på en gång då det finns motstridigheter 
mellan exempelvis pris och flexibilitet. Detta då storskalig tillverkning ofta genererar ett 
lågt pris men till nackdel för flexibiliteten. Därmed finns en så kallad trade-off, vilket 

                                                 
28 Hill Terry, Manufacturing Strategy, Text and Cases, sidan 30-49 
29 Ibid. sidan 32 
30 Ibid. sidan 30-49 
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framtvingar ett ställningstagande utefter vad som ter sig mest lämpligt för en given 
kombination av produkt/marknad. 

4.1.1.1 Kvalificerare 
För att ett företag överhuvudtaget ska bli aktuell som leverantör måste vissa 
grundläggande kundbehov uppfyllas, vilka bruka kallas för kvalificerare och utgörs av en 
eller flera av konkurrensprioriteterna. Vad som är kvalificerare är produkt- och 
marknadsberoende men oftast utgör kvalité och leverans kvalificerare. 

4.1.1.2 Ordervinnare 
Nästa steg är att identifiera vilka konkurrensprioriteter som är ordervinnare, det vill säga 
vad som avgör om det är vårt företag som blir leverantör eller ej. Även här är 
ordervinnarna produkt och marknadsberoende men det är ofta pris eller flexibilitet som är 
ordervinnare. Om flexibilitet står som ordervinnare är det exempelvis viktigast att kunna 
möta en kunds specifika krav. Gör man det bättre än konkurrenterna kommer man att ta 
hem ordern, givet att kvalificerarna är uppfyllda. 

4.1.2 Produktionsstrategi31 
Produktionsstrategin ska bottna i företagets långsiktiga mål och strategier. Därigenom 
kan det säkerställas att produktionen svarar mot företagets uppsatta mål och dess 
planerade utveckling. Utöver detta ska de funktionella strategierna, såsom marknads-, 
produkt- och produktionsstrategin, utvecklas tillsammans. Anledningen är att det blir 
mycket lättare att få företaget att styra efter samma mål om de utvecklas gemensamt och 
med samma vision. Utvecklas de var för sig är det lätt att varje avdelning försöker 
maximera sin egen nytta, istället för att se till företagets bästa. 
 
Inom produktionsstrategin finns det sju beslutskategorier. Beslutskategorierna återfinns i 
kolumnen för produktionsstrategi i Tabell 232. Beroende på hur företaget ställer sig till de 
olika beslutskategorierna kommer deras produktion att lämpa sig olika bra för olika typer 
av produktion. Exempelvis kommer ett företag med lina som processval, inte lämpa sig 
för en produktion av specialtillverkade maskindetaljer.  

4.1.3 Produktprofilering33 
Det finns ofta skillnader mellan produktions- och marknadsstrategin. Detta för att de 
utvecklas var för sig och med olika utgångspunkter. Marknadsstrategin vill uppfylla 
marknadens efterfrågan till varje pris medan produktionsstrategin vill minska de 
operativa kostnaderna. 
 
Ett enkelt sätt att visualisera eventuella skiljaktigheter mellan marknad och produktion är 
att ställa upp en produktprofil. Genom att använda detta verktyg går det att se om det 
finns någon krock mellan marknads- och produktionsstrategi. 
 

                                                 
31 Ibid. 
32 Tabell 2 – Hill’s ramverk, sidan 17 
33 Hill Terry, Manufacturing Strategy, Text and Cases, sidan 149-161 
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Det är önskvärt att ställa upp en profil för dagens situation och en profil som 
representerar situationen för fem eller tio år sedan. Detta för att se om det har skett en 
förändring på marknaden medan produktionen varit konstant, eller vice versa. 
 
I Figur 8 syns ett exempel på en produktprofilering där de fem översta raderna visar hur 
företaget möter marknaden. Det som syns är att företaget erbjuder en stor variation av 
produkter med stor kundanpassning. Dessa rader måste sedan jämföras med de fyra sista 
eftersom de visar vilka typer av produkter maskinparken är anpassad för. Därigenom går 
det att se om det finns någon mismatch mellan marknadsstrategin och 
produktionsstrategin. Produktprofileringen är applicerbar både för en aggregerad nivå och 
för en mer nedbruten nivå. 

Enstycks- Kontinuerlig-
tillverkning tillverkning

Produkttyp Special         x Standard
Produktbredd Stor         x Liten
Kundorderstorlek Liten         x Stor
Introduktionstakt av nya prod. Hög          x Låg
Typisk ordervinnare Flexibilitet         x Pris
Processteknologi Generell         x Dedicerad
Processflexibilitet Hög x Låg
Produktionsvolym Låg         x Hög
Produktionens uppgift Möta kravspec. x Lågkost. tillv.  
Figur 8 – Produktprofilering 

4.2 Planering och styrning 
Planering och styrning innefattar flera nivåer i ett företag. Nivåerna svarar mot olika 
detaljeringsgrader. Överst ligger en affärsplan som genererar ramarna till det som anses 
vara den högsta nivån i planeringsprocessen, nämligen Sälj- och verksamhetsplaneringen. 
Utifrån Sälj- och verksamhetsplaneringen bryts sedan planeringen ner, från en strategiskt 
planering, till en mer taktisk, operativ och sedermera verkställande planering. Se Figur 
9.34 
 

                                                 
34 Olhager Jan, Produktionsekonomi, sidan 175-178 
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Figur 9 – Sammanfattande bild för planering och styrning av material och kapacitet.35 
 
Planeringsproblemet som finns för ett företag är hur de ska strukturera och planera 
verksamheten för att säkerställa att målet kan uppnås. Utgångspunkten ligger i att fundera 
över vad företaget vill vara bra på. Utifrån vad företaget kommer fram till, bör 
planeringssystemet utformas så att den stödjer konkurrensprioriteterna som diskuterats 
under Produktstrategi36.37 
 
De primära planerings besluten för produktion och material, både på lång och kort sikt 
rör frågorna: 
 

 Vad ska tillverkas? 
 Hur mycket ska tillverkas? 
 När ska tillverkning ske? 
 Var ska tillverkning ske (vilka resurser tas i anspråk)? 

 
Besluten fattas i princip vid respektive nivå inom det aktuella planeringssystemet för 
företagets planering och styrning. Däremot ska besluten på en högre nivå kopplas till 
besluten på en lägre nivå för att på så sätt säkerställa en strävan åt samma håll.38 

4.2.1 Sälj- och verksamhetsplanering39 
Sälj- och verksamhetsplaneringen (SVP) inkluderar den övergripande planeringen av 
produktion, material och resurser. Den bör ske månatligen och med representanter från 
ledningsgruppen, produktion, marknad, ekonomi och produktutveckling. 
 

                                                 
35 Ibid. sidan 175 
36 4.1.1 Produktstrategi, sidan 17 
37 Olhager Jan, Produktionsekonomi, sidan 175-178 
38 Ibid. 
39 Ibid. sidan 179-181 
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Syftet är att använda affärsplanen som utgångspunkt, för att sedan jämföra den 
prognostiserade efterfrågeutvecklingen mot de resurser som anses trögrörliga. Horisonten 
för planeringen måste därför vara så lång att man kan påverka de trögrörliga resurserna. 
Det är även på Sälj- och verksamhetsplaneringsnivå som strategierna för hur 
säsongsvariationer ska hanteras. Företag har olika tidshorisont för planeringen. Den 
ligger vanligen på minst ett år för att få med säsongsvariationer men generellt sträcker 
den sig mellan två och fem år. 
 
Då planeringshorisonten är lång är det orimligt att detaljplanera artiklar. Istället används 
aggregerad planering när produkter med liknande karaktäristik sammansätts till 
produktgrupper och produktionsresurser slås ihop till produktionsenheter. 
Planeringsproblemet blir därmed mer hanterbart och den planerade efterfrågan kan 
enklare jämföras mot den planerade kapaciteten. Jämförelsen ligger sedan till grund för 
vilka åtgärder som måste till. Exempelvis kan detta leda till att företaget måste göra 
nyanställningar för att kunna möta en ökad efterfrågan. Ett annat exempel kan vara att 
företaget väljer att bygga lager under en tid för att kunna möta en ökad efterfrågan under 
en eventuell högsäsong. 

4.2.2 Huvudplanering40 
Med materialplanering ska ett företags materialförsörjning, till sin produktion samt mot 
kund, säkerställas. För att lyckas med synkroniseringen av materialflödet från råmaterial 
och inköpskomponenter till att sedermera bli halvfabrikat och slutprodukter, krävs ett 
utnyttjande av produktstrukturer. Görs detta kan artiklar på olika nivåer kopplas samman 
för att därigenom skapa beroende behov. Undantaget från detta är de artiklar som ligger 
på den översta nivån. Dessa behov kan inte härledas ur ett annat med hjälp av 
produktstrukturen, utan dessa anses oberoende eftersom behoven kommer externt. Viktigt 
att komma ihåg är att även artiklar på lägre nivå kan ha både beroende och oberoende 
behov då företaget kan vara tvungna att tillhandahålla reservdelar eller liknande. 
 
Materialplaneringen kan göras på olika sätt. Det kan göras med tankar från Lean 
Manufacturing, OPT/TOC eller MRPII. Nedan kommer en förklaring av 
materialplaneringen som görs inom MRPII, nämligen materialbehovsplanering (MRP). 

4.2.3 Materialbehovsplanering (MRP) 
Detta är en vanlig metod för planering av produktion som sker i flera steg. Metoden 
lämpar sig för artiklar där behoven av råmaterial, inköpskomponenter och halvfabrikat är 
beroende av slutprodukten. Metoden används i många datoriserade programvaror såsom 
material- och produktionsstyrningssystem (MPS-system) och Enterprise Resource 
Planning-system (ERP-system). 
 
Överst ligger en huvudplan som definierar hur produktionen är planerad av 
slutprodukterna. Huvudplanen kan vara uppbyggd av såväl prognoser som faktiska 
kundorder. Huvudplanen ska vara tydlig i vilka artiklar som ska tillverkas, när de ska 
tillverkas samt i vilken kvantitet. Anledningen är att det ska gå att använda underlaget för 

                                                 
40 Ibid. sidan 242-249 
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jämförelse mot lovade leveranser samt om det finns möjlighet att lova bort mer. 
Marknadssidan ska på ett enkelt sett kunna se vad produktionen har att erbjuda. 
 
Från huvudplanen sker en nedbrytning med hjälp av produktstrukturerna, som i sig visar 
kopplingen mellan överordnad och underordnad artikel. För att få en så rättvis bild av vad 
som behövs av respektive artikel, bör en nettobehovsberäkning genomföras. Anledningen 
är att vid en nettobehovsberäkning tas det hänsyn till partiformningsregler, ledtider, 
uteliggande order och lagersaldon till skillnad mot om man bara genomför en 
bruttobehovsberäkning. Den logiska följden av nettobehovsberäkningen är som följer: 
 

1. Bruttobehovsberäkning 
2. Beräkna nettobehovet genom avstämning mot lagernivå och uteliggande order 
3. Partiformning 
4. Starttidssättning genom ledtidsförskjutning 
5. Nedbrytning till nästa produktstrukturnivå 

 
Materialbehovsplaneringen har nu skapat förslag på tillverkningsorder, inköpsorder och 
eventuella förändringar. För en sammanfattande bild av materialbehovsplaneringen se 
Figur 10. 
 

 
Figur 10 – Informationsflödet runt materialbehovsplanen.41 
 
Förslagen som föreligger bör kontrolleras för att säkerställa en rimlighet utifrån ett 
kapacitetsperspektiv. Materialbehovsplanen tar inte hänsyn till kapacitetsaspekten, därav 
krävs en efterkontroll. Visar det sig att den inte är realistisk krävs en revidering av 
huvudplanen. 

                                                 
41 Ibid. sidan 243 
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4.2.4 Detaljplanering42  
Huvudsyftet med detaljplaneringen är att utifrån tillgänglig kapacitet bestämma när en 
specifik tillverkningsorder ska verkställas. Kapacitetsnivån på denna planeringsnivå kan i 
princip endast justeras med hjälp av övertid. Problemen som detaljplaneringen brottas 
med är att klara den produktion och hålla de tider för leverans som skapats från 
huvudplaneringen och materialplaneringen. 
 
Detaljplaneringen är beroende av om produktionen sker tidsfasat med diskreta behov som 
varierar över tiden, eller om produktionen sker taktbaserat med en mer konstant 
tillverkningstakt över tiden. Nedan kommer en mer ingående beskrivning av tidsfasad 
planering. 

4.2.4.1 Tidsfasad planering 
Svårigheterna vid tidsfasad planering är många. Varje tillverkningsorder kräver en 
individuell planering där hänsyn tas till andra produkter och order som belägger samma 
resurs. Detta för att säkerställa att kapacitetstaket inte spräcks. Svårigheten med 
detaljplaneringen kommer att vara direkt kopplad till antalet artiklar, antalet nivåer i 
produktstrukturen samt antalet resurser. 
 
Detaljtillverkningen delas sedan in i två olika faser. Den första är tidplanering, vilket 
innebär att platsen och tiden bestäms för när tillverkningen ska ske. Den andra fasen är 
körplanering och den bestämmer, med hjälp av prioriteringsregler, hur ordersekvensen 
ska se ut vid de tillfällen då köer uppstår. Körplanen ska främst användas då förseningar 
förekommer på grund av produktionsstörningar. 
 
När en tidplanering är gjord kan olika resursers beläggningsgrad analyseras via en så 
kallad beläggningsbild, se Figur 11. 
 

 
Figur 11 – Exempel på en beläggningsbild för en viss resurs ett antal perioder.43 

                                                 
42 Ibid. sidan 270-276 
43 Internt material, ERP 
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Fördelen med en sådan bild är att den planerade beläggningen enkelt kan visualiseras mot 
den faktiska kapacitet som finns. Beläggningsbilderna kan vara utformade på lite olika 
sätt. En fördel är om det går särskilja exempelvis kundorder från lagerorder eftersom 
kundorder i allmänhet anses viktigare då den ordern är kopplad till en kund. Order som är 
försenade kan också vara märkta på ett visst sätt för att visa vad som borde varit gjort. I 
Figur 11 är all beläggning över kapacitetstaket markerat och man har skiljt på order som 
är frisläppta och som inte är frisläppta. 
 
Är beläggningen för hög i en enskild period kan det fortfarande vara acceptabelt, givet att 
det finns ledig kapacitet i de intilliggande perioderna. Möjligheten finns att planera om 
vissa order för att jämna ut beläggningen. Problemet uppkommer då flera perioder har för 
hög beläggning eller om den ackumulerade beläggningen överskrider kapaciteten. 

4.2.4.2 Körplanering 
När den uppställda tidplanen inte kan hållas behövs prioriteringar som säger vilket jobb 
som ska köras först då köer uppstått. Körplanen kan genereras antingen av en förman 
eller av ett datoriserat system. Likheten ligger i att det måste finnas en underliggande 
prioritet som är styrande. Vid manuell framtagning av körplan är den oftast av enkel 
natur medan datorbaserade körplaner, kan bygga på matematiska formler och 
beräkningar. Nedan följer ett antal vanliga regler för prioritering. 
 

 Först-in-först-ut (FIFU) Ett vanligt sätt att prioritera order då man tar dem i den 
ordningen de anländer. 

 Tidigaste färdigdatum. Här tas hänsyn till det planerade färdigdatumet och det kan 
gälla en specifik operation, artikel eller order. Denna är vanligt förekommande 
vid planering med MRP. Den minimerar också den genomsnittliga förseningen 
genom en specifik beläggningsgrupp. 

 Kortaste operationstid först. Är syftet att minimera medelväntetiden för en order 
bör denna prioritet användas. Nackdelen är att order med långa operationstider 
systematiskt nedprioriteras. 

 Minsta orderslack. Om man tar produktionstiden som är tillgänglig fram till 
leveranstidpunkten och subtraherar denna med operationstiden, har slacket 
beräknats. Ett litet slack innebär således att det börjar bli bråttom med en order. 

 
Detta var fyra exempel på prioriteringsregler men det finns många fler och vad som är 
lämpligt måste undersökas i den befintliga verksamheten då det inte finns en 
prioriteringsregel som alltid är bäst. 

4.3 Säkerhetsmekanismer  
Vid en förutsägbar marknad och vid ett idealt produktionssystem skulle inte någon 
osäkerhet föreligga, tyvärr är verkligheten något annat. Osäkerheter finns och ett företag 
behöver hantera detta på bästa sätt. Orsakerna till osäkerhet är ofta flera, exempelvis 
efterfrågan på färdigvaror, det vill säga det som ligger externt. Även efterfrågan i 
råmaterialförråd kan vara osäker, vilket då kommer av den interna efterfrågan. Vidare 



Teoretisk referensram 

25 

finns osäkerhet i tillgångssidan när det gäller den interna produktionen samt när det gäller 
de externa leverantörernas möjlighet att leverera. Sammanfattas detta kan fyra situationer 
urskiljas, vilka återfinns i Tabell 3.44 
 
Tabell 3 – Källor till osäkerhet.45 

                   Källa till osäkerhet
Typ av osäkerhet Efterfrågan Tillgång

Tid Behov flyttar från en period Order som inte kommer vid
till en annan behovstidpunkt

Kvantitet Behov större eller mindre än Order större eller mindre än
planerat planerat  

 
För att hantera olika typer av osäkerhet, finns ett antal säkerhetsmekanismer till 
förfogande. De vanligaste är säkerhetslager, säkerhetsledtid, säkerhetskapacitet och 
säkerhetskvantitet. Nedan följer en närmare beskrivning av respektive 
säkerhetsmekanism.46 

4.3.1 Säkerhetslager47 
Säkerhetslager innebär att det finns ett antal extra artiklar i lager för att säkra upp en 
eventuell ökad efterfrågan på produkter med oberoende behov. Med oberoende behov 
menas de artiklar som har ett behov som inte kan härledas från nettobehovsberäkningen. 
Exempel på oberoende artiklar är slutprodukter som ska säljas till kund eller efterfrågan 
på reservdelar. 
 
Nivån på säkerhetslagret bestäms antingen utifrån den servicenivå företaget vill uppnå, en 
bristkostnadsmodell eller utefter erfarenhet. Bristkostnadsmodellen är svår att genomföra, 
vilket gjort att den inte förekommer så frekvent. Mer vanligt är att företag utgår från 
servicenivån och inom denna finns det två varianter: 
 

 SERV1: Sannolikheten att inte få brist under en ordercykel. 
 SERV2: Andelen av efterfrågan som levereras direkt ur lager. (Framtagning och 

beräkning av SERV2 utelämnas). 
 
Med SERV1 beräknas säkerhetslagret med formeln: 
 
SS = k • σd • √L 
 
där SS = Storlek på säkerhetslager [antal]. 
 k = Säkerhetsfaktorn som beror på vald service nivå (se Tabell 4). 
 σd = Efterfrågans standardavvikelse per period [antal/period]. 

                                                 
44 Olhager Jan, Produktionsekonomi, sidan 256-257 
45 Ibid. sidan 256 
46 Ibid. sidan 256-257 
47 Ibid. sidan 227-230 
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 L = Ledtiden [period]. 
 
Tabell 4 – Servicenivåns påverkan av säkerhetsfaktorn. 

Servicenivå (%) Säkerhetsfaktor, k 
50 0 
95 1,65 
97,5 1,96 
99 2,33 

 
Viktigt att påpeka är att ovanstående formel och säkerhetsfaktor endast gäller om en 
normalfördelning föreligger, i annat fall bör inte formeln användas. Kring den förväntade 
efterfrågan är dock en normalfördelning oftast rimlig att anta. 

4.3.2 Säkerhetsledtid48 
Säkerhetsledtid syftar till att färdigställa artiklar, som ingår i en sammanställning eller 
tillverkning, en viss tid innan den planerade efterföljande operationen startar (se Figur 
12). Detta för att starttiden inte ska behöva senareläggas på grund av förseningar i 
ingående komponenter eller råmaterial. Nackdelen med säkerhetsledtid är att den 
planerade- och faktiska ledtiden för slutprodukten förlängs, vilket påverkar 
kapitalbindning och variabilitet. 
 

 
Figur 12 – Säkerhetsledtid. 
 

4.3.3 Säkerhetskapacitet49 
Ett alternativt sätt att hantera osäkerhet är att ha överkapacitet i produktionssystemet. Så 
länge inflödet är mindre än utflödet, är processen stabil men köer kommer ändå att kunna 
uppstå på grund av variabilitet i ankomstprocessen eller variabilitet i 
produktionsprocessen. Det gör att en överkapacitet är fördelaktigt för att på ett snabbare 
sätt kunna avverka uppkomna köer. Överkapaciteten är även fördelaktig då den ger 
utrymme att klara förändringar i efterfrågan eller förmågan att klara akuta order. 
 
Nackdelen är att överkapacitet är förknippat med kostnader såsom personalkostnader och 
maskinkostnader. 
 

                                                 
48 Ibid. 
49 Anupindi Ravi et al, Managing Business Process Flows, Principles of Operations Management, sidan 
207 
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Säkerhetskapaciteten definieras som skillnaden i processens kapacitet och inflödestakt. 
Med andra ord motsvarar det skillnaden i den kapacitet som finns tillgänglig för en resurs 
och takten som jobb flödar in till resursen. 
 
Rs = Rp – Ri 
 
där Rs = Säkerhetskapacitet. 
 Rp = Processens kapacitet. 
 Ri = Inflödestakt. 

4.3.4 Säkerhetskvantitet50 
Vid tillverkning är det vanligt att en viss del kasseras. Detta påverkar i högsta grad 
osäkerheten i antalet artiklar som faktiskt går att använda. Ett vanligt sätt att hantera 
problemet är ett procentuellt påslag på den tänkta tillverkade- eller inköpta kvantiteten, 
för att på så vis skydda sig mot kassationer. Påslaget bör ligga i ingår-i-kvantiteten, för att 
säkerställa ett hänsynstagande vid materialbehovsplaneringen. 

4.4 Flaskhalsteori, OPT/TOC51 
På 80-talet kom ett programvarupaket som syftade till att detaljstyra flaskhalsar. Detta 
kom att kallas OPT (Optimized Production Technology). Tanken var att identifiera den 
resurs som är flaskhals, det vill säga den resurs i produktionskedjan som har en 
beläggning som överskrider 100%. Ibland används begreppet kritisk resurs istället för 
flaskhals. Det finns dock en skillnad mellan begreppen då en kritisk resurs begränsar 
materialflödet men den behöver inte nödvändigtvis ha en beläggning som överskrider 
100%. Således behöver en kritisk resurs inte vara flaskhals. Tankarna kring ett optimalt 
utnyttjande av begränsade resurser har vidareutvecklats och kallas numer ofta för TOC 
(Theory Of Constraints). OPT/TOC består av två komponenter, dels reglerna för hur 
flaskhalsarna ska styras i en produktionskedja samt programvaran som ska genomföra 
detaljplanering och sekvensering. Se Figur 13. 
 

Regler för 
hantering av 
flaskhalsar

Programvara

OPT/TOC

 
Figur 13 – De två komponenterna som ingår i OPT/TOC. 
 
När det gäller flaskhalsar är det grundläggande antagandet att ett företags 
omsättningshastighet och genomloppstider endast kan minskas genom ett förbättrat 
                                                 
50 Olhager Jan, Produktionsekonomi, sidan 256-257 
51 Olhager Jan, Produktionsekonomi, sidan 262-265 
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kapacitetsutnyttjande i ett systems flaskhals. Det bygger på att flödet inte kommer att 
förbättras så länge den begränsade resursen fortfarande ligger kvar på oförändrad nivå. 
Därmed spelar det ingen roll om andra resurser förbättrar sin förmåga eftersom det totala 
systemets begränsning fortfarande är densamma. Reglerna för hanteringen av flaskhalsar, 
återfinns i Tabell 5. 
 
 

Tabell 5 – Sammanfattande tabell over OPT/TOC-reglerna.52 

OPT/TOC - regel Kommentar 
1. Balansera flödet, inte kapaciteten. Kapaciteten styr, men flödet skall 

maximeras. En icke-flaskhals måste inte ha 
hög beläggning. 

2. Utnyttjandegraden av en icke-kritisk 
resurs styrs ej av dess egna potential utan 
av någon annan begränsning i systemet. 

Alla planer för icke-kritiska resurser 
baseras på flaskhalsen i systemet. 

3. Utnyttjande och aktivering av en resurs 
är inte samma sak. 

Utnyttjande av en icke-flaskhals innebär att 
den stödjer flaskhalsen. Aktivering innebär 
produktion utöver den nivå som flaskhalsen 
kan ta emot. Då skapas onödig 
lagerhållning. 

4. En förlorad timme i en flaskhals är en 
förlorad timme för hela systemet. 

Ställtid ska sparas i flakhalsen för att 
maximera flödet. 

5. En sparad timme i en icke-flaskhals är 
betydelselös. 

Extra ställ kan utföras om det finns ledig 
tid. 

6. Flaskhalsar styr både materialflöde och 
lager i systemet. 

Det är viktigt att flaskhalsen utnyttjas till 
100% och att störningar undviks. 

7. Försörjningspartiet bör inte, och många 
gånger ska inte, vara lika med 
produktionspartiet. 

Produktionspartiet i flaskhalsen kan delas 
upp i delpartier som transporteras vidare. 

8. Ett produktionsparti skall variera i 
storlek både längs dess väg genom 
produktionsprocessen och i tid. 

Stora partier i flaskhalsen för att få låg 
ställtidsandel och små partier i icke-
flaskhalsar. 

9. Prioritet kan bara sättas genom analys av 
systemets samtidigt verkande 
begränsningar. Ledtiden är en funktion av 
planeringen. 

Faktiska ledtider beror på beläggningsgrad, 
partistorlekar, ställtider, osv. 

 
Ställtiden i resurser med full beläggning är kostsam eftersom det tränger undan produktiv 
tid. Grunden ligger i att en förlorad timme i flaskhalsen är en förlorad timme för hela 
produktionssystemet. Motsatsen gäller i resurser med låg beläggning. Här kan 
omställningar göras ofta eftersom det finns ledig kapacitet. Detta mynnar ut i att det är 
eftersträvansvärt med stora partier (innebär få ställ) i falskhalsen medan små partier (fler 
ställ) kan användas i icke-flaskhalsar. Varierande partistorlekar är således något som är 
tillåtet, då det syftar till att balansera materialflödet genom produktionssystemet. 
 
                                                 
52 Ibid. sidan 264 
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En stor fördel är om flaskhalsen befinner sig i ett tidigt skede av flödet givet att det finns 
viss överkapacitet i den efterföljande delen. Anledningen är att det skapas ett sug genom 
fabriken. Om så är fallet kan en order som precis lämnat en beläggningsgrupp snart 
påbörjas i nästa eftersom den efterföljande beläggningsgruppen har högre kapacitet. 
 
För att säkerställa ett jämt flöde där produktionsstörningar kan hanteras, används 
tidsbuffertar. Förhoppningen är att dessa ska möjliggöra en jämn produktion där 
flaskhalsen inte svälts ut, det vill säga står utan jobb. 
 
En annan viktig aspekt är att eventuella kvalitetskontroller ska ske före flaskhalsen för att 
minimera risken att defekta artiklar går genom resursen. 
 
Vid planering utifrån OPT/TOC-idéer måste flaskhalsen först identifieras. Därefter ska 
produktionsnätverkets kritiska och icke-kritiska del bestämmas. Nätverkets kritiska del 
består av operationer i flaskhalsen, samt i efterföljande operationer. Det icke-kritiska 
består därmed av de operationer som sker innan flaskhalsen. Buffertar bör finnas framför 
flaskhalsar för att undvika utsvältning och vid övergångar från icke-kritiskt till kritiskt 
nätverk. Själva planeringen utgår sedan från flaskhalsen där en noggrann planering 
genomförs mot kapacitetstak. Aktiviteterna efter flaskhalsen framåtplaneras medan 
aktiviteter innan flaskhalsen bakåtplaneras. Därigenom sker en integrerad planering med 
fokus på flaskhalsen. Denna typ av planering kallas för DBR (Drum-Buffer-Rope) eller 
trumma-buffert-rep. Benämningen kommer av att trumman bestämmer takten i 
flaskhalsen och därmed även takten för hela produktionssystemet. Buffertarna 
säkerställer tillgång på material och repet kopplar produktionen i flaskhalsen till de första 
operationerna för att möjliggöra ett synkroniserat flöde. 
 
OPT/TOC:s systemtänk har sammanfattats i fem fokuseringssteg. Dessa är applicerbara i 
alla typer av organisationer, oavsett om det är producerande- eller tjänsteföretag. Det 
gäller att identifiera flaskhalsen och sedan utnyttja den på det mest effektiva sättet. 
Lyckas detta, kommer organisationens prestation att förbättras. I Figur 14 återfinns de 
fem fokuseringsstegen.53  
 

 
Figur 14 – Sammanfattning över systemtänkandet för OPT/TOC.54 
 

                                                 
53 Goldratt Institute, Theory of Constraints and its Thinking Processes, www.goldratt.com (Accessdatum 
2008-10-15) 
54 Ibid. 
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4.5 Ledtidscykeln55 
Ett vanligt problem är att de planerade ledtiderna inte överrensstämmer med de verkliga. 
Den mest frekventa åsikten som uppkommer är att den planerade ledtiden måste stämma 
med den ledtid som man upplever på företaget. 
 
Tyvärr är inte lösningen på problemet så enkelt. En förläng planerad ledtid leder i de allra 
flesta fallen till fler förseningar och brister än vad man tidigare haft. Således blir 
resultatet tvärtemot det ursprungliga syftet. 
 
Anledningen till att den faktiska ledtiden blir längre beror på en rad händelser som har sin 
grund i förlängda planerade ledtider. Anta att alla order har en ledtid på en vecka. 
Företaget lider dock av förseningar och brister och har därför bestämts sig för att förlänga 
den planerade ledtiden till två veckor för att på så sätt ha en, enligt företaget, mer 
realistisk ledtid. Det som företaget inte tänkte på var att varje order måste nu släppas en 
vecka tidigare. Resultatet blir att beläggningsgrupperna kommer att få mer order 
liggandes eftersom produkter i arbete (PIA) ökat. Med ökad mängd produkter i arbete 
kommer beläggningen i beläggningsgrupperna att öka, vilket då ger längre kötider. Med 
ökade kötider blir följden att de verkliga ledtiderna förlängs samtidigt som de varierar 
mer. Resultatet blir fler bristerna och förseningarna samtidigt som kapitalbindningen ökar 
i och med fler produkter i arbete. Den negativa cykel som uppstår återfinns i Figur 15. 
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Figur 15 – Den onda ledtidscykeln.56 
 

                                                 
55 Plossl George W, Production and Inventory Control Applications, sidan 120-122 
56 Ibid. sidan 121 
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Plossl’s lag sammanfattar problematiken: ”Ledtider kommer att bli vad du säger att de 
ska vara och det är bättre att säga att de ska vara korta”57. 
 
Förkortade planerade ledtider drar ned antalet släppta order, vilket tillåter verksamheten 
att arbeta på en del av det som ligger efter. Resultatet blir att den faktiska ledtiden kan 
minskas. En ytterligare fördel är att operatörerna arbeta på ”rätt” produkter och därmed 
används kapacitet till rätt saker. 
 
Gapet mellan verklig tid och planerad tid kan aldrig elimineras med hjälp av förändring 
av planerade tider. Detta kan bara göras genom att rätt kapacitet finns tillgänglig samt att 
de underliggande problemen kommer upp till ytan. 

4.6 Japanska sjön58 
Företag använder ofta någon form av säkerhetsmekanism för att dölja de problem som 
finns i verksamheten. När säkerhetsnivåerna sedan sänks synliggörs problemen. Detta 
kallas allmänt för den japanska sjön och syftar på att vattnet utgör den säkerhet som 
finns, medan stenarna eller klipporna utgör problemen inom verksamheten. Med 
tillräckligt hög vattennivå eller säkerhetsnivå kan alla problem döljas men det kommer att 
innebära stora kostnader. 
 
Sänker företaget säkerhetsnivån kommer det svagaste problemet att upptäckas (se Figur 
16). Verksamheten tvingas då att åtgärda problemen för att komma vidare. Exempel på 
problem kan vara eftersläpande order, kötider för produkter i arbete, bristande 
beredningsunderlag, kvalitetsproblem, bristande motivation bland operatörer med mera. 
När verksamheten tagit itu med det första problemet blir sjön återigen seglingsbar, vilket 
innebär att materialflödet återigen blir störningsfritt. 
 

Problemområden

Säkerhetsnivån

 
Figur 16 – Den japanska sjön. 
 
Grundtanken är att alla typer av säkerhetsnivåer är av ondo eftersom de döljer problem 
samtidigt som de kostar pengar. Kan man istället sänka nivån kan ett problem i taget 
åtgärdas och verksamheten når därmed en effektivare tillverkning, samtidigt som 
kostnaderna minskar. När ett problem är löst ska nivån sänkas ytterligare för att 
visualisera nästa problem. Viktigt är att nivåerna inte chocksänks. Anledningen är att om 
många problem uppstår på en gång kommer situationen bli svårhanterlig. 
                                                 
57 Ibid. 
58 Aronsson Håkan et al, Modern logistik, för ökad lönsamhet, sidan 148-149 
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5 Nulägesanalys 
I detta avsnitt analyseras verksamheten utifrån dagens situation. Tanken är att skapa 
förståelse för utgångspunkten, i syfte att skapa ett bra beslutsunderlag för kommande 

åtgärdsförslag. 

5.1 Strategier 
Inom Saab Aerosystem har ledningsgruppen framarbetat 14 övergripande mål som 
affärsenheten ska sträva efter. För att nå målen har tre övergripande strategier satts upp. 
De övergripande målen och strategierna har sedan brutits ner så att varje avdelning kan 
arbeta efter specifika strategier som påverkar den enskilda avdelningen, men som ändå 
bottnar i Aerosystems aggregerade mål. 
 
Chefen för produktion har därigenom ansvaret att utforma de specifika strategierna med 
grund i de 14 övergripande målen, samt i framför allt en av de tre övergripande 
strategierna, ökad konkurrenskraft, vilken framgår under Strategier och mål59. 

5.1.1 Produktstrategi 
Aerosystems sätt att komma fram till produktstrategierna bygger på de övergripande 
målen och strategierna, vilket ska säkerställa att de produktstrategier som genereras är 
lämpliga både utifrån marknadens och ur produktionens perspektiv. En total jämlikhet är 
dock ofta svår att uppnå. Överlag har marknadssidan haft den avgörande rollen för att 
säkerställa ett tillmötesgående av kundens efterfrågan. Detta beror mycket på att 
produktionen historiskt sett lyckats nå det som specificerats. Därmed finns en stark tilltro 
till produktionens möjlighet att uppnå det som marknaden vill ha. Dock kan problem 
uppstå, i de fall då marknaden kräver övermäktiga resultat. 
 
När det gäller produktstrategierna har dessa förändrats över tiden då Aerosystems 
marknadssituation förändrats i och med att de gått från en enda kund till att vara på en 
mer internationell marknad. Kraven har skärpts, vilket gör att Aerosystems både behöver 
en mer kostnadseffektiv produktion samtidigt som de måste möta de krav på flexibilitet, 
kvalité och leverans som marknaden ställer. 

5.1.1.1 Ordervinnare och kvalificerare 
Som det beskrevs i avsnittet Produktstrategi60 kräver markanden att vissa kundbehov 
uppfylls för att man ska vara aktuell som leverantör. I Saabs fall anses det problematiskt 
att definiera vad som är kvalificerare då många faktorer spelar in. Olika kunder har olika 
förutsättningar, vilket innebär att kvalificerarna är dynamiska och föränderliga, beroende 
på vem som är kund. Generellt gäller dock att Saab lyckats ligga på framkant vad gäller 
den tekniska utvecklingen och den systemlösning som ofta blir aktuell. De har förmågan 

                                                 
59 3.2.3 Strategier och mål, sidan 12 
60 4.1.1 Produktstrategi, sidan 17 
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att bygga planen efter kundens krav och med de slutliga lösningarna med ”runt-omkring-
system”. 
 
Det räcker dock inte. Kunden ställer stora krav på att leveranserna sker mot de planerade 
datum som finns. Ser en potentiell kund att Saab haft problem med leveranserna kan detta 
mycket väl göra att kunden väljer bort Saab. Även kvalitetsnivån måste ligga på en av 
kunden satt nivå. Flygsäkerheten är viktig för de allra flesta, vilket innebär att detta ses 
som en kvalificerare som måste vara uppfylld för att man ska bli aktuell som leverantör. 
 
Priset är allt som oftast en väsentlig del i en upphandlingssituation, så även för Saabs del. 
Jämförelsevis ligger priset på en förhållandevis gynnsam nivå, med kundens perspektiv. 
Om det är en ordervinnare eller kvalificerare är dock svårt att avgöra. Kombinationen 
mellan leverans i rätt tid, till rätt kvalitet samt till ett konkurrenskraftigt pris ser företaget 
som den viktigaste aspekten. Detta tillsammans med förmågan att utveckla en tekniskt 
mycket avancerad maskin, ska göra att man är konkurrenskraftig på marknaden. 
 
Svagheten ligger inte i tekniken eller i priset utan snarare i att det inte finns en klar bild 
över hur order ska vinnas. Konkurrensen är hård då kunderna testar många av 
marknadens alternativ. Detta kräver att Saab kan erbjuda och marknadsföra ett flygplan 
som sticker ut i något avseende. Om planet redan gör det i dagsläget, finns en klar fördel 
att kommunicera detta på ett ännu tydligare sätt längs hela företaget, för att därigenom 
säkerställa ett gemensamt arbete att nå fler order. Företaget är dock på väg åt rätt håll i 
och med den nedbrytning som nu sker, ända från övergripande mål till mer 
avdelningsnära strategier. 
 
Det finns ytterligare ett par aspekter som kan komma att ligga som ordervinnare eller 
kvalificerare. Exempel på detta är vilka offsetaffärer leverantören kan erbjuda. Här anser 
Saab att de ligger långt fram då det finns många bra idéer på vad som skulle kunna ingå i 
ett så kallat motköp. Sverige har även som land fått ett positivt rykte genom att hålla vad 
man lovar, vilket gör att många kunder ser det som en trygghet att handla med ett svenskt 
företag. 
 
Politiska hänseenden kan också komma in. Sverige har politiskt sett inte samma tyngd 
som vissa andra länder där den politiska tyngden är signifikant. Detta kan vara en nog så 
viktig del i en förhandlingssituation. 

5.1.2 Produktionsstrategi 
Många av beslutskategorierna61 för produktionen har historiskt sett varit ganska statiska 
genom att produktionen länge pågått på liknande sätt då högteknologiska produkter 
tillverkats mot kundorder. Detta har gjort att de val som gjorts gällande beslutskategorier, 
så som produktionsprocess, kapacitet, kvalité, anläggningar, vertikal integration känts 
aktuella trots att valen gjordes för många år sedan. Återigen har intåget på den 
internationella marknaden påverkat situationen drastiskt. De tidigare självklara valen 

                                                 
61 Tabell 2 – Hill’s ramverk, sidan 17 
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ifrågasätts nu då nya krav ständigt uppkommer. Detta gör att det arbetas mycket med hur 
produktionsstrategierna ska se ut för att på bästa sätt möta framtiden. 
 
I dagsläget befinner sig Saab i en viktig fas då många stora offerter ligger ute. Beroende 
på hur det går kommer den framtida produktionen att påverkas i allra högsta grad. Dels 
kommer volymerna att påverkas om kunderna väljer Saab som leverantör men det 
kommer även att innebära stora skillnader i besluten gällande beslutskategorierna. 
Anledningen är att stora internationella affärer kräver offset, det vill säga att Saab 
exempelvis flyttar delar av produktionen till landet som köper planen eller att Saab är 
med och bygger upp en teknisk kompetens inom det aktuella området. Motköpen innebär 
att förändringar inom Aerosystems kommer att ske. Hur det kommer att ske är dock svårt 
att säga. En kvalificerad gissning är dock att vissa delar av produktionen kommer att 
flytta utomlands med resultatet att någon eller några av lokaliseringsfaktorerna nedan 
påverkas. 
 

 Närhet till marknad. 
 Närhet till insatsmaterial. 
 Närhet till transportnav. 
 Närhet till arbetskraft (FoU men även lågkostnadstillverkning). 
 Legala aspekter (tullhinder med mera). 

 
Det kan också ge skalfördelar eller nackdelar då produktionen förflyttas. Strategiska 
frågeställningar gentemot leverantörer påverkas eftersom förändringar sker i 
produktionsnätverket. Konstruktion och utveckling kan bli kraftigt berörda då exempelvis 
vissa delar av produktionen kan flyttas. Anledningen är att modifikationer kan behövas 
för att förenkla sammanställningen av flera, i sig oberoende, detaljer som kan vara 
tillverkade på olika anläggningar runt om i världen. 
 
Olika styrsystemsbeslut påverkas i allra högsta grad, av en ovan beskriven förändring. 
Hänsyn måste tas till den nya situationen, vilket kan kräva en omarbetning av exempelvis 
planeringssystem med mera. 
 
Produktionsstrategin är sammanfattningsvis inne i ett mycket speciellt skede då stora 
förändringar kan komma att bli ett måste i och med den internationalisering som pågår. 
Viktigt för Saab är att säkerställa att de förändringar som kan komma att ske även 
återspeglas i produktionsstrategierna annars kan problemen bli många och stora. 

5.1.3 Produktprofilering 
Produktprofileringen är ett verktyg för att på ett enkelt sätt visualisera eventuella 
skillnader mellan marknad och produktion.62 I Figur 17 nedan presenteras den 
produktprofilering som genererats av nulägesanalysen. 
 

                                                 
62 4.1.3 Produktprofilering, sidan 18 
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Enstycks- Kontinuerlig-
tillverkning tillverkning

Produkttyp Special         x Standard
Produktbredd Stor         x Liten
Kundorderstorlek Liten         x Stor
Introduktionstakt av nya prod. Hög x Låg
Typisk ordervinnare Flexibilitet         x Pris
Processteknologi Generell         x Dedicerad
Processflexibilitet Hög         x Låg
Produktionsvolym Låg   x Hög
Produktionens uppgift Möta kravspec.  x Lågkost. tillv.  
Figur 17 – Produktprofilering för Saab Aerosystem. 
 
Reflektionerna som kommer från produktprofileringen är att det inte är helt perfekt men 
att de skillnader som finns inte är orimligt stora. En tanke som kommer upp är vad som är 
den typiska ordervinnaren och vad som egentligen är produktionens uppgift. Båda ligger 
lite till höger om den normallinje som annars kan urskiljas. Det är därför viktigt att 
identifiera vad som är ordervinnare och vad som är produktionens uppgift. 
 
Viktigt i sammanhanget är att förändringar kan komma att ske. Därav finns en stor fördel 
att om ett par år jämföra den produktprofil som då finns med den som gäller idag. 
Fördelen är att förändringar som skett i exempelvis marknaden, men som inte följts av 
produktionen, kan avslöjas. 

5.1.4 Strategier – Styrkor & Svagheter 
Styrkor: 

 Aerosystems har under senare tid arbetat hårdare med att sätta upp övergripande 
mål som sedan brutits ner till mer avdelningsnära strategier och mål. 

 Företaget anser sig ha stor kunskap vad gäller offsetaffärer. 
 Produktprofileringen är förhållandevis bra. 

Svagheter: 
 Det finns ingen uttalad ordervinnare för Gripen-produktionen. Detta gör att det inte 

finns någon röd tråd för hur man ska vinna order. 

5.2 Planering 
Nedan följer ett kapitel som behandlar planeringsprocessen, allt från den övergripande 
strategiska planeringen, i och med Sälj- och verksamhetsplaneringen, till den dagliga 
operativa styrningen. Till detta kommer ett avsnitt om kundorderpunkten och ett om 
ERP-systemet, med syfte att möjliggöra en mer heltäckande bild av planeringsprocessen. 
 
Om inget annat anges, gäller beskrivningen för Saab Aerosystem som helhet men vissa 
avsnitt berör även Aerostructures. I de fall då avsnitt är riktade specifikt till rör- och 
svetsavdelningen, är detta angett. 
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5.2.1 Kundorderpunkten 
På grund av komplexiteten i slutprodukten, finns det stora svårigheter att prognostisera 
behovet av ingående artiklar. Antalet ingående artiklar är stort och floran av olika artiklar 
är bred. Detta har gjort det lämpligt att låta produktionen triggas av ett behov på 
ovanstående nivå i produktstrukturen. Behoven kommer att arbeta sig nedåt tills botten i 
produktstrukturen nås. Kundorderpunkten kommer därför att befinna sig före produktion 
och före inköp av material eftersom aktiviteterna kan knytas till en specifik order (se 
Figur 18). Detta kallas för Make-To-Order (MTO) eller produktion-mot-order. 
 

 
Figur 18 – Kundorderpunktens placering. 
 
Kundorderpunktens placering är i praktiken lite mer komplicerad eftersom visst materiel 
går som verkstadsplock, vilket innebär att behoven inte kommer från MRP-körningen. 
Konstruktionen kan inte heller sägas ligga strikt före kundorderpunkten då förändring och 
utveckling hela tiden sker. Med andra ord ligger konstruktionen delvis parallellt med 
andra delar av kedjan. 

5.2.2 ERP-systemet 
Före installationen av det nya ERP-systemet hade Aerosystems och Aerostructures ett 
stort antal IT-system. Vid närmare undersökning visade det sig att det fanns cirka 60 
system. Många av dem var egentillverkade, gamla eller knutna till specifik kompetens 
inom organisationen. Aerosystems och Aerostructures kände att de var sårbara och ville 
därför ersätta systemen med endast ett system, med möjlighet för stöd inom både 
tillverkning och logistik. 
 
De kriterier som ansågs viktigast, när olika affärssystemleverantörer testades, var att det 
skulle vara ett avancerat men ändå standardiserat system. Allt för att klara komplex 
tillverkning och logistik men ändå vara i ett standardutförande för att minimera risken för 
speciallösningar som renderar i specialistkunskap på vissa nyckelpersoner, vilket ansågs 
riskabelt. 
 
Med ovanstående kriterier som grund, valdes IFS Applications. En bidragande orsak kan 
ha varit att andra bolag inom Saab AB redan använt sig av IFS som leverantör av 
affärssystem. 
 
I slutet av 2006 övergick både Aerosystems och Aerostructures till att använda det nya 
ERP-systemet. De fick ett system som stödde det mesta inom produktionsprocessen, 
bland annat produktdatahantering, produktionsplanering, kvalitetsstyrning, inköp, 
kundorder, projektstyrning och produktionsteknik. 
 
I ERP läggs behov på en aggregerad nivå, med hjälp av huvudplanen. Behoven bryts 
sedan ner med hjälp av produktstrukturer och operationslistor som finns inmatade i 
systemet. Behoven kommer därigenom att arbeta sig ner genom produktstrukturen. 
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Behoven på lägre nivåer uppdateras en gång per vecka i och med en körning av 
materialbehovsplaneringen (MRP). Samtidigt körs en kapacitetsbehovsplanering (CRP) 
som då genererar beläggningsbilden på respektive beläggningsgrupp. 

5.2.3 Sälj- och verksamhetsplanering 
Varje månad sker ett Sälj- och verksamhetsplaneringsmöte. Mötet leds av en representant 
från avdelningen huvudplanering. Övriga medverkande är representanter från 
programledningen, Gripen International, inköp och produktion. 
 
Horisonten för Sälj- och verksamhetsmötena är X månader, vilket innebär att viss del av 
horisonten utgörs av en prognos eftersom ledtiden för ett plan är beräknat till X månader. 
Prognosen bygger på marknadsavdelningens säljprognos. Överlag har det funnits 
problem att få den att stämma, mycket på grund av att den långa horisonten. 
 
Syftet med Sälj- och verksamhetsplaneringsmötena är att först och främst säkra 
tillgången till material för att därefter säkerställa att kapaciteten finns för att klara tänkt 
produktion. För att garantera att material finns, utgår man från den detalj som har längst 
ledtid. Det är för närvarande den X som köps in från ett företag i X. Den kräver en total 
ledtid på X månader och det beror mycket på att X X. Till detta kommer att Saab är en 
förhållandevis liten aktör, vilket försvårar möjligheterna att få en förbättrad prioritet. 
 
Under mötena går man igenom affärsplanen där det finns tre nivåer. Den första är de 
order som är tagna och därmed kan, eller har planerats in för tillverkning. Sedan finns ett 
basscenario som utgörs av order som är förhållandevis säkra. Slutligen finns en 
optimistisk skattning där osäkerheten fortfarande är mycket hög. 
 
Det finns en affärsvärdering som visar hur troligt det är att Saab kan plocka hem en order. 
Affärsvärderingen görs numer utefter en utvidgad skala där varje steg är noga beskrivet, 
allt för att säkerställa ett mer standardiserat värderingsförfarande. I grund och botten 
bygger den på hur långt man har kommit i offertförfarandet. 
 
Nästa steg i mötet är allokeringsbilden. Här lägger man in de sålda planen för att på så 
sätt få en enkel visuell bild över hur beläggningen ser ut över tiden och på en aggregerad 
nivå. Det finns även inplanerade platser som kallas för flexrutor. Dessa är för närvarande 
inte sålda men de är ändå inplanerade för att man ska ha möjlighet att ta hand om sent 
inkomna order. Flexrutorna kan därmed ligga innanför planeringstidsgränsen. Visar det 
sedan att order inte kommer in för gällande flexruta kommer denna att ersätta en senare 
fastlagd tillverkningsruta som ännu inte är påbörjad. Därmed kommer tillverkningen inte 
överstiga antalet order över tiden. 
 
Sälj- och verksamhetsplaneringsmötena har inte funnits på Saab så länge. Detta gjorde att 
huvudplanerarna kände att personerna som var med och beslutade om färdigdatum för 
order inte hade tillräcklig kunskap och förståelse för hur olämpliga datum kan 
omöjliggöra en effektiv produktion. Många av problemen kom upp till ytan när Saab fick 
internationella kunder och inte bara försvarets materielverk (FMV). Den förut ganska 
givna takten kunde nu inte längre förutspås på ett lika enkelt sätt, vilket ledde till en ökad 
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osäkerhet och ett större behov av en röd tråd genom planeringskedjan ända upp till 
affärsplanen. 

5.2.4 Huvudplanering 
Saabs marknad har som sagt förändrats under de senaste åren då mer internationella 
kunder har kommit in. Marknaden har gått från att vara förhållandevis statisk till att vara 
mer dynamisk. Detta ställer högre krav på huvudplaneringen då kortare ledtider har blivit 
ett måste för att klara åtagande gentemot kund. 
 
Huvudplanerarna jobbar utifrån order som har spikade färdigdatum. Utifrån detta datum 
planeras sedan produktionen. Huvudplanerarna lägger i dagsläget planeringen utifrån 
beordring 2-4. Detta är den första stationen i slutmonteringen och anledningen till att 
denna station får ligga som grund för planeringen är att den anses vara flaskhalsen i 
slutmonteringen. Lyckas de få en rimlig beläggning i nyss nämnda station bör inte 
beläggningen bli ett problem i de övriga stationerna. Denna typ av planeringen kan 
kopplas samman med Theory Of Constraints (TOC) som diskuteras under Flaskhalsteori, 
OPT/TOC63. 
 
När huvudplanerarna fått en rimlig beläggning i beordring 2-4 sätts färdigdatum för 
övriga beordringar. Denna planering görs i programmet MS-Project för att sedan 
emigreras över till ERP-systemet. 
 
Nu finns färdigdatum för respektive beordring och genom att använda något som kallas 
för DOP:ar (Dynamisk Order Planering), kan nettobehoven genereras. Varje beordring 
byggs upp av ett antal DOP:ar, se Figur 19. Därmed innesluts allt material som behövs i 
en beordring av DOP:arna. Detta är således en form av produktstruktur där beordringens 
behov bryts ner på en mer detaljerad nivå. I DOP:en finns planerade ledtider, vilket 
genererar ett nettobehov på ingående artiklar. DOP:arna används i slutmontering och i 
sammanbyggnad. 
 

Beordring X
 

 DOP 1
 

DOP 2
 

DOP Y
 

Art.nr.1
 

Art.nr.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Figur 19 – Tydliggörande av DOP:arnas roll i en beordring. 
 
Den övergripande planeringen för färdigdatum görs när det kommer in order på nya plan 
eller om det händer något extraordinärt som kräver en mer grundlig omplanering. 
                                                 
63 4.4 Flaskhalsteori, OPT/TOC, sidan 27 



Nulägesanalys 

39 

Exempel på detta skulle kunna vara om en station i slutmonteringen måste stå still en 
längre tid. 
 
Det som skiljer Saabs huvudplanering från många andra företag är att horisonten för 
planeringen är relativt lång och det beror på de rådande ledtiderna. 
 
En stor del av huvudplanerarnas arbete går till att övervaka förseningar in till 
sammanbyggnad och slutmontering. Detta anses ofta av huvudplanerarna vara ett 
tidskrävande arbete samtidigt som det egentligen inte skapar något mervärde, då 
artiklarna borde ha varit i tid från början. Dock kommer inte allt i tid, därför krävs 
mycket arbete med efterforskning om hur det ligger till med ingående artiklar till 
sammanbyggnad och slutmontering. 

5.2.5 Materialbehovsplanering 
När huvudplanen är lagd kan materialplaneringen genomföras. Detta innebär att de mer 
övergripande behoven bryts ner till nettobehov av de ingående komponenterna. Detta 
görs med hjälp av ERP-systemet. 
 
ERP-systemet kör en materialbehovsplanering (MRP) under helgen, vilket innebär att det 
under måndag förmiddag finns en uppdaterad nettobehovsberäkning. Det är 
produktionsstyrarens roll att kolla igenom de åtgärdsförslag som ERP-systemet genererat, 
exempelvis på grund av uppkomna brister. När produktionsstyraren undersökt att allt ser 
bra ut ger denne klartecken till huvudplaneringen. Detsamma gäller för alla 
produktionsstyrare och när huvudplaneringen fått klartecken från samtliga berörda parter 
kan MRP:n spikas. 
 
I och med MRP-körningen kommer underlaget för kapacitetsbehovsplaneringen (CRP) 
genereras. En beläggningsbild finns sedan tillgänglig i ERP-systemet för att visualisera 
beläggningen på exempelvis en beläggningsgrupp. Beläggningen anses dock vara ett 
problemområde eftersom materialbehovsplaneringen inte tar någon hänsyn till tillgänglig 
kapacitet. Den beläggning som MRP:n skapar kan således vara utan rimlighet. 
 
Ett ytterligare problem som uppstår i MRP-körningen är att artiklarnas flödesväg ofta 
innefattar mer än ett affärsområde inom Saab. Faktumet innebär vissa problem då 
kostnaderna måste komma på rätt enhet. Saab har valt att lösa problemet med olika orter 
inom ERP-systemet. Ort T representerar Aerosystems medan ort D är Aerostructures. När 
en artikel exempelvis tillhör Aerosystems (T), men måste på en operation på 
Aerostructures (D) sker en legotillverkning på lego-orten D. I MRP-körningen innebär 
det att behoven mellan de olika orterna är beroende. Därför körs en MRP-körning först på 
Aerosystems, då ett antal nettobehov skapas. Däribland behov som gäller Aerostructures. 
Därefter körs MRP-körningen på ort D vilket i sin tur genererar nettobehov som påverkar 
Aerosystems. Därför genomförs ytterligare en MRP-körning på ort T för att säkerställa 
att de nettobehov som skapas överrensstämmer med de verkliga behoven. 
 
Ett problem som finns är att viss planering existerar utanför ERP-systemet. Exempelvis 
används fönsterplanering på betningen. Detta gör att de genererade körplanerna inte blir 
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lika aktuella. Utvidgas planeringen som sker vid sidan om, kommer ERP-systemet 
slutligen innehålla en planering som mer eller mindre är oanvändbar. Fördelen är att vissa 
processer lämpar sig bättre för andra planeringsmetoder än den som används i ERP-
systemet. 

5.2.5.1 Tillverkade artiklar 
När materialbehovsplaneringen är gjord kommer ERP-systemet känna av var nettobehov 
har uppkommit. Systemet ger då förslag på vad som skall göras. Detta resulterar i en 
tillverkningsanmodan och åtgärdsförslag. Åtgärdsförslag kan uppkomma då omplanering 
skett på en högre nivå i produktstrukturen, på grund av en kassation eller om ett 
säkerhetslager underskridits. 
 
En tillverkningsanmodan görs sedan till en tillverkningsorder och frisläpps manuellt av 
produktionsstyraren, i rör och svetsavdelningen. Det sker ungefär en månad före tänkt 
startdatum, givet att materialet som behövs finns tillgängligt. Annars avvaktar planeraren 
tills materialet inkommer. 

5.2.5.2 Inköpsartiklar 
Materialstyrarna är uppdelade efter leverantörer. När det gäller rör har Saab främst tre 
leverantörer och det är samma materialstyrare som är ansvarig för samtliga. 
 
Inköp är ansvariga för att sätta upp de avtal som gäller mot respektive leverantör. Det är 
dock materialstyrarna som sköter de operativa inköpen som kontinuerligt sker.  
 
Inköpsanmodan triggas av ett nettobehov från materialbehovsplaneringen. Anmodan 
kommer på förslag från ERP-systemet. Anmodan görs till en inköpsorder av 
materialstyraren när det är lämpligt att frisläppa order utifrån behovsdatum och 
inköpsledtider. 
 
För närvarande skickas inga prognoser över den förmodade efterfrågan, för den 
kommande perioden. Det gör att leverantörens planering försvåras då Saabs efterfrågan 
dyker upp som punktbehov. Kortare inköpsledtider är en möjlighet om prognoserna 
förmedlas för att på så vis underlätta leverantörens planering. 

5.2.6 Detaljstyrning 
När materialbehovsplaneringen är gjord finns allt underlag för när respektive order 
behövs. Det ligger då till grund för den körplan som genereras av ERP-systemet. 
Körplanen bygger helt på behovsdatum, vilket innebär att prioritetsregeln är tidigaste 
färdigdatum. 

5.2.6.1 Körplan 
Respektive beläggningsgrupp ansvarar för att körplanen följs i lämpligaste mån. Vissa 
beläggningsgrupper säger sig följa körplanen förhållandevis noggrant men de flesta 
använder sig snarare av principen först-in-först-ut (FIFU). Ett exempel på FIFU är i 
Hangar X när detaljer ska målas. Målningen måste ske senast 48 timmar efter 
ytbehandlingen. Detta gör att de måste underkasta sig ytbehandlingens körordning istället 
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för att slaviskt följa den körplan som genereras av ERP. Ytterligare exempel på 
beläggningsgrupper som frångår körplanen är NC-bockningen. De försöker att 
sammanställa order med samma rördimensioner för att på så sätt minska antalet ställ i 
maskinen. Det har drivits ett projekt som syftade till att förenkla utsökningar inom ERP-
systemet. Resultatet blev att det går att söka på olika grupperings ID. Detta gör att det går 
söka fram alla frisläppta order som innehåller samma ”ID”, exempelvis samma 
dimension på titanrör. 
 
Samtidigt som det finns fördelar med att gruppera ihop liknade order, finns det också 
nackdelar då det kan skapa stora variationer i ett tidigt skede av flödet. Risken för 
förseningar blir därför stor längs flödet då många har sina egna prioriteringar. Till detta 
kommer problemet att många inte använder uppdaterade körplaner. Många väljer att 
använda gårdagens körplan istället för att kontinuerligt titta på körplanen som finns i 
datorn och ERP-systemet. Om körplanen bara skrivs ut en gång i veckan kommer 
beläggningsgruppen därmed inte ha full kontroll på om det inkommit nya order med hög 
prioritet. Förseningar kan mycket väl bli resultatet av ett sådant agerande. 

5.2.6.2 Försenade order 
En order kan få en extra hög prioritet genom att den rödmärks. Detta sker då en viss order 
är särskilt brådskande. Vanligtvis beror det på förseningar i produktionen eller på grund 
av att inköpskomponenter saknats vid tänkt start. 
 
På rör och svetsavdelningen är förseningar ett mycket stort problem. Problemet är tydligt 
eftersom det finns personal som har till uppgift att jaga försenade order, även kallat 
uppföljning. Mer om förseningar och brister kan läsas under Brister och förseningar64. 

5.2.6.3 Beläggning 
En av produktionsstyrarens uppgifter är att undersöka den beläggningsbild som genereras 
av kapacitetsbehovsplaneringen. Tanken är att produktionsstyraren ska använda 
beläggningsbilden för att se hur en beläggningsutjämning skulle vara möjlig. Detta för att 
nå en jämnare beläggning och ett jämnare flöde. För tillfället finns dock inget sådant 
arbete. Resultatet blir att beläggningen bestäms helt utifrån MRP-körningen, den körplan 
som skapas samt av de förseningar som föreligger. Innan man börjar använda 
beläggningsbilden krävs en uppdatering av den tillgängliga kapaciteten som ges i ERP-
systemet. Skulle beläggningsbilden användas för beläggningsutjämning ger det med 
största säkerhet problem eftersom det planerade kapacitetstaket inte är korrekt, då den 
idag hanteras felaktig. 

5.2.6.4 Daglig styrning 
Varje morgon går en verkstadsanställd från rör och en från svets runt och samlar in 
information om problem eller idéer på förbättringar för den aktuella avdelningen. 
Representanterna byts ut med jämna mellanrum för att öka känslan av delaktighet hos 
alla. Den insamlade informationen behandlas tillsammans med produktionstekniker, 
beredningen, produktionsledaren och produktionsstyraren. Varje problem får en ägare. 

                                                 
64 5.7 Brister och förseningar, sidan 80 
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Produktionsledaren går sedan på ett möte med chefen för detaljtillverkningen. Syftet med 
mötet är att följa upp respektive avdelnings dagliga styrningsmöte för att möjliggöra en 
snabb visualisering av existerande problem som inte kunde lösas direkt. Kan problemen 
inte lösas i samråd med chefen för detaljtillverkningen, ska problemet lyftas till nästa 
nivå i hierarkin.  
 
De områden som behandlas av den dagliga styrningen är: 
 

 Säkerhet och miljö. Området behandlar huruvida det har skett några tillbud, risk 
för tillbud eller någon personskada. 

 Kvalité. Måttet visar om det finns några kvalitetsbrister som orsakat sen leverans. 
 Material. När det gäller material, mäts det om det uppkommit materialbrister och 

om dessa lett till förseningar av leverans. 
 Närvaro. Måttet mäter om det funnits frånvaro som kräver någon form av åtgärd 

samt om det har orsakat leveransförseningar. 
 Leverans. Här är tanken att mäta hur mycket leveransproblem respektive 

avdelning lämnar ifrån sig. Finns det en station som ofta utgör det sista steget 
mäts utleveransen från denna. Stegen är max 10% förseningar, max 20% 
förseningar eller mer än 20% förseningar. 

 
Till varje område finns ett papper där det går att specificera problemet, samt definiera 
vem som är ägare. 
 
Den dagliga styrningen ska vara utformad på samma sätt överallt för att säkerställa en 
gemensam förståelse. Därmed ska det vara enkelt att titta på en annan avdelnings tavla 
över den dagliga styrningen. 

5.2.7 Övriga planeringsmöten för rör- och svetsavdelningen 
En gång i veckan har TMK ett planeringsmöte där produktionsledarna och 
produktionsstyrarna diskuterar diverse frågor rörande planering. Till detta kommer ett 
möte där de rådande bristerna diskuteras. Mötet sker med representanter från både 
Aerosystems och Aerostructures. 
 
För materialstyrarna finns det möten som sker tre gånger per vecka där materialstyrarna 
kan kommunicera uppkomna problem. Vid mötena finns även representanter från 
produktionsavdelningen. 

5.2.8 QlikView 
Saab kommer med stor sannolikhet implementera QlikView, vilket är ett Business 
Intelligence65 verktyg som syftar till att ge en enkel men ändå kraftfull visualisering av 
verksamheten. Tanken är att det främst skall användas inom produktion och logistik. De 
specifika användningsområdena är inte spikade utan intressanta förslag på 

                                                 
65 Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för funktioner inom ett företag som syftar till att stödja ett 
effektivt beslutsfattande. 
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applikationsområden kommer att beaktas och utvärderas huruvida det är ett aktuellt 
område för QlikView. 
 
QlikView har möjlighet att samla information från olika källor. Exempelvis från ERP-
systemet, kalkyl program och externa system. Styrkan är att dataunderlaget blir bredare 
samtidigt som det ger möjlighet till kraftfullare visualiseringar. Problemet ligger i att 
kvaliteten på data måste vara god för att resultatet från QlikView ska vara givande. 
 
Det är tänkt att förvaltningen för ERP-systemet ska vara drivande i QlikView. Främsta 
anledningen är att förvaltningen sitter på den ingående kunskapen om ERP-systemet och 
därmed vilken information som finns tillgänglig. 
 
Systemet kan mycket väl bli ett viktigt och användbart verktyg när det gäller planering. 
En nackdel är dock att företaget inte grundligt specificerat de tänkta 
användningsområdena. Det gör att resultatet av implementeringen fortfarande är 
förhållandevis osäker. En noggrann undersökning av tänkta användningsområden hade 
möjliggjort ett mer effektivt utnyttjande redan från start. 

5.2.9 Planering – Styrkor & Svagheter 
Styrkor: 

 ERP-systemet i sig är ett kraftfullt affärssystem med stöd för det mesta inom 
produktionsprocessen. 

 Numera finns ett fungerande Sälj- och verksamhetsplaneringsmöte som säkerställer 
materialtillgången på kritiska artiklar samt balansen mellan efterfrågan och 
kapacitet. 

 Huvudplaneringen utgår från beordring 2-4 vid planeringen. Detta är ett lämpligt 
arbetssätt eftersom denna utgör slutmonteringens flaskhals. Därigenom bör en rimlig 
beläggning genereras. 

 Företaget har insett problemet med alla försenade order. 
 Numera används daglig styrning som ett verktyg att föra förslag eller problem upp 

till ytan på ett snabbt och effektivt sätt. 
 QlikView kommer med största sannolikhet att implementeras, vilket ger företaget 

möjlighet till kraftfulla visualiseringar som då kan ligga som beslutsunderlag i 
planeringsfrågor. 

Svagheter: 
 Även om konstruktionen generellt ligger före kundorderpunkten kan vissa 

konstruktionsmässiga förändringar bli aktuella för artiklar i redan planerade order. 
Detta är positivt utifrån ett utvecklingsperspektiv men problematiskt då behov kan bli 
felaktiga. 

 Företaget har tidigare haft problem med att affärsplanen inte varit satt utefter 
rimliga datum. 

 Mycket kvalitativ tid tas från huvudplanerarna då de tvingas jaga sena order. 
 I ERP-systemet har orter lagts in för att hantera att produkter går mellan olika 

affärsenheter. Detta har lett till flertalet problem då behoven hoppar fram och 
tillbaka. 
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 Körplanen används inte på det tänkta sättet. Flertalet frångår tänkt körordning och 
många använder förhållandevis gamla körplaner. 

 Försenade order är ett stort problem då det försvårar produktionen och kräver 
resurser då ”viktiga” order jagas. 

 Försenade order påverkar beläggningsbilden negativt då order som ligger i förfluten 
tid även belastar beläggningsbilden i förfluten tid. Detta försvårar användningen av 
beläggningsbilden som underlag för detaljstyrning. 

 Det finns inget arbete med att ge externa leverantörer prognoser för hur mycket man 
kan tänkas behöva för en given period. Genom att dela med sig av sina prognoser 
skulle eventuellt kortare inköpsledtider bli aktuellt. 

 Det förekommer planering utanför ERP-systemet. Detta åsidosätter aktualiteten av 
såväl parametrar som den genererade körplanen. 

 Det finns inget strukturerat arbete kring beläggningsutjämning. 
 QlikViews tänkta användningsområden har inte specificerats upp. Det kan försvåra 

en effektiv implementering och en hög utnyttjandegrad, i ett initialt skede. 

5.3 Produktion 
De delar av produktionen som berörs i denna rapport är främst röravdelningen och 
svetsavdelningen som tillsammans går under namnet rör- och svetsavdelningen och 
tillhör Aerosystems. Därtill omnämns en del övriga beläggningsgrupper som i de flesta 
fall tillhör Aerostructures. 

5.3.1 Produkter 
Den viktigaste produkten med avseende till innehållet i denna rapport är JAS 39 Gripen. 
Tillverkningen påverkar i högsta grad rör- och svetsavdelningen med allt ifrån komplexa 
konstruktioner till höga krav på noggrannhet. 
 
De artiklar som rapporten behandlar kan delas in i tre större grupper, rörartiklar, svetsade 
rörartiklar och övriga svetsartiklar. Av dessa ligger störst fokus på de svetsade 
rörartiklarna men även på rörartiklarna. De övriga svetsartiklarna påverkar till hög grad 
beläggningen i många av beläggningsgrupperna, vilket är en av anledningarna till att 
hänsyn tas till även dessa artiklar. Rörartiklar är de som i huvudsak har sitt flöde i 
röravdelningen och inte går till svetsning av något slag, medan svetsade rörartiklar 
inledningsvis går genom röravdelningen för att därefter gå genom svetsavdelningen.  
 
Därtill berörs också övriga avdelningar där bland annat ytbehandling, målning och 
värmebehandling görs. Den aktuella operationen beror av hur långt artikeln har nått i sin 
tillverkning samt vilken typ av operation, både föregående och nästa, som ligger närmast 
i operationslistan. 
 
De materialslag som främst förekommer på rör- och svetsavdelningen är framför allt 
aluminium, titan, stål, rostfritt stål och nickel. Figur 20 nedan visar på ett ungefär hur 
fördelningen mellan de olika artiklarna och materialslagen ser ut samt i vilken grad de 
påverkar beläggningen. 
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Figur 20 – Ungefärlig fördelnings- och beläggningsbild för rör- och svetsavdelningen. 
 
Aluminium är det vanligaste materialet som används i rör och svetsverksamheten. En stor 
del av rörartiklarna består av aluminium och den mesta av svetsningen sker i detta 
materialslag.  
 
De allra flesta rören består dock av titan vilket däremot är ett lite ovanligare materialslag 
i svetsavdelningen. Nästan alla rören som består av titan används som hydraulrör och har 
i stort sett hela sitt flöde i en och samma byggnad. Det finns även en viss mängd titanrör 
som går till svetsavdelningen för en svetssammanställning. Med svetssammanställningar 
menas artiklar som består av två eller flera ingående komponenter, vilka kan vara såväl 
bockade rör som urfrästa maskindetaljer och infästningskomponenter. 
 
Rör av rostfritt och nickel förekommer men inte i lika stor utsträckning som titan och 
aluminium. 
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5.3.2 Avdelningsstruktur 
Respektive avdelning har en rad olika beläggningsgrupper, dessa presenteras i Figur 21 
nedan. 
 

 
Figur 21 – Beläggningsgrupper per avdelning. 
 

5.3.3 Röravdelningen 
De flesta av alla artiklar som går igenom röravdelningen härrör till Gripen. Många av 
dessa artiklar har relativt enkla konstruktionsmässiga lösningar och har därför hela eller 
större delen av sitt flöde i röravdelningen. 
 
Röravdelningen ligger placerad i Hall 2 där också slutmonteringen sker. Detta gör att de 
artiklar som inte behöver bearbetas i någon annan beläggningsgrupp, än de som tillhör 
röravdelningen, inte kommer att lämna byggnaden. Det är ungefär hälften av alla artiklar 
som tillhör denna kategori. En del av dessa artiklar ingår dock senare i fortsatta 
sammanställningar och tilldelas då ett nytt artikelnummer, för att därefter gå vidare. 
Kontentan är att merparten av alla rör- och svetsartiklar har sitt inledande flöde i 
röravdelningen. 
 
Röravdelningen är utformad som en funktionell verkstad där personalen mestadels är 
beläggningsgruppsknutna.  

5.3.3.1 Rörkapning – 3714 
Rörkapningsstationen är placerad inne i samma lokal som råvaruförrådet 1356. Här 
grovkapas alla rör ner till den längd som anses lämplig för nästkommande operation. De 
kapas oftast aningen för långa i syfte att ha en viss bearbetningsmarginal. Rör som skall 
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bockas med en krökning nära mynningen får en extra marginal eftersom 
bockningsmaskinerna behöver ha den extra längden för att kunna bocka. Efter 
grovkapning gradas nästan alla rör, vilket fysiskt sett sker i 3716, dock inte det som ska 
gå till handbockning eftersom de på handbockningen själva fräser ner röret till rätt längd. 
Efter kapning och gradning går aluminiumrören till tvätt i 3717. Detta eftersom de är 
infettade med ett korrosionsskydd från leverantören. Titanrören och de rostfria rören går 
för det mesta vidare till NC-bockningen 3715. Handbockning på 3716 är också en vanlig 
station i nästa steg. 
 
Körplanen genereras utifrån ERP och skrivs ut som underlag för framtida jobb. 
Diametrarna på rören kan skilja mellan X mm och X tum och för att minska tiden det tar 
att byta råvara brukar en sortering utifrån diameter och materialslag göras en till två 
gånger i veckan. Därefter körs alla i en och samma dimension och materialslag på en och 
samma gång. 

5.3.3.2 NC-bockning rör – 3715 
Här finns tre bockningsmaskiner som vardera har sitt intervall av vilka dimensioner, 
radier och operationer som går att behandla. Viss överlappning finns mellan de olika 
maskinerna men i dagsläget behövs alla tre maskinerna. Dessa sköts i dagsläget av två 
operatörer. 
 
Inledningsvis ställs maskinen till den dimension som ska bockas, program för aktuell 
körning plockas fram. Ställtiden för rör i dimensionen X mm Ø tar ca 15-20 minuter 
medan rör större än X mm Ø tar 30-60 minuter. Efter ställ bockas först ett ställrör som 
mäts i syfte att kontrollera toleransnivåerna. Därefter går man tillbaka och finjusterar och 
mäter igen. Det är alltid minst ett rör i varje order som kontrolleras och om det är fler än 
tio i samma order kontrolleras var tionde av dessa. 
 
Av beläggningen står hydraulrör för cirka 60 %. Det är ofta klenrör i dimensionerna X 
mm Ø. 
 
Operatörerna upplever att det administrativa arbetet tar mera tid nu än då det gamla MPS-
systemet användes. I övrigt verkar det finnas utrymme att öka beläggningen i 3715. 
 
Ibland startas flera jobb samtidigt och avslutas samtidigt. Detta är något som påverkar 
den data som rapporteras in i form av samtida in- och utstämpling. 

5.3.3.3 Handbockning rör – 3716 
Här utförs handbockning eller någon form av ändbearbetning. Det senare kan utgöras av 
gradning, sickning, kragning, fräsning, filning eller swaggning. Gradningen är en slags 
fräsning med olika alternativ, det blir ett plant snitt eller en fasad kant med specifik 
vinkel, beroende på artikel och användningsområde. 
 
På swaggningsstationen arbetar den personal som framgår i Bilaga A. Det är ofta en sats 
med olika ingående artiklar som ska swaggas samman till en sorts artikel. Den kan 
innehålla exempelvis fyra olika sorters rör med oftast tre exemplar av varje sort. Det blir 
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alltså oftast tre slutartiklar efter en sådan swaggningsoperation. Beroende på vilken typ 
av swaggning/infästning som ska ske gradas röret med en speciell vinkel, rak/plan samt 
eventuell 45 graders vinkelavfasning. Rak kant utan avfasning användes till ”hane 
respektive hona” i ändpunkterna medan avfasning sker på de rör som ska swaggas ihop. 
Därtill finns det utvändig swaggning som oftast tillämpas på hydraulrör samt invändig 
swaggning som används främst till bränsle- och luftrör. För ingående swaggningsdetaljer, 
såsom kopplingar, lager, packningar etc, används ett tvåbingesystem som kallas för V-
plock (Verkstadsplock). Man uppskattar att ungefär 10% av all swaggning av rör till 
Gripen utförs här, resterande del swaggas på plats i slutmonteringen, vilket beror på 
monteringsaspekter och komplexiteten hos slutprodukten. 
 
Generellt sett följs inte någon körplan då personalen oftast går på rutin och anser sig veta 
vilka order som det är bråttom med samt vilka order som inte direkt skadas av att avvakta 
lite med. Detta medför dock vissa konsekvenser sett ur ett större perspektiv. 

5.3.3.4 Provtryckning och rengöring – 3717 
Här genomförs tvätt/rengöring och provtryckning, detta sker dock oberoende av varandra 
i många fall. 
 
Rör som ska på avfettning eller rengörning ligger vanligtvis först i ett lösningsmedel 
under tre timmars tid. Därefter sköljs de i varmvatten för att sedan många gånger gå 
vidare till invändig tvättning i en speciell tvättmaskin som har en kapacitet på fem rör åt 
gången. Det är ingen skillnad på dem som handbockas och de som NC-bockas med 
avseende på tvätt. 
 
Det finns en station för finrengöring där rengöring sker med I-sprit. Denna behandling är 
vanligare för operationer där det bara står ”rengöring” i operationslistan. 
 
Provtryckningen sker på tre olika sätt, antingen med tryckluft, vatten eller hydraulolja 
under tre minuters tryckbelastning. Detta beror på vilken tryckbelastningen som krävs 
och vilken typ av rör det är, vilket framgår på arbetsbeskrivningen. Det mesta provtrycks 
någon gång på ett eller annat sätt. Det finns många munstycken vilket beror på 
variationen i olika rör. 
 
Ett vanligt steg för rören är att de går till märkning efter tvätt. 

5.3.3.5 Tätning och rörisolering – 3697 
Isoleringen görs oftast efter någon form av ytbehandling och innan märkning av artikeln. 
Aluminiumartiklarna är oftast målade medan de rostfria samt titanrören ofta inte är 
ytbehandlade. Syftet med att isolera är att hindra värmetransport mellan röret och diverse 
elektronik, kablar etc. 
 
Isoleringen limmas fast med ett speciallim. Det smetas först på röret för att därefter härda 
i två timmar. Därefter används samma lim igen som katalysator under två minuter för att 
operatören kort därpå ska kunna sätta fast själva isoleringen. Sedan får limningen på nytt 
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ligga och vila ett par timmar. Slutligen tätar man med silikon som till sist får härda i 24 
tim. 
 
Här körs nästan alltid flera jobb åt gången, vilket har med de långa väntetiderna att göra. 
 
Det finns även ”min-K tape” för extrema temperaturer  som lindas tätt på vissa artiklar, 
oftast avgasrör. Ovanpå bandet lindas ett lager silikonband som tejpas fast med 
silikontejp. 

5.3.3.6 Färgmärkning och montering rör – 3718 
De allra flesta rören går till märkning, undantag beror av rörets konstruktion, 
användningsområde eller egenskaper. Märkningen utgörs dels av en skriven text, från 
bläckstråleskrivare, på artikeln och dels av en etikett som tejpas fast. Efter bläckmärkning 
lackas det märkta området. På de rör som ska sitta inne i tanken körs endast en 
tvåkomponentfärgmärkning, det vill säga ingen lack och ingen etikett, eftersom man inte 
vill förorena bränslet. 
 
Tidigare behövdes inte rör som gick till svetsavdelningen märkas, men efter att lagret för 
svetsartiklar flyttades till Hall 2 finns nu ett behov av att göra det. Detta innebär en ökad 
beläggning i 3718 och längre ledtider för dessa artiklar jämfört med tidigare. 
 
Oftast har den gamla märkningen försvunnit när komponenterna kommer tillbaka, i form 
av nya artiklar, annars måste den tas bort innan ny märkning sker. Således kan samma rör 
märkas flera gånger. 

5.3.3.7 Slagning linor, tillv Slang – 3713 
Här tillverkas infästningspunkten till linor av olika sorter till bland annat Gripen och 
Aerostructures. Förutom detta märks, rengörs och kapas slangar till rätt längder. Därtill 
påträdning av gummislang på vissa rör samt en del bockning av kopparrör. Här görs 
dessutom syrgasslangen till piloten. 
 
Denna beläggningsgrupp har egentligen inte så mycket med den traditionella 
rörverksamheten att göra och de specifika kraven på kompetens till denna är något 
speciell (se Bilaga A). 

5.3.4 Svetsavdelningen 
På svetsavdelningen finns det ett antal svetsare som har olika behörigheter. För 
behörigheter se Bilaga A. Med anledning av den långa inlärningstiden på 
svetsverksamhet handlar det hela tiden om att lära upp folk och försöka minimera risken 
att en person är ensam om en nyckelkompetens. Exempel på inlärningsverksamhet finns 
under TIG svetsning i titan – 303566. Det är därtill en flexibilitetsfaktor att man kan 
omfördela personal till momentant behov. 
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Ungefär nio av tio svetsartiklar består enligt personalen av aluminium, vilket påvisar 
behovet av svetskompetens för detta. De flesta artiklarna som idag går igenom 
svetsverksamheten är till Gripen, upp emot åtta eller nio av tio artiklar, medan det till den 
civila delen av företaget går mest reparationsartiklar. Majoriteten av alla svetsartiklar 
innehåller rörkomponenter av något slag. 
 
För det mesta skickas alla artiklar till betning eller någon annan form av rengöring innan 
de skickas till svetsningen. Undantag finns för de artiklar som måste passas in innan man 
kan svetsa samman dem. Dessa skickas då till ”bänken”, det vill säga Passning riktning 
justering – 313567, innan de går vidare till rengöring eller betning för att därefter svetsas.  
 
Ett generellt problem, som operatörerna anser vara ganska allvarligt, är att man inte vet 
hur nästa veckas planering kommer att se ut. Detta anser de får konsekvensen att de inte 
kan planera sin beläggning utifrån vilka resurser de har och vice versa. 
 
Ett annat problem anses uppstå när artiklarna skickas iväg på någon form av behandling 
till Hangar X. Operatörerna upplever en minskad kontroll över artikeln, vilket då 
försvårar deras möjlighet att planera. Därtill uppskattas de flesta förseningarna bero på 
detta, då det enligt en tidigare gjord undersökning konstaterats att en betydande del av 
artiklarna är försenade redan innan de anländer till svetsavdelningen. 
 
Körplanen följs så gott det går och listan skrivs ut en gång per dag, men problemet är 
återigen att artiklar inte inkommit trots att de står med som tillgängliga på listan. 
Generellt anses det därför vara svårt att följa körplanen, vilket många gånger leder till en 
egen prioritering utifrån vad operatörerna utifrån egen erfarenhet anser vara mest bråttom 
med. 
 
Vad gäller orderkvantiteterna är de för svetsavdelningen lite annorlunda jämfört med 
röravdelningen. Detta beror oftast på att man på svetsavdelningen många gånger sätter 
ihop flera ingående artiklar till en, men även på grund av bekvämlighetsskäl från 
personalen. Mer om detta under Partiformning rör- och svetsavdelningen68. 
 
Operatörerna anser att det nya planeringssystemet, ERP, genererar mer administrativt 
dokumenteringsarbete. Det råder en generell åsikt om att tilltagen planerad tid för 
tillverkning är tillräcklig, problemet anses snarare ligga i en ojämn beläggning. 
 
Svetsavdelningen är utformad som en funktionell verkstad där personalen inom ramen för 
sin kompetens kan rotera mellan beläggningsgrupperna. 

5.3.4.1 TIG och MIG svets stål, rfr, nick – 3033 
Det är blandade typer av jobb och det finns idag  X olika artiklar som har sin bana genom 
denna beläggningsgrupp. 

                                                 
67 5.3.4.6 Passning riktning justering – 3135, sidan 51 
68 5.6.1.1 Partiformning rör- och svetsavdelningen, sidan 72 



Nulägesanalys 

51 

5.3.4.2 TIG svetsning i titan – 3035 
På samma plats som 3033 ligger även svetsstationen för titanartiklar. Här körs mestadels 
rörartiklar till Gripenprojektet, därtill ett mindre antal övriga svetsartiklar. Det handlar i 
dagsläget om  X olika sorters artiklar som passerar genom titansvetsningen. 
 
Personerna som jobbar här kan rotera enligt den behörighet som råder (se Bilaga A). 
Eftersom titanprodukterna generellt är komplicerade och det är lång inlärningstid på 
titansvetsningen, är det extra viktigt med tillgången av kompetent personal. Detta är 
något som det i dagsläget arbetas med i syfte att förbättra. 
 
Innan svetsning har artiklarna oftast varit på någon form av rengöring, för titan artiklarna 
sker detta i Hangar X. I övrigt upplever man att det är ett ganska likt flöde för artiklarna 
som går igenom denna station. 

5.3.4.3 Hårdlödning – 3037 
Här passerar X olika sorters artiklar över en period. Beläggningen för denna 
beläggningsgrupp i svetsavdelningen kan försummas. Det utförs oftast arbeten som inte 
har någon anknytning till rörartiklar. 

5.3.4.4 Gassvets hårdlödning lättmetall – 3133 
Denna är på samma plats som Hårdlödning – 3037 och arbetet utförs ofta av en och 
samma person. 

5.3.4.5 TIG o MIG svetsning lättmetall – 3134 
Här svetsas alla aluminiumartiklar, vilket står för den största delen av svetsverksamheten. 
Antalet stationer uppgår till fyra och behörig personal på dessa framgår av Bilaga A. 
 
Tiderna för sammanställningen av en order med ett antal artiklar varierar och uppgår till 
allt ifrån 30 minuter (exempelvis enklare kopplingar) till 60 timmar (exempelvis 
avancerade jiggar, mer sällan). Detta är något som verkar stämma överens med 
uppgifterna i planeringssystemet. 
 
Alla aluminiumartiklar går till betning innan svetsning, detta för att få bort de oxider som 
bildats, därefter får materialet helst inte ligga mer än tio dagar. Man anser det vara 
problematiskt att betningen bara sker ett begränsat antal gånger i veckan. Detta är alltså 
något som skapar en ojämn beläggning i denna beläggningsgrupp. Hand i hand med detta 
går det faktum att artikeln står som exekverbar trots att artikeln inte har inkommit. 
Eftersom de flesta artiklarna redan är försenade och inte ens tillgängliga blir det därför 
svårt att följa körplanen. 

5.3.4.6 Passning riktning justering – 3135 
Denna beläggningsgrupp går ofta under namnet ”bänken”. Detta eftersom stationen ofta 
används som något av en verkstad för att slipa, rikta, mäta, kontrollera och ibland även 
borra lite i artiklarna. Man använder ofta orden trimning och passning. Trimning innebär 
att man tar bort eventuellt material som kan vara i vägen för att två komponenter ska 
passa ihop. Det kan till exempel vara att man måste kapa av ett rör till rätt längd innan 
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svetsning. Passningen har för avsikt att kontrollera att artiklarna efter sammansvetsning 
kommer att uppfylla kraven på diverse mått och vinklar. 
 
När artiklar anländer till svetsverksamheten sker inledningsvis ofta någon form av 
passning och/eller trimning, därefter oftast betning för att få en ren svetsyta. Passningen 
och/eller trimningen sker alltså innan betningen för att denna inte ska behöva göras 
ytterligare en gång innan svetsningen. Detta beror på att man i passnings- och 
trimningssteget ofta bearbetar materialet på ett sådant sätt att ytan närmast svetsfogen 
måste rengöras, vilket då oftast sker genom betning. 
 
Efter svets sker riktning i syfte att kontrollera och rikta artiklarna som, på grund av bland 
annat värmepåverkan i svetsningen, kan ha fått lite annorlunda natur. 

5.3.4.7 Provtryckning – 3139 
I denna station sker en provtryckning under lättare vattentryck. Denna syftar oftast till att 
inte skicka vidare en artikel i nästkommande och ofta dyra operationssteg. Det är till 
exempel onödigt dyrt att konstatera ett hål genom röntgen om detta kunde ha upptäckts 
långt tidigare genom enkel provtryckning. Sett ur ett större perspektiv blir det extra dyrt i 
det här fallet då röntgenstationen kan ses som något av en lokal flaskhals. Detta går att 
koppla till avsnittet om Flaskhalsteori, OPT/TOC69 
 
Lämpligheten att slå ihop denna station med K Svetskontroll och röntgen – 1504 (nedan) 
har diskuterats men personerna som provtrycker har en speciell behörighet för detta. 
Därför anses det krångligt att slå ihop denna med 1504 till en större ”kontrollgrupp”. 

5.3.4.8 K Svetskontroll och röntgen – 1504 
I röntgenavdelningen tas en röntgenbild på svetsfogen. Man får då en genomskärning av 
det svetsade området där man kan upptäcka sprickor och porer. Inledningsvis görs en 
exponering av svetsfogen där joniserad strålning skapar ett avtryck av genomskärningen 
på en fotoplåt. Därefter framkallas röntgenbilden, samtidigt riggas ofta en ny uppsättning 
under röntgenröret. Slutligen kontrolleras röntgenbilderna med lupp och ges ett betyg, 1 
till 5, där 3 är godkänt. En tvåa är alltså ett underkänt betyg för de allra flesta artiklarna, 
dock godkänt för klass-tre-typer av svetsfogar/artiklar, men dessa är inte särskilt vanliga. 
Det är generellt sett mest fel på aluminiumartiklarna och felfrekvensen kan anses vara 
säsongsberoende, vilket kan bero på luftfuktigheten. 
Totalt tar det ungefär X minuter att köra igenom ett jobb. 
 
Artiklar som kommer till röntgen är generellt klass-två-artiklar, vilket innebär att var 
tionde ska kontrolleras. Praktiskt sett innebär det att man måste kontrollera en per order, 
förutsatt att det inte är fler än tio artiklar åt gången. Ibland kan man köra flera svetsfogar 
åt gången på en och samma röntgenbild, men detta beror helt på typ av svetsfog och 
vilken order, det vill säga ordning i körplanen, de tillhör. Ibland körs även ”klass-två med 
undantag” (dispens från klass-ett), vilket innebär att man kollar ”100%”. Det medför 
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dock att man kontrollerar alla artiklar men med avtagande antal kontrollpunkter per 
produkt. 
 
Ett färre antal personer roterar på röntgen respektive kontroll och man upplever att man 
har någorlunda jämn beläggning. Detta är något som kan indikera att denna 
beläggningsgrupp är något av en flaskhals då andra beläggningsgrupper pratar om en 
ojämn beläggning. 
 
På kontrollstationen sker en visuell kontroll av artiklarna samt en kontroll så att de är 
ritningsenliga och i gott skick. 
 
Ofta ska artikeln vidare till beläggningsgrupp Ytbehandling – 790170 eller Avfettning – 
710171 i Hangar X, som nästa steg efter 1504. Detta kan ses som ett ganska naturligt steg 
då artikeln börjar bli klar eftersom ytbehandling och målning är ett vanligt avslut för en 
artikel. 

5.3.5 Övriga avdelningar 
Förutom de beläggningsgrupper som direkt tillhör rör- eller svetsavdelningen finns det en 
rad andra beläggningsgrupper i flödet för rör- och svetsartiklarna. Dessa tillhör oftast 
Aerostructures men det finns även fall där artiklarna lämnar området för någon form av 
specialbehandling på annan plats eller ort. 

5.3.5.1 K penetrantkontroll – 1502 
Denna beläggningsgrupp är avsedd för A38072 och endast detta. I dagsläget ligger den 
dock på samma plats som 1503 och konkurrerar med dess beläggning. 

5.3.5.2 K penetrantkontroll – 1503 
Denna beläggningsgrupps verksamhet syftar till att upptäcka sprickor i de svetsfogar som 
en artikel har fått. Innan artiklarna kommer hit har de varit på antingen betning eller 
tvättning. De läggs sedan i en korg för att doppas ned i en oljebaserad penetrantvätska 
(10-20minuter), så att vätskan kan tränga in i alla håligheter. Därefter åker artiklarna 
vidare för vattensköljning in i ett mörkt rum med endast UV-ljus. Penetrantvätskan lyser 
starkt i UV-ljus, vilket gör det enkelt att se när man sköljt bort all synlig penetrantvätska. 
Efter detta skickas artiklarna in i en ugn där vattnet torkas bort. De torra artiklarna läggs 
sedan i en låda där ett framkallarpulver (talk- eller kalkliknande) sprids genom ett 
dammoln. Det pulver som inte fastnat på eventuell penetrantvätska blåses bort med svag 
tryckluft. Artiklarna kontrolleras sedan i ett mörkt rum med UV-ljus för att se om 
överbliven penetrantvätska tränger ut någon stans. Misstänkta områden markeras och 
kontrolleras under förstorning, slutligen fastställs det om det är ett fel som måste åtgärdas 
eller ej och om det behöver åtgärdas rödmarkeras felet och artikeln skickas tillbaka till 
svetsaren. 
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Vid fel går det alltså tillbaka till svetsaren som då gör om så lite som möjligt av den 
markerade svetsfogen. Om han har behövt slipa eller liknande, det vill säga en 
bearbetning som kan ”smeta igen” eventuella sprickor, betar man igen. Detta görs nu på 
plats i penetrantkontrollen innan fortsatt kontroll. Betningen i sig är för 
penetrantkontrollen ganska tidskrävande och kräver ständig närvaro. 
 
Felfrekvensen varierar, ibland mycket ibland mindre. Om en artikel omarbetats eller 
reparerats två gånger och behöver omarbetas ytterligare en gång måste en person med 
behörighet inom hållfasthet titta på artikeln och godkänna den för vidare bearbetning. En 
sådan inspektion sker två gånger i veckan. 
 
Innan penetrantkontroll sker betning (Hangar X) eller tvättning (Hall 3/Hangar X) 
beroende på artikel. Efter penetrantkontrollen går det oftast till bänken 3135 för justering 
eller till röntgen 1504. En del går till tvätten 6901 och en del går till provtryck 3139. 
Operatörerna anser i många fall att det är svårt att finna logik i vissa av flödena. 
 
Det tar ca X minuter att köra en korg ett varv och det kan vara olika antal jobb åt gången. 
Körplanen stämmer sällan och man letar ofta efter jobb som inte inkommit. Genom 
penetrantkontrollen går för närvarande nästan bara militärt materiel. Till antal är det 
mesta rörartiklar men dessa går generellt fortare att kontrollera än övriga svetsartiklar, 
som tidsmässigt sett står för den största delen av beläggningen. 

5.3.5.3 Magnetpulverprovning – 3050 
Här görs en kontroll med ett magnetpulver i syfte att upptäcka fel och brister i materialet. 
Det rör sig endast om ett fåtal artiklar som passerar denna beläggningsgrupp. 

5.3.5.4 Värmebehandling titan – 3098 
Här varmriktas olika artiklar av titan. Syftet är att rikta och forma samt att få ur 
spänningarna i materialet. Det är mestadels rörartiklar som går igenom denna 
beläggningsgrupp, därtill även en del rammkanaler samt andra platta komponenter. 
 
I varmriktningen arbetar delar av den personal, som förövrigt också arbetar på 
penetrantkontrollen. I dagsläget finns det kapacitet för tre körningar per dag eftersom det 
bara finns tre galler att använda som underlag i ugnen. Därtill finns bara tre 
avsvalningsytor, en för respektive galler. På varje galler kan man placera tre jiggar med 
vardera ett rör, eller tre jiggar med vardera en uppsättning platta komponenter. Varje jigg 
kan endast användas en gång om dagen och till en viss typ av rör. Detta gör att om man 
får in fler än tre av en viss typ så kommer onekligen minst en uppsättning få ligga i kö 
minst en dag. Således maximalt nio rör eller tre uppsättningar platta komponenter kan 
köras om dagen. Denna kapacitetsbegränsning har inte uppfattats som begränsande för 
övriga verksamheten. Vid en eventuell utökad produktion kan det dock komma att vålla 
problem utifall denna begränsning utgör ett dolt berg i den så kallade japanska sjön73. 
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Orderkvantiteten för titanartiklar har generellt försökts sättas till tre i syfte att säkerställa 
att man får med allt i en ugnskörning. 

5.3.5.5 Ytbehandling för maskinverkst – 3256 
Här sker bland annat uppackning av de rör- och svetsjobb som ska betas i den stora 
bassängen. Även en hel del emballering av färdiga produkter görs här. Förutom detta sker 
rengöring av titanprodukter och detta görs före svets, före penetrantkontroll och efter 
värmebehandling för att ta bort värmeoxiderna. 
 
När det gäller nickel och rostfritt görs förbehandlingen i Hall 3 före svetsningen men 
efter svetsen kommer den för betning eller kratsning. 
 
Produkter som är hårdlödda kommer upp för rengöring för att sedan skickas tillbaka för 
riktning och kontroll. Sedan kan dessa tvättas igen men då brukar det räcka att tvätta i 
Hall 3. 
 
På denna station utgör nästan uteslutande rör- och svetsprodukterna den största delen av 
beläggningen. Innan kunde de köra betningen av aluminiumartiklar i denna station också 
men nyligen insåg man att betningen blev bättre i den stora bassängen. Det skulle gå att 
uppgradera denna station, vilket skulle leda till att inget av aluminiumdetaljerna skulle 
behövas köras i den stora anläggningen. Det skulle dock innebära en investering på 
uppskattningsvis X kronor. Det var i slutet av 2007 som betningen flyttades från 
Ytbehandling för maskinverkst – 3256 till Ytbehandling – 790174. 
 
Stål kan till viss del tvättas i Avfettning anoljn U-ljud – 690175 (Hall 3) men när de är 
klara i svetsningen skickas de till Malmslätt där de färdigställs till färdiga produkter. 

5.3.5.6 Avfettning anoljn U-ljud – 6901 
Här sker någon form av tvätt på artiklar som ska eller har varit på penetrantkontroll, om 
man upptäcker något på penetrantkontrollen kommer artikeln således tillbaka ytterligare 
minst en gång. 
 
Alla jobb som körs går på 30 minuter, vilket inkluderar både tvätt och torktid. Efter 
denna station skickas vanligen artiklarna till penetrantkontroll (1503), provtryckning 
(3139) eller varmåldring 7104 i Hangar X. 
 
Körplanen följs inte men skrivs dock ut varje dag. Körning sker utefter vad som kommit 
in och vad som passar, vilket beror mycket på artiklarnas geometri. Mad andra ord 
används snarare metoden FIFU. 

5.3.5.7 K Kontroll Plåt – 7091 
Här kontrolleras bland annat artiklarnas hårdhet och diverse mått. Beläggningsgruppen 
syftar till att kvalitetssäkra artiklarna genom en kontroll av dess materiella egenskaper. 
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5.3.5.8 Avfettning – 7101 
Denna beläggningsgrupp är en del av 7901 och används generellt sett alltid när artiklar 
ska ytbehandlas. Detta eftersom man vill undvika fett och smuts i de efterföljande 
ytbehandlingsstationerna. 

5.3.5.9 Upplösning – 7102 
I upplösning förändras materialtillståndet så att materialet blir mjukare för att på så sätt 
förenkla ett formningsarbete i nästkommande steg. Hit kommer mestadels 
aluminiumartiklar. Dessa läggs i en korg som sedan hissas upp i en ugn med en 
temperatur som beror av artiklarnas material och tjocklek. I ugnen ligger de i ca 35-60 
min för att därefter hissas ned och kylas av hastigt i ett vattenbad. Rörartiklar körs 
normalt en till två gånger i veckan och det rör sig om de artiklar som ska genomgå någon 
speciell typ av formning med krav på mjukare material. Efter upplösningen läggs artikeln 
i en frys i syfte att bibehålla sin mjukhet. Rör- och svetsartiklarna skickas oftast till TIG o 
MIG svetsning lättmetall – 313476 efter upplösning. 
 
I denna beläggningsgrupp finns även en station för glödgning. Ska detta steg göras så 
sker det innan upplösningssteget. 

5.3.5.10 Varmåldring – 7104 
Åldring sker för vissa artiklar med ett visst krav på hårdhet. Detta efter att artikeln har 
formats till rätt struktur. Behandlingen sker i en uppvärmd ugn där artiklarna ligger i 24 
timmar. 

5.3.5.11 Ytbehandling – 7901 
Här sker den mesta av ytbehandlingen, det kan röra sig om avfettning (7101), sköljning, 
torkning, betning, gulkromatering, färglös kromatering eller anodisering. Man använder 
sig av tidsfönsterplanering där artiklar körs i större batcher och efter givna tidsplaner som 
återkommer cykliskt. Detta kan ses som cyklisk planering77, men de ligger dock inte fasta 
eftersom ett akutärende kan köras ändå. 
 
Artiklarna hängs inledningsvis upp på en stor travers för att därefter genomköras en rad 
olika bad, tider och ordning. Antal bad beror på vilken typ av ytbehandling som ska 
göras. Stegen avfettning, sköljning och torkning är något av ett standardförfarande för det 
mesta av all ytbehandling. Därefter, om det ska göras, körs den ytbehandling som 
artiklarna ska genomgå. Oftast rör det sig om gulkromatering, färglös kromatering eller 
en anodisering. Efter detta måste detaljerna återigen torkas. Sedan kan detaljen lackas 
eller målas om så är fallet. Målning måste ske inom 48 timmar efter det att ytbehandling 
är genomförd. Enligt uppgift tar det högst en vecka (cykel), om allt är tillfredställande, 
från start av ytbehandling till dess att det är färdigt i ytbehandlingen. 
 

                                                 
76 5.3.4.5 TIG o MIG svetsning lättmetall – 3134, sidan 51 
77 Produkter eller operationer planeras i en cyklisk produktionsföljd som upprepas ett bestämt antal gånger 
per given period. 
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Betningen sker en till två gånger per vecka och i detta steg ingår avfettning, sköljning och 
torkning. Efter att detta är gjort sker emballering på Ytbehandling för maskinverkst – 
325678, sedan körs produkterna tillbaka för svetsning. 
 
En viss typ av ytbehandling sker generellt ungefär två till tre gånger per cykel. 
Förseningar kan uppstå men det är endast undantagsvis att saker ligger mer än en cykel. 
Order i kö brukar köras ikapp under tidens gång. Det går att köra fyra jobb parallellt men 
man har valt att försöka begränsa det till tre jobb parallellt. 
 
Det råder bland personalen oenighet kring huruvida det är en ojämn eller jämn 
beläggning vid denna beläggningsgrupp. Rör- och svetsartiklarna står för en liten del av 
den totala beläggningen. Gripendetaljer (totalt sett) står i dagsläget för en mycket större 
del av beläggningen. 

5.3.5.12 Detaljmålning – 7904 
På denna station sker såväl maskering som målning. Alla artiklar behöver dock inte gå 
igenom maskeringssteget. Ibland läggs bara en grundfärg som kallas ”primer”. I annat 
fall läggs både grundfärg och täckfärg. 
 
Av beläggningen står rörartiklar för en mycket liten del. Därtill kan man säga att övriga 
svetsartiklar står för ytterliggare en mindre del av beläggningen i 7904. I dagsläget är en 
mycket stor del av alla artiklar Gripenartiklar, vilket dock kan komma att förändras 
beroende på framtida samarbete med Boeing och Airbus. 
 
Körordningen bestäms nästan helt av det som inkommer från ytbehandlingen då man 
försöker få bort inkommande artiklar så fort som möjligt. Man är alltså inne väldigt sällan 
i ERP och kontrollerar körplanen. Generellt har de 48 timmar på sig från dess att 
ytbehandlingen avslutas till dess att artikeln måste målas. Däremot kan ytterliggare 24 
timmar köpas om artiklarna läggs i ett så kallat rent rum. Detta gör att man på sätt och vis 
är underordnad ytbehandlingens körordning. 
 
Målningen får mest jobb på måndagar till torsdagar eftersom ytbehandlingen kör så 
mycket de orkar på måndag till onsdag. Detta för att undvika att artiklar blir liggande 
längre tid än de 48 (+24) timmar som utgör den tillåtna tidsgränsen för vidare behandling. 
Detta kan därtill vara en anledning till att betningen körs på torsdag eftermiddag eftersom 
denna inte efterföljs av någon målning utan endast emballering i Hangar X. 

5.3.5.13 K Kontroll DT – 7991 
Här sker främst kontroll av målade artiklar. De kontrollerar att artiklarna är målade på 
rätt ställe och med rätt kvalitet. Om artiklarna inte uppfyller kravet skickas de på 
ytterligare en runda. På denna station kan artiklarna även emballeras och märkas, men de 
flesta rören skickas för märkning till 3718 i Hall 2. Rörartiklarna står för en ganska liten 
del av beläggningen. 
 

                                                 
78 5.3.5.5 Ytbehandling för maskinverkst – 3256, sidan 55 
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Artiklarna skickas oftast till någon av stationerna 3716, 3717 eller 3718 då de varit på 
kontroll samt eventuell märkning och emballering. 
 
Det rör sig om ett mindre antal jobb som kommer från svetsavdelningen för märkning. 
Detta är svetsartiklar som 3718 i Hall 2 inte klarar av att märka då det krävs en speciell 
maskin för detta. 

5.3.5.14 Malmslätt & Stockholm 
I Malmslätt finns ett par stationer för ytbehandling. Hit skickas endast ett fåtal artiklar för 
specialbehandling. De går igenom ”passivering” men det kan även ske andra typer av 
ytbehandling. Artiklar som kommer hit genomgår slutlig kontrollmärkning och 
emballering för att slutligen skickas till lager 1386. Processen i sig går relativt snabbt 
men på grund av olika beläggning kan en artikel befinna sig i Malmslätt under olika lång 
tid från gång till gång. 
 
Till Stockholm skickas artiklar för värmebehandling, det gäller artiklar som är av 
skrymmande karaktär och som därmed inte är möjliga att behandla inom Saab Tannefors. 

5.3.6 Flödesbeskrivning 
Här presenteras flödet i en övergripande struktur och som det ser ut i dagsläget. 
Förändringar av olika slag kan vara aktuellt, vilket gör att bilden kan komma att 
förändras inom en viss framtid. Hur och på vilket sätt är ännu oklart, vilket gör att 
analysen i detta avsnitt utgår från dagens situation. Data för flödesanalysen är hämtad ur 
ERP-systemet. 

5.3.6.1 Övergripande flöde 
Nedan i Figur 22 presenteras ett översiktligt flöde för Gripenproduktionen där rör- och 
svetsartiklarna står för en del av det totala flödet. Det finns dessutom fler flödesvägar än 
de som framgår i figuren men de berör andra avdelningar som inte är av relevans för 
denna utredning. 
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Figur 22 – Översiktligt flöde för Gripenproduktionen. 
 
Rör- och svetsartiklarna och deras flöden är främst koncentrerade till byggnaderna med 
en lite mörkare nyans i Figur 22 ovan, detta förklaras mer ingående senare i Figur 23. 

5.3.6.2 Rör- och svetsflöde 
Rör- och svetsflödet kan främst koncentreras till berörda beläggningsgrupper som 
tidigare presenterats. Dessa finns främst i byggnaderna Hall 2, Hall 3 och Hangar X. En 
översiktlig bild på hur flödet för rör- och svetsartiklarna generellt ser ut framgår i Figur 
23 nedan. 
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Figur 23 – Översiktligt flöde för rör- och svetsartiklar. 
 
Det flöde som presenterats i Figur 23 syftar främst till att åskådliggöra problemets 
komplexitet samt ge en bild av hur artiklarna färdas. Redan här ser man att det handlar 
om mycket transporter, både mellan byggnader och inom byggnader. Detta leder till 
ökade kostnader och längre ledtider. Värt att nämna är att figuren är en förenkling då 
endast de mest frekvent besökta husen är med. 
 
Totalt sett visade det sig att det finns närmare tusen olika flödesvägar för de drygt tre 
tusen olika rör- och svetsartiklarna att välja mellan. Vissa av dessa är dock inte aktiva 
längre. I enlighet med Paretoprincipen79 visade det sig att ungefär 80 % av alla 
artikelnummer, endast använder 20 % av flödesvägarna. Framöver kommer en 
uppsättning olika exempel på flöden att visualiseras. Dessa utgör endast ett fåtal men 
representerar, i ett eller annat avseende, viktiga flöden. En flödespil som går en omväg, 
det vill säga som inte går det ortogonalt närmaste avståndet, representerar en transport 
mellan olika truckstationer eller byggnader.  
 
Rörartiklarna har generellt sett enklare flöden än svetsartiklarna. Detta är något som 
också visat sig i den flödesanalys som är gjord. I Figur 24 nedan är tre vanligt 
förekommande flödesvägar för titanrör representerade. Nästan 30 % av alla olika sorters 
artiklar går i dessa tre flödesvägar med tonvikt på den översta. Skillnaden mellan dessa 
tre är endast att de planeringsmässigt sett börjar i antingen 1356 eller 3714, vilket fysiskt 
                                                 
79 Paretoprincipen – En teori som ofta visar sig överensstämma med verkliga situationer och tillämpbara 
orsak-verkan samband. Sammanfattningsvis går teorin ut på att 20 % av orsakerna står för 80 % av verkan. 
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sett är på samma plats. Det nedersta flödet utgörs av mätrör som provmonteras i en annan 
byggnad. 
 

 
Figur 24 – Tre exempel på flöde för titanrör. 
 
Vad gäller exemplet för aluminiumrören nedan är flödet väldigt likt det som visualiserats 
för titanrören ovan. Skillnaden är i detta fall endast en tvätt innan NC-bockningen, vilket 
framgår i Figur 25. Nästan trehundra olika sorters artikelnummer följer dessa 
flödesvägar. Värt att observera är att operationslistan skiljer sig medan det fysiska flödet 
är identiskt. Detta beror således på ett icke standardiserat förhållningssätt från 
beredningen. 
 

 
Figur 25 – Två exempel på flöde för aluminiumrör. 
 
På samma sätt som för de fem tidigare nämnda flödesvägarna finns det även exempel på 
enklare flödesvägar för artiklar som handbockas. Dessa framgår i Figur 26 nedan, och 
representerar nästan tvåhundra olika sorters artiklar.  
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Figur 26 – Två exempel på flöde för handbockade rör. 
 
Det finns även ett antal rörartiklar som har lite längre flöde med transporter mellan olika 
byggnader (pilar med onödigt lång väg) och ett typexempel på sådant är det översta i 
Figur 27 nedan. Det nedre flödet i samma figur utgörs av svetsade rörartiklar av titan. 
Båda kan ses som representativa exempel på viktiga flöden. 
 

 
Figur 27 – Två exempel på flöde mellan olika byggnader. 
 
Ytterligare exempel på svetsade rörartiklar framgår i flödena i Figur 28 nedan. I dessa fall 
är det aluminiumrör som svetsas samman på ett eller annat sätt. Skillnaden mellan de två 
flödena är den extra sväng genom avfettning, varmåldring och plåtkontroll som ingår i 
det nedre flödet. Båda kan ses som representativa exempel på viktiga flöden för svetsade 
aluminiumrör. 
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Figur 28 – Två exempel på flöde för svetsade aluminiumrör. 
 
För att åskådliggöra ett av extremfallen visas även ett flödesschema på hur de riktigt 
komplicerade flödena kan se ut. I Figur 29 nedan framgår flödet för en speciell typ av 
titanartikel med relativt sett stort volymvärde. 
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Figur 29 – Exempel på flöde för ett extremfall med relativt stort volymvärde. 
 
Flödet för rör- och svetsartiklar har sammanfattningsvis allt från en operation upp till 35 
operationer. Antalet husbyten varierar mellan noll och 25. Antalet berörda 
beläggningsgrupper uppgår till 125, dock utgör de beläggningsgrupper som presenterades 
under Röravdelningen80, Svetsavdelningen81 och Övriga avdelningar82 de som är 
vanligast förekommande. Flödet för rör- och svetsartiklarna kan på förekommen 
anledning beskrivas som komplicerat och varierat. 

5.3.7 Planerade genomloppstider 
De planerade genomloppstiderna varierar relativt stort sett i tid, mellan X och X dagar. 
Denna variation kan tyckas stor men faller sig ganska naturligt med tanke på variationen i 
artikelfloran och dess komplexitet. Därtill finns det variation inom respektive flödesväg, 
där förhållandet mellan planerade ställtider, operationstider och transporttider är olika 
från artikel till artikel. Hur fördelningen inom varje planerad genomloppstid ser ut är 
därför en viktig aspekt, inte minst med avseende på transporttiden. Kötiderna är 

                                                 
80 5.3.3 Röravdelningen, sidan 46 
81 5.3.4 Svetsavdelningen, sidan 49 
82 5.3.5 Övriga avdelningar, sidan 53 



Nulägesanalys 

65 

individuellt satta för respektive beläggningsgrupp och mer om de planerade parametrarna 
kan läsas under Parametersättning83. 
 
För att åskådliggöra hur den planerade situationen ser ut i dagsläget tar visualiseras ett 
exempel. En artikel som går den översta flödesvägen i Figur 2484 väljs ut och dess 
planerade genomloppstider visas i Figur 30 nedan. Den visualiserade längden på varje 
intervall är dock inte till fullo är i proportion till den planerade tid som representeras. 
 

 
Figur 30 – Exempel på genomloppstider för en artikel med relativt enkelt flöde. 
 
Figuren ovan är kopplad till artikel X med partistorleken 8. Det är också intressant att 
produktionsstyraren frisläpper i stort sett alla order 4 veckor innan planerat startdatum (se 
Tillverkade artiklar85). Detta kommer att fungera som någon slags kötid för 
rörkapningen, vilket diskuteras under Kötid86. 
 
Klart är att värdeskapande tid i form av tillverkningstid utgör en väldigt liten del av den 
totala genomloppstiden. Frågan är om, och hur, genomloppstiden skulle kunna kortas ned 
samt vilka konsekvenser det skulle få. Mer om detta kommer under åtgärdsförslaget 
Ledtidsparametrar87. 

5.3.8 Produktion – Styrkor & Svagheter 
Styrkor: 

 Det är en stor mängd artiklar som inte behöver lämna röravdelningen förrän de är 
klara för montering, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för korta ledtider. 

 Rörkapning 3714 sker i väldigt nära anslutning till rörförråd 1356. Detta i 
kombination med att övriga beläggningsgrupper i röravdelningen ligger nära 
varandra resulterar i korta transporter. 

 Exemplarisk kompetensnivå och  motivationsbenägen personal med god arbetsmoral 
vid linslagningen. 

 Medvetenhet om den långa inlärningstiden för svets verksamheten minskar risken att 
stå utan kompetent personal. 

                                                 
83 5.6 Parametersättning, sidan 70 
84 Figur 24 – Tre exempel på flöde för titanrör. Sidan 61 
85 5.2.5.1 Tillverkade artiklar, sidan 40 
86 8.4.2 Kötid, sidan 113 
87 8.4 Ledtidsparametrar, sidan 108 
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 Bra med en billigare kontroll som provtryckning under lättare vattentryck innan 
artikeln går vidare för dyrare operationer. Detta för att undvika onödiga kostnader 
och beläggningar i dyra resurser. 

 Betning efter reparation kan utföras på penetrantkontrollen. Detta sparar onödiga 
transporter till Hangar X. 

 Möjlighet till att byta vätska i befintlig betningsanläggning på 3256. Detta gör att 
man inte behöver investera i en helt ny betningsanläggning för detta ändamål. 

 Relativt enkelt flöde för många rörartiklar som endast går genom röravdelningen. 

Svagheter: 
 Långa ledtider även för de artiklar som aldrig lämnar Hall 2 och andra med korta 

flöden. 
 Stor andel artiklar genom svetsavdelningen med komplicerade flöden. 
 Ett generellt arbetssätt där man inte följer körplanen har etablerat sig hos 

personalen. Detta medför att man åsidosätter planeringen vilken därför blir inaktuell 
i flera avseenden. 

 Onödig märkning av rör som ska till en svetssammanställning. Detta behövdes inte 
göras tidigare då artiklarna inte gick via 1386. 

 När en artikel går över till D-sidan för exempelvis betning upplever man på T-sidan 
att man tappar kontrollen över artikeln. 

 Det råder lång inlärningstid för svetsverksamheten. Upprätthållandet och spridandet 
av kompetensnivån riskerar att inte bli tillräcklig. 

 Exekverbara artiklar som ännu ej inkommit vållar förvirring hos personalen och 
bidrar till att körplanen inte följs. 

 Ojämn beläggning på framförallt aluminiumartiklar. 
 Flaskhalsvarning för 1504 svetskontroll och röntgen. 
 Begränsad kapacitet i värmebehandling titan (3098), vilket är ett dolt berg i den 

japanska sjön. 
 Betningen som kan utföras på penetrantkontrollen är mycket tidskrävande och kräver 

ständig närvaro. 
 Långa tider mellan körningarna i ytbehandlingen, Hangar X. Detta gör att de flesta 

artiklar ges onödigt lång ledtid samt att beläggningen blir klumpvis. 
 Rör- och svetsartiklarna utgör generellt en liten del av beläggningen bland de 

beläggningsgrupper som tillhör Aerostructures. Risk för åsidosättning finns. 
 Komplicerade flöden för många rör- och svetsartiklar. Detta vållar 

planeringsmässiga problem med konsekvenser som ökade brister och förseningar. 

5.4 Transporter 
Alla transporter som sker inom Saab Tannefors har sedan 2005 lagts på den externa 
aktören Servistik. Deras koncept är att sträva mot strategiska partnerskap, där de med 
helhetsansvar tar sig an företags service- och logistikbehov. Detta gör de genom att 
erbjuda tjänster inom materialförsörjning, tredjepartslogistik och logistikutredningar. 
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Rör- och svetsavdelningens artiklar kommer i flertalet fall i kontakt med Servistik 
eftersom artiklarnas flödesvägar ofta innehåller husbyten, vilket innebär att Servistiks 
tjänster utnyttjas. 
 
De hus som är i behov av truckstationer har en huvudstation dit allt material samlas, för 
att därifrån fraktas med det tåg som åker mellan husen. Tåget genomför två körningar per 
dag där första avgången är klockan xx.xx från Hangar X. Samma tåg avgår från 
ändhållplatsen vid xx.xx för att återigen vara tillbaka vid Hangar X vid xx.xx. Samma 
rutt körs vid xx.xx. För att en order säkert ska komma med en rutt måste den ligga på de 
underordnade truckstationerna 60 minuter före tågets avgång från huvudstationen. 
 
Till huvudstationen för respektive hus finns, som nämndes ovan, ett ytterligare antal 
underordnade truckstationer. Dessa stationer trafikeras inte av tåget men Servistiks 
personal sköter insamlingen till huvudstationen samt utdelning då material ankommer. 
Det finns dock en distinktion mellan olika stationer då de är klassade olika. A-stationer 
ska besökas minst fem gånger per dag. B-stationer besöks mellan en och fyra gånger per 
dag. C-stationer däremot, besöks endast om materialet ska till stationen eller om det skett 
en beställning för hämtning, vilket då kallas för snabbtransport. Stationsindelningen 
ligger till grund för prissättningen då varje station innebär en fast kostnad per månad. 
Priset för transporterna mellan stationer är således oberoende av antalet körningar. Dock 
kommer stationer att omprioriteras, givet att Servistik märker att en station används mer 
eller mindre än vad den nuvarande klassningen säger. 
 
I de fallen då Saab anser att tåget inte erbjuder en tillräckligt snabb transportering kan 
akuttransporten användas. Detta innebär att Servistik kommer och hämtar order och kör 
den till önskad beläggningsgrupp. Inställelsetiden är beräknad till 15-30 minuter. 
Akuttransporten debiteras med ett fast timpris där minsta debiteringstid är 30 minuter. 
Akuttransporten är vanligt förekommande för artiklar som är försenade. 
 
I Hangar X och i Hall 3 finns något som kallas inre spridning. Detta innebär att Servistik 
sköter viss fördelning av material ända ut till beläggningsgrupperna och inte bara till 
truckstationerna. Debiteringen är rörlig och bygger på antalet order som hanteras. 
 
Det finns även något som kallas för beställningstransport. Detta kan ses som en 
specialtransport för stora och skrymmande artiklar. Debiteringen är rörlig och beroende 
på antalet beställningar. 
 
En uppskattning av den maximala transporttiden är viktig för att få en bild över vilken 
planerad transporttid som är lämplig. Anta att en order läggs på en truckstation i Hangar 
X xx.xx och missar avgången xx.xx. Ordern kommer därför bli liggande fram till nästa 
avgång klockan xx.xx. Anta också att den ska till huset som utgör slutstation, vilket 
innebär en ankomsttid beräknad till xx.xx. Servistik ska därefter fördela ut materialet till 
rätt truckstation, vilket inte ska behöva ta mer än en timma. Detta innebär att den 
maximala transporttiden är sju timmar, givet inga yttre störningar. 
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Det finns ett par problemområden som kan kopplas till transporterna. När det gäller C-
hållplatser krävs en beställning för att material skall hämtas från platsen. Detta gör att 
material kan bli liggandes om inte operatörerna är införstådda i de förutsättningar som 
råder. Spårbarheten är ett ytterligare problem eftersom man inte vet var en order befinner 
sig, från att den avslutas på en beläggningsgrupp tills starten på nästa. Detta ger även 
problem i beläggningsgrupperna eftersom de inte vet om en artikel anlänt. Det är inte helt 
ovanligt att Servistik får klagomål över att order inte levererats när det egentligen är 
operatörerna själva som glömt att lägga ordern på hållplatsen.  
 
Ett ytterligare problemområde är att nyttan av akuttransporten kan utebli eftersom vissa 
beläggningsgrupper använder tidsfönsterplanering. Körs en viss operation endast torsdag 
eftermiddag kommer nyttan av en snabbtransport, till den givna beläggningsgruppen, på 
exempelvis måndagen vara obetydlig eftersom operationen ändå inte startar tidigare än 
torsdag. Tydliga riktlinjer över hur akuttransporten ska användas borde sättas upp för att 
minimera risken att akuttransporter används i onödan. Informationsspridning och 
utbildning över hur transporterna fungerar samt vikten av en snabb förflyttning av order 
från beläggningsgruppen till truckstationerna. Detta skulle öka möjligheterna till en 
effektivare förflyttning av material. 

5.4.1 Transporter – Styrkor & Svagheter 
Styrkor 

 Med transporterna utlagda på Servistik kan Saab fokusera på sin kärnverksamhet. 

Svagheter 
 Operatörerna saknar i vissa fall tillräcklig kunskap om truckstationernas indelning 

och hur det påverkar hämtning av order. 
 Akuttransporter kan ibland användas i onödan då efterföljande beläggningsgrupp 

använder tidsfönsterplanering. 
 Spårbarheten på en artikel, från att den avslutas i en beläggningsgrupp tills att den 

startar i nästa, är bristfällig, detta framförallt i samband med transporter mellan 
olika byggnader. 

5.5 Lager 
De lager som rör- och svetsartiklarna har kontakt med framgår i Figur 2388, och beskrivs 
därtill nedan i detta avsnitt. 
 
Svetsade artiklar går oftast till 1386, men vissa, främst klenrör, kan även gå till 1385. 

5.5.1 Rörförråd – 1356 
I råvaruförrådet förvaras alla de rör som används i produktionen av rörartiklar. Här startar 
alla rörartiklar sin bana genom tillverkningen för att slutligen bli en ingående artikel i en 
större konstruktion eller färdiga rörartiklar till slutmontering. I samband med kapningen 

                                                 
88 Figur 23 – Översiktligt flöde för rör- och svetsartiklar, sidan 60 
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skrivs en traveller89 ut som följer med artikeln hela dess väg in till nästa lager. 
Orderkvantiteten är i de allra flesta fall mellan ett och tio. 
 
För det inköpta materialet gäller i många fall en lång inköpsledtid, ofta upp emot X 
dagar. Leveranstiderna kan många gånger vara ett problem. 

5.5.2 Rörförråd Hall 2 – 1385 
I detta lager finns främst klenrör som är klara för slutmontering, dessa kan ha genomgått 
de flesta operationerna i rör, men även småskalig svetsning och ytbehandling i vissa fall. 
Anledningen till detta lager är främst att artiklarnas konstruktion kräver en hängande 
förvaring, vilket gör att de inte på ett enkelt sätt kan lagerläggas som de övriga artiklarna. 
Det finns också en del rör som kommer att gå som ingående artiklar till en 
ihopswaggning, vilka oftast hamnar här även när de är klara. 
 
Härifrån utgår även del av de taktvagnar som går till olika steg i slutmonteringen. 
Taktvagnen för en viss beordring går enligt lagerpersonalen ungefär X gånger per X. 
Dessa är kopplade till beordring 2-6, och 9-10, där 2-4 går till stora jiggen och 5-6 när de 
lyft ned den samt 9-10 till vingen. 
 
En snabb överblick i lagret gav att det fanns X olika sorters rör plus ingående 
komponenter till X swaggningsartiklar, därtill hängde det X olika sorters artiklar på en 
hylla för mer eller mindre utgångna artiklar och reservdelar. Enligt samma metod var det 
tomt på hyllan för cirka X sorters artiklar, resterande artikelsorter hade generellt minst X 
stycken i lager. 

5.5.3 Svetsförråd hall 3 ersatt av 1386 – 1373 
Förut lagrades här ingående komponenter till svetsningen. Nu ligger det bara verktyg i 
1373 medan ingående komponenter finns i 1386. 

5.5.4 Materialförråd – 1386 
Detta lager fungerar både som ett mellanlager för vidare tillverkning av artiklar samt som 
ett mellanlager innan slutmontering. I själva lokalen finns fler lagergrupper i form av 
andra beläggningsgruppsnummer än 1386. Hit kommer såväl egentillverkade 
komponenter som inköpsartiklar och man upplever ett ojämnt flöde på inkommande 
artiklar. 
 
Ankommande materiel läggs på en hylla eller motsvarande. Därefter registreras artikeln 
som inkommen i samband med inleverans och placering på rätt plats i lagret. För icke 
skrymmande materiel används hissmoduler, medan man för större artiklar använder 
vanliga pallställ. Vid inleverans kontrolleras samtidigt behovet av artikeln och om det 
finns ett direkt behov, det vill säga ett behov med kort datum, lagerläggs aldrig artikeln 
utan skickas direkt vidare. I undantagsfall kan det hända att man inte kan skicka vidare 
artikeln direkt, vilket inträffar ofta då det råder brist på någon eller några andra ingående 
komponenter som ska ingå i exempelvis samma svetssammanställning. 

                                                 
89 Följesedel innehållande bland annat beläggningsgrupper och artikelns flödesväg. 
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På 1386 finns i dagsläget en halvtidsanställd som mestadels jobbar med färdigställande 
av tillverkningsorder (TO) som kommer beröra svetsavdelningen. Ingående artiklar till 
detta kan komma från antingen rörverksamheten, Aerostructures eller som 
inköpskomponenter. Man följer en dagligen uppdaterad körplan som visar vilka TO som 
ska plockas ihop och skickas ut. De största problemen är förseningar, vilket rapporteras 
och lådan tillhörande en viss TO läggs då åt sidan för att invänta den försenade artikeln. 
 
Nivåer på säkerhetsmekanismerna sätts av produktionsstyraren, vilket innebär att 1386 
endast hanterar artiklarnas lagerläggning enligt satta och planerade parametrar. 
 
Enligt uppgift sker det någon form av tidsfönsterplanering då vissa dagar (fönster) knyts 
mot vissa avdelningar och dess komponenter. Man har valt att göra detta i syfte att 
underlätta för lageroperatörerna och minska förvirringen som annars kan uppstå. Detta 
gäller för närvarande dock inte svetsartiklar som hanteras kontinuerligt. 
 
Vissa problem uppstår då operationslistan inte stämmer, dock sker en kontinuerlig 
uppdatering (i samarbete med beredningen) för att rätta till operationslistan för de artiklar 
som uppenbart går en onödig väg och genom vissa beläggningsgrupper som inte har med 
artikeln att göra. Momentant påverkar bara förändringen de nya TO som skickas ut efter 
uppdateringen i ERP. De TO som redan ligger ute kommer planeringsmässigt förbli 
oförändrade. 

5.5.5 Lager – Styrkor & Svagheter 
Styrkor: 

 Nära till slutmonteringen och röravdelningen för rörförråd Hall 2 (1385). Detta gör 
att man vid oväntat behov eller kassation i SM enkelt kan byta ut artikeln mot en 
reservartikel. 

 Företaget är medvetet om diverse felaktigheter i operationslistorna och arbetar med 
att rätta till dessa. 

Svagheter: 
 Långa inköpsledtider på råvaror till rörförråd 1356. 
 Speciella krav på lagringsmetod för främst klenrör. Detta försvårar en central 

lagerhållning. 
 Ofta brister av ingående komponenter till en svetssammanställning. 
 Frågan är om tidsfönsterplaneringen verkligen minskar förvirringen bland 

lagerpersonalen. Därtill påverkar denna planeringsform beläggningen på andra 
beläggningsgrupper på ett negativt sätt, med ojämn beläggning och längre ledtider 
som följd. 

5.6 Parametersättning 
Nedan följer en beskrivning hur parametersättningen för närvarande går till. 
Parametersättningen är en viktig del i planeringsarbetet då ERP-systemet använder 
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parametrar som indata för beräkningar. Innebörden blir att kvalitén på data är väsentlig 
om en kostnadseffektiv tillverkning är målet. Systemet erbjuder stora möjligheter men 
företaget har än så länge inte lyckats att utnyttja detta till fullo. Det beror delvis på att 
systemet är relativt nytt och att många värden emigrerats från det gamla MPS-systemet. 
Vid emigreringen har vissa värden hamnat i fel fält, vilket har gjort att funktionaliteten 
försämrats. En bidragande orsak var att tidspressen vid införandet var stor, därav 
tvingades man till snabba och ibland mindre genomtänkta aktioner, vilket man i efterhand 
får lida för. 
 
Det har tagits krafttag för att komma till rätta med problem, samt utveckla användningen. 
Därför har det skapats en grupp som tittar på parametersättningen. Gruppen består av 
exempelvis förvaltningen av ERP-systemet, produktionsekonomer, produktionslogistiker, 
stabschefen för huvudplanering och logistikutveckling med flera. 

5.6.1 Partiformning 
Partiformning är ett komplext område då det påverkar både kapitalbindning och 
maskinparkens utnyttjandegrad. Tyvärr leder en förbättring inom det ena området ofta till 
en försämring inom det andra. Stora orderkvantiteter ger bra utnyttjande av en maskin då 
ställtid fördelas på många artiklar men det leder tyvärr till högre lagernivåer med ökad 
kapitalbindning som resultat. Det innebär att företaget måste ta aktiva beslut i syfte att 
säkerställa ett stöd för den tänkta strategin på bästa sätt. 
 
Saab Aerosystems och Aerostructures genomför ofta tillverkning åt varandra. Sådan 
tillverkning står i ERP-systemet som legotillverkning, vilket innebär att exempelvis 
Aerostructures tillverkar en maskindetalj som ska in i en sammanställning hos 
Aerosystems. Resultatet blir att partiformningen utgör ett viktigt beslutsområde eftersom 
en mindre gynnsam partiformning både påverkar den egna och leverantörens 
(Aerostructures) verksamhet. Därför har företaget tagit fram en manual90 som beskriver 
hur partiformningen ska gå till, då behovsort och tillverkningsort inte sammanfaller. 
Syftet är ett standardiserat arbetssätt, för att därigenom nå en tillräcklig synkronisering 
mellan orterna. 
 
Anta att Aerosystems ska göra en svetssammanställning där rör- och maskindetaljer 
ingår. Rören tillverkas inom den egna affärsenheten medan maskindetaljen tillverkas på 
Aerostructures. Enligt manualen ska partiformningen på behovsorten, i det här fallet 
Aerosystems, använda partiformningsmetoden lot-for-lot (i ERP-systemet kallat A), 
vilket innebär att endast det faktiska behovet, för den kommande perioden ska beställas. I 
ERP-systemet skall även min, max och multipel partistorlek sättas till noll för att 
säkerställa att endast nettobehovet av artikeln syns på den andra enheten. Dock ska 
behovsorten ha en lämplig nivå på säkerhetslagret. 
 
Den tillverkande orten, i det här fallet Aerostructures, ska normalt sett använda 
partiformningsmetoden Least unit cost91 (i ERP-systemet kallat E). Systemet kommer 
                                                 
90 Internt material, Manual ERP-Internorder, http://saabnet.saabgroup.com (Accessdatum 2008-10-06) 
91 Least unit cost är en partiformningsmetod som beräknar fram den mest ekonomiska orderkvantiteten 
utifrån det givna behovet, ordersärkostnaden och lagerhållningskostnaden. 
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därigenom att räkna ut den orderkvantitet som genererar den lägsta kostnaden per enhet. 
Här får dock lämpliga värden för min, max och multipel partistorlek ansättas. När det 
gäller säkerhetslagret ska detta sättas till noll. 
 
Det nyligen nämnda förhållningssättet gäller när internorder är aktuellt mellan orterna. I 
fallen då behoven gäller de egna avdelningarna finns inte samma krav på 
partiformningen. Vanligtvis ska lot-for-lot användas på sammanställningar, det vill säga 
då egentillverkade eller inköpta produkter sammanställs genom en operation, exempelvis 
svetsning. Least unit cost är däremot tänkt att användas på tillverkade eller inköpta 
artiklar. 

5.6.1.1 Partiformning rör- och svetsavdelningen 
För röravdelningen används övervägande lot-for-lot som partiformningsmetod. Det 
innebär att orderkvantiteten ska motsvara exakt det nettobehov som finns för perioden. 
Nästan uteslutande finns det satta värden på min, max och multipel partistorlek. Till detta 
kommer faktumet att min och max partistorlek är satta till samma värde. I praktiken leder 
det till att fast partistorlek används, eftersom en viss kvantitet kommer att tillverkas även 
om behovet är lägre. Lot-for-lot i sin ursprungsform används därför sällan. 
 
Fördelen med att sätta min och max partistorlek till samma värde är att det går att 
säkerställa att lämpliga kvantiteter tillverkas utifrån processens utformning. Exempel är 
avfettning/rengöring, då spolningen som sker invändigt bara kan ta fem rör åt gången (se 
Provtryckning och rengöring – 371792). För denna stations bästa ska partiformningen 
vara i multipel om fem, vilket också blivit fallet för vissa artiklar under senare tid. 
 
Det finns inte alltid en logisk förklaring till orderkvantiteten som är satt, då den kan vara 
satt för mycket länge sedan. Vissa är dock satta utefter processens utseende och en 
mindre mängd artiklar har orderkvantiteter som togs fram genom beräkning av den 
ekonomiska orderkvantiteten (EOQ). Värt att tillägga är förekomsten av artiklar med 
partiformningsmetod least unit cost, i röravdelningen. 
 
I svetsavdelningen används mestadels lot-for-lot men ibland även least unit cost. Här 
finns ett flertal produkter som har min, max och multipel partistorlek satta till noll. För 
resterande produkter är det vanligt med min och max partistorlekar som är tre, sex eller 
nio. Detta för att det finns en allmän åsikt bland svetsarna att det motsvarar lämpliga 
kvantiteter. För titanprodukter har företaget försökt att sätta kvantiteter om tre eftersom 
ugnen för varmriktning inte klarar att ta fler än tre jiggar per gång, vilket beskrivs mer 
ingående under Värmebehandling titan – 309893. För röntgen passar generellt 
partistorlekar om tio eftersom det finns krav på att var tionde artikel ska kontrolleras, 
vissa undantag finns då kontrollfrekvensen är högre. Detta gäller i en perfekt värld. 
Problemet är om fel upptäcks vid orderkvantitet tio. Då krävs kontroll av de resterande 
nio artiklarna, vilket blir tidskrävande. Total sett anser operatörerna att fem eller sex är 
mest optimalt som orderkvantitet. Utnyttjandet av röntgen är därmed starkt korrelerad till 

                                                 
92 5.3.3.4 Provtryckning och rengöring – 3717, sidan 48 
93 5.3.5.4 Värmebehandling titan – 3098, sidan 54 
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orderkvantiteterna och ett högt utnyttjande är väsentligt då denna ofta utgör en flaskhals. 
Detta resonemang kan kopplas till avsnittet Flaskhalsteori, OPT/TOC94. 
 
Synkroniseringen mellan rör- och svetsavdelningen är i dagsläget inte på en önskvärd 
nivå. Detta gör att lagernivåerna i många fall kan bli onödigt stora då efterfrågan kan vara 
på två artiklar medan produktionen tillverkar nio åt gången. 
 
I de fallen då produktionsstyraren ändrat en parameter har detta gjorts för att de ska passa 
processen, snarare än lämpligheten utifrån ett synkroniseringsperspektiv. 

5.6.1.2 Partiformning rörförråd 1356 
Partiformningen för råvarumaterial i 1356 är i de flesta fallen least unit cost, vilket 
innebär att den mest ekonomiska kvantiteten ska köpas med hänsyn till efterfrågad 
volym, ordersärkostnad och lagerhållningskostnad.  
 
Problemet är att Saab är en liten kund för leverantörerna av rör. Saab kan därför tvingas 
köpa större volymer än vad systemet i många fall rekommenderar. Anledningen är att det 
i inköpsavtalen står skrivet minsta orderkvantiteter, som då begränsar Saabs möjligheter 
att själva styra. Least unit cost genererar fortfarande de mest gynnsamma 
orderkvantiteterna ur ett ekonomiskt perspektiv men i praktiken tvingas materialstyraren 
köpa den avtalade mängden. Partiformningen blir mer åt fast orderkvantitet. 

5.6.2 Kötid 
Inom rör- och svetsavdelningen är de planerade kötiderna bestämda sedan länge men 
produktionsledaren har gått över och kollat om de ligger på lämpliga värden, vilket denne 
också tyckte att de gjorde. Därför ligger de kvar på samma värde som de haft sedan 
länge. De är individuellt satta för respektive beläggningsgrupp och med utgångspunkt i 
hur stor beläggning de historiskt haft. I Bilaga C följer en sammanställning över den satta 
kötiden för de beläggningsgrupper som rör- och svetsartiklar kommer i kontakt med. 
 
Ser vi till rör- och svetsavdelningens kötider, ligger dessa något högre än på övriga 
avdelningar. 
 
Planeringsmässigt anser Aerostructures att kötiden ibland får innefatta viss transporttid. 
Det gör man dock inte på Aerosystems där planerad kötid ska svara mot den faktiska 
kötiden som råder. Nackdelen med ett icke standardiserat synsätt på kötiden är att 
parametern är beläggningsgruppsbaserad, medan transporttiden är artikelspecifik. Därav 
anledningen att transporttid och kötid bör särskiljas. 

5.6.3 Transporttid  
Tidigare användes transporttid sparsamt i ERP-systemet. Detta gjorde att många, särskilt 
produktionsstyrarna, reagerade. Transporttiden som från början låg som en avslutande 
post på 120 timmar, som då innefattade både transporttid, säkerhetsledtid och plocktid för 
sammanställningen av ordern. Värdet var samma oavsett antal operationer och flöde. På 

                                                 
94 4.4 Flaskhalsteori, OPT/TOC, sidan 27 
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rör- och svetsartiklar finns numer oftast transporttid inlagt mellan alla operationer och 
med en storlek på åtta timmar per operation. Om en artikel genomgår tio operationer, har 
den planerade genomloppstiden för artikeln förlängts med 80 timmar, det vill säga två 
arbetsveckor. Transporttiden är helt oberoende av avståndet mellan två operationer. 
Produktionsstyrarna försvarar detta med att vissa transporter tar mer än åtta timmar, 
vilket då skulle rättfärdiga åtta timmars planerad transport på andra. Undantag finns då 
transporter till Stockholm är behäftade med en längre transporttid. 
 
Produktionsstyraren tycker sig se en förbättring efter den genomförda åtgärden även om 
det är svårt att hänföra det till just förändringen av transporttiden. Förvaltningen av ERP-
systemet ser dock inte lika ljust på förändringarna. Anledningen är att det kan vara ett sätt 
för produktionsstyrarna att köpa sig mer tid, vilket leder till förlängda planerade 
genomloppstider och mörkerläggning av de problem som egentligen borde lösas. 
Nackdelar finns även i att de förlängda genomloppstiderna kräver att order släpps 
tidigare, som i sin tur gör att fler order ligger ute med större köer och kapitalbindning 
som följd. Det är lätt att man kommer in i en ond cirkel där order släpps tidigare och 
tidigare med ökade köer som resultat medan förseningarna fortfarande är lika stora, eller 
till och med större. Se Ledtidscykeln95. 

5.6.4 Tillverkningstid och ställtid 
Tillverkningstid och ställtid behandlas här i samma avsnitt då de tidsrapporteras som en 
helhet av operatörerna. 
 
Det är beredningen som ansvarar för att ställtid och tillverkningstid blir korrekt satta. När 
det gäller tillverkningstid sätter beredaren egentligen stycktid, vilket tillsammans med 
orderkvantiteten ger tillverkningstid för en given order. 
 
Parametersättningen grundar sig på listor och handböcker där givna operationer finns 
tidsatta. Problemet är att listorna inte är helt uppdaterade och att nya artiklars operationer 
inte nödvändigtvis överrensstämmer med de operationer som finns tidsatta. Det gör att 
beredaren själv får försöka hitta operationer i listan/handböckerna som någorlunda 
överrensstämmer med dem som ingår i den nya artikeln, för att därigenom göra 
kvalificerade uppskattningar. Beredaren säger emellertid att det inte utgör något större 
problem. 
 
Att planerade ställtider och tillverkningstider inte avspeglar det faktiska utfallet är tydligt. 
Verkstadsfaktorn, som mäter förhållandet mellan använd tid och planerad tid, ligger i de 
flesta fallen signifikant över ett. Detta kan ses i den sammanställning som 
produktionsledaren gjort för rör- och svetsavdelningen gällande 2007 (se Tabell 6). 
 

                                                 
95 4.5 Ledtidscykeln, sidan 30 
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Tabell 6 – Verkstadsfaktorn 2007 i rör- och svetsavdelningen.96 

3697 Tätning rörisolering 0,78
R 3713 Linor slang 1,5
Ö 3715 NC-bockning 1,54
R 3716 Handbockning 1,3

3717 P-tryck rengöring 1,57
3718 Märk mont. 2,87

3033 Svets stål, rfr, nick. 1,33
S 3035 Svets titan 1,7
V 3037 Hårdlödning 2,22
E 3133 Hårdlödning lättmetall 2,91
T 3134 Svets lättmetall 1,86
S 3135 Pass, rikt, just. 1,42

3139 P-tryck 1,27
1504 Svetskontroll & röntgen 3,17  

 

5.6.5 Säkerhetsmekanismer 
Inom Aerosystems används tre typer av säkerhetsmekanismer, vilka är säkerhetsledtid, 
säkerhetslager och kassationsfaktorn. Säkerhetsledtiden ligger inlagd på alla artiklar med 
en storlek på 120 timmar, vilket motsvarar tre arbetsveckor. Tanken är att en vecka ska 
svara mot sammanställning av order och att de resterande två är säkerhetsledtid i sin rätta 
bemärkelse. Intressant är att säkerhetsledtiden är samma oavsett om artikeln har lång eller 
kort planerad genomloppstid. 
 
Säkerhetslager och i vissa fall kassationsfaktorer som är kopplade till rör- och 
svetsverksamheten finns huvudsakligen på tre platser och det är rörförråd 1356, rörförråd 
1385 och lager 1386. 

5.6.5.1 Rörförråd 1356 
För rörförrådets säkerhetslager ansvarar materialstyraren. Denne tillträdde tjänsten våren 
2008. Tidigare var säkerhetslager på rörartiklar sällsynt. Den nya materialstyraren ansåg 
att detta var riskabelt då inköpsledtiderna är långa. Många rör har därför fått 
säkerhetslager, som grundar sig i att säkerheten ska motsvara en till två veckors 
efterfrågan. Dock har många av nyss nämnda artiklar ett säkerhetslager som motsvarar en 
täcktid som överstiger denna längd. Det bör sägas att det fortfarande finns ett stort antal 
rör som saknar säkerhet men det gäller främst rör med låg efterfrågan. 
 
På rören finns ingen inplanerad säkerhetsledtid men frisläppningen av en inköpsorder 
görs förhållandevis ofta lite tidigare än planerat datum, vilket innebär att en form av 
säkerhetsledtid adderas. 
 

                                                 
96 Internt material, uppföljning verkstadsfaktor, Produktionsledare rör- och svetsavdelningen (2008-09-11) 
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I ERP-systemet kan en kassationsfaktor användas. Den kan kopplas till resonemanget om 
Säkerhetskvantitet97. Syftet är att vid nettobehovsberäkningen ta hänsyn till en statistisk 
faktor vad gäller kassation eller svinn. Aerosystems använder inte kassationsfaktorn på 
tillverkade artiklar men den återfinns på vissa rör i 1356. Kassationsfaktorn är planerad 
till allt från noll upp till 20 % och anledningen bakom det ansatta värdet har inte hittats. 
 
Största anledningen till användningen av kassationsfaktor vid inköp av rör är att den 
totalt levererade mängden rör inte behöver överrensstämma med den beställda. Det beror 
på att leverantören inte alltid får ut exakt lika mycket ur en given mängd insatsmaterial. 
Blir det 190 meter istället för 200 meter kommer leverantören inte att köra en batch till, 
därför kan den levererade mängden till Saab variera. 

5.6.5.2 Rörförråd Hall 2 – 1385 
Rören som ligger i 1385 har som alla andra artiklar en säkerhetsledtid på 120 timmar. 
Många av artiklarna har även ett säkerhetslager. Nivån på säkerhetslagret är noll, ett eller 
två. 
 
Enligt produktionsstyraren är nivåerna på säkerhetslagren satta för länge sedan och inte 
nödvändigtvis satta på den mest gynnsamma nivån. Tittar man på rör med liknande 
utseende och efterfrågan kan säkerhetslagret vara två på den ena och noll på den andra. 
Syftet med att överhuvudtaget ha säkerhetslager hänförs till risken för kassation i 
slutmonteringen (SM) vid swaggning. Det faktiska antalet kassationer i SM är dock, både 
enligt planerare för SM och enligt operatörerna i den aktuella beordringen, mycket liten. 
Det handlar i genomsnitt om maximalt ett rör per plan, där det totala antalet 
artikelnummer som används uppgår till nästan X. Säkerhetslagret används snarare för att 
täcka problemen i tillverkningskedjan. 

5.6.5.3 Materialförråd 1386 
Rör som ska ingå i en svetssammanställning lagerläggs i 1386. Säkerhetsledtiden på 120 
timmar finns även på dessa artiklar. Säkerhetslagret är för företaget ett outforskat område. 
Vid närmare undersökning visar det sig att säkerhetslagret ser ut ungefär som för 1385, 
det vill säga antingen noll, en eller två i lager. Observera att detta gäller för artiklar som 
kommer från röravdelningen och som ska ingå i en svetssammanställning samt rör från 
röravdelningen som via lager 1386 ska in i SM. 
 
För färdiga svetssammanställningar som lagerläggs i väntan på att användas i SM finns 
nästintill aldrig något säkerhetslager. 

5.6.6 Ordersärkostnad 
Ett antal av partiformningsmetoderna grundar sig i beräkningar över vilken storlek som är 
den mest lämpliga. För att beräkningarna ska bli representativa krävs ingående 
parametrarna av god kvalité, däribland ordersärkostnaden. 
 

                                                 
97 4.3.4 Säkerhetskvantitet, sidan 27 
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Saab har valt att använda samma ordersärkostnad på de flesta inköpsartiklarna medan 
tillverkade artiklar har varierande ordersärkostnad vilket beror på att den motsvarar tänkt 
ställkostnad. 
 
En framtida ordersärkostnad ska ta hänsyn till administrativa kostnader som kan hänföras 
till orderläggning men även kostnader för lagerläggning och kontroll. Tidigare har inte 
ställkostnaden varit inräknad i ordersärkostnaden på ett korrekt sätt för flertalet artiklar. 
Det gör att least unit cost beräkningarna inte tagit hänsyn till verkliga kostnader. Det har 
nu skett en utredning och förslag har lagts på att uppdatera ordersärkostnaderna så att 
kostnaden för ställ av maskiner, administrativt arbete, lagerläggning och kontroll 
inkluderas för att därigenom nå ett mer korrekt beräkningsresultat. 
 
Viktigt i sammanhanget är att de fasta transportkostnaderna inte är medräknade i 
ordersärkostnaden för råmaterial. Problemet med att inte ha med det i ordersärkostnaden 
är att partiformningsmetoder som använder ordersärkostnaden vid beräkning inte tar 
hänsyn till samtliga verkliga kostnader som uppstår vid en orderläggning. ERP-systemet 
tror därför att det är mer ekonomiskt med mindre kvantiteter än vad det i själva verket är. 
Anledningen till att den fasta transportkostnaden inte tas med sägs vara att uppgifterna 
om volym, vikt, avstånd och transportslag saknas. Det försvårar möjligheten att beräkna 
ett korrekt värde på den totala transportkostnaden men till ordersärkostnaden behövs 
endast den fasta kostnaden, vilket borde gå att få tag i. 

5.6.7 Lagerhållningsräntan 
Lagerhållningsräntan ligger precis som ordersärkostnaden till grund för flertalet 
beräkningar, exempelvis vissa partiformningsmetoder. Därför krävs ett aktuellt värde 
som motsvarar den faktiska kostnaden. 
 
För närvarande anses den procentuella lagerräntan ligga på en nivå vilken är satt sedan 
länge och med ett värde som är svårt att härleda. En uppdaterad lagerhållningsränta skulle 
därför ge bättre vägledning till exempelvis least unit cost beräkningar. Många anser att 
räntan är svår att uppskatta och vill istället använda andra partiformningsmetoder (se 
Partiformning98). 

5.6.8 Servicenivån 
Nästan uteslutande är servicenivån satt till 50%. Säkerhetsfaktorn, k, blir noll och därmed 
blir även säkerhetslagret noll (se Säkerhetslager99). Detta bygger på antagandet om 
normalfördelning och att det i hälften av fallen kommer att vara lägre efterfrågan än 
prognostiserat och i hälften av fallen mer. Resultatet blir att man klarar sig utan 
säkerhetslager, givet att företaget nöjer sig med en 50%-ig servicenivå. 
 
Företaget är inte nöjd med 50% servicenivå, men eftersom Saab inte använder den 
funktion i ERP-systemet som gör det möjligt för systemet att själv beräkna 
säkerhetslager, har de inte känt någon anledning att ha verkliga värden. På senare tid har 

                                                 
98 5.6.1 Partiformning, sidan 71 
99 4.3.1 Säkerhetslager, sidan 25 
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det dock uppdagats problem kring kopplingen mellan ATP100 (Available To Promise) och 
servicenivån. Tanken är därför att servicenivån (SERV1, se Säkerhetslager101) ska sättas 
till 95% eller 97%. Förhoppningen är ett mer problemfritt arbete kring ATP:n samt 
möjlighet till att låta systemet självt styra över säkerhetslagret för flertalet artiklar. 

5.6.9 ABC-kod 
Det finns en ABC-kod i ERP-systemet. Synpunkter har kommit att den inte är helt 
uppdaterad, varför en ny framtagning är aktuell. ABC-koden bygger på volymvärde, det 
vill säga artikelvärde multiplicerat med volym. Idag finns fem nivåer, A till E där 
volymvärdet för A står för 78%. B och C-artiklarna har 15- respektive 5% av 
volymvärdet medan D och E vardera står för 1%. 
 
Den praktiska betydelsen av ABC-koden är idag relativt litet. Förhoppningen är ändå att 
under den närmaste framtiden få en uppdaterad ABC-kod som kan ligga till grund för en 
differentierad styrning. 

5.6.10 Artikelgrupp 2 
Fältet Artikelgrupp 2 används i princip inte i dagsläget. Förhoppningen är att det snart 
ska användas till identifiering av olika artikelgrupper som sedermera kan lagerstyras på 
liknande sätt. Syftet är alltså att nå en mer differentierad styrning av artiklarna. 
 
I artikelgrupp 2 kan artiklar grupperas efter exempelvis ”Detalj” som gäller artiklar utan 
behov av förädling innan användning eller ”sammanställning” som består av flera 
ingående detaljer/sammanställningar. För varje grupp ska det finnas värden på 
lagerhållningskostnad, ordersärkostnad och servicenivå detta ska tillsammans med den 
information som finns i ABC-koden ligga till grund för en lyckad lagerstyrning. 

5.6.11 Tänkt regelverk för parametersättning 
Under Parametersättning102 beskrevs gruppen som arbetar med förbättringar inom 
parametersättningen. Denna grupp har framarbetat ett regelverk som ska möjliggöra ett 
mer standardiserat arbetssätt när det gäller hantering av parametrar. Grunden för 
regelverket är att alla artiklar får en korrekt tilldelning i artikelgrupp 2, samt en korrekt 
ABC-kod. Detta tillsammans med informationen om artikeln är inköpt externt, inköpt 
internt eller egentillverkad ska ligga till grund för vilken partiformningsmetod som ska 
användas och hur säkerhetslagret ska hanteras. 
 
Tanken är att ordertäcktid ska användas i den mån det är rimligt. Längden på 
ordertäcktiden kommer att beror på artikelns ABC-kod. A-artiklar ska ha täcktid på 20 
dagar medan B och C-artiklar ska ha en täcktid på 100 respektive 200 dagar. De artiklar 
som inte ska ha ordertäcktid är de som är inköpta internt. Dessa ska fortsätta att ha 
partiformningsmetod lot-for-lot. Även större sammanställningar kommer ha lot-for-lot 
som partiformningsmetod då det skulle vara orimligt, både lagermässigt och 
                                                 
100 ATP – Availible to promise eller möjligt att lova är vad marknadssidan kan ge i orderlöfte, den baseras 
på differensen mellan tillgängligt lager (exklusive säkerhetslager) och kundorder. 
101 4.3.1 Säkerhetslager, sidan 25 
102 5.6 Parametersättning, sidan 70 
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kapitalbindningsmässigt, att tillverka på annat sätt än i enstyck. Det kommer även 
förekomma artiklar med beställningspunkt, det gäller främst förbrukningsmaterial med 
lågt volymvärde. Nackdelen med ordertäcktid är att orderkvantiteten kommer att variera 
från gång till gång samt att den inte tar hänsyn till processens utformning vid valet av 
orderkvantitet. 
 
När det gäller säkerhetslagret finns förhoppningen att ERP-systemet automatiskt ska sätta 
nivån. Detta ska göras för samtliga artiklar med säkerhetslager, bortsett från vissa 
sammanställningar med högt volymvärde. Beräkningen av säkerhetslagret kommer då att 
baseras på formeln som presenterades i avsnittet Säkerhetslager103. Problemet för rör- 
och svets artiklar är att osäkerheten främst ligger i tillverkningstid och inte i efterfrågan. 
Detta gör att systemet får det svårt att sätta ett rimligt värde på nivåerna eftersom den inte 
tar hänsyn till den faktiska variationen som föreligger. Ytterligare en nackdel är att 
systemet inte ser det uttagsmönster som ofta finns. Därmed kan systemet sätta en nivå 
som inte ter sig lämplig utifrån behovsmönstret. 
 
Regelverket är i utvecklingsstadiet men förhoppningen är att man inom en snar framtid 
ska kunna spika regelverket för att därefter testa det i utbildningsmiljön i ERP-systemet. 
Ger testkörningen inga större problem är förhoppningen att regelverket ska kunna 
användas i verksamheten. 

5.6.12 Parametersättning – Styrkor & Svagheter 
Styrkor: 

 Företaget har tillsatt en grupp som arbetar med utveckling och förbättring av 
parametersättning. 

 Gruppen har satt upp ett tänkt regelverk som ska ligga till grund för en 
standardiserad planering och styrning av artiklar. 

 Det pågår ett arbete med att uppdatera både ABC-koden och innehållet i artikelgrupp 
2. Resultatet från uppdateringen fungerar som indata och grupperingsunderlag  till 
det tänkta regelverket. 

 Finns en manual för hur partiformningen ska ske mellan orterna då behovsort inte 
sammanfaller med tillverkningsort. 

 En fördel med ordertäcktid istället för least-unit-cost är att den inte bygger på 
ordersärkostnaden och lagerhållningsräntan, vilket kan ses som positivt då det är 
svårt att uppskatta korrekta värden för dessa. 

 Företaget följer upp verkstadsfaktorn för att se hur använd tid förhåller sig till 
planerad tid. 

 Det har tagits fram ett nytt sätt för beräkning av ordersärkostnad, vilket ska ge ett 
bättre värde på den faktiska kostnaden. Kommer dock inte att innehålla 
transportkostnader. 

                                                 
103 4.3.1 Säkerhetslager, sidan 25 
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Svagheter: 
 Under införandet av det nya ERP-systemet fanns en stor tidspress, vilket gjorde att 

data som matades in i systemet inte alltid höll högsta kvalité. Viss information har 
även hamnat på fel ställe. 

 Synkroniseringen i orderkvantiteter mellan rör- och svetsavdelningen är inte på en 
tillfredställande nivå. 

 Inköpsavtalen mellan Saab och leverantörerna av rör tvingar ofta Saab till att köpa 
större kvantiteter än vad de egentligen hade önskat. 

 Det finns skillnader mellan Aerosystems och Aerostructures vad gäller definieringen 
över vad som ska täckas upp av kötiden. 

 Operatörerna klarar inte att leva upp till de planerade ställtider och 
tillverkningstider som beredningen sätter. Detta avspeglas i verkstadsfaktorn. 

 Transporttiderna är schablonmässigt satta. 
 Säkerhetsledtiderna är schablonmässigt satta. 
 Hanteringen av säkerhetsmekanismer sker i dagsläget utifrån ett icke standardiserat 

arbetssätt. Finns inte alltid förklaringar till satta nivåer. 
 Ordersärkostnaden tar inte hänsyn till alla kostnader som uppkommer i och med en 

orderläggning. Det ger felaktig indata för partiformningsberäkningar som innehåller 
ordersärkostnad. 

 Lagerhållningsräntan är inte uppdaterad på länge och varför man valt givet värde är 
svårt att härleda. 

 Många värden har emigrerats från det gamla MPS-systemet, vilket gör att 
aktualiteten inte alltid är optimal. 

 Företaget har överlag inte utnyttjat ERP-systemets fulla kapacitet. 
 Att låta ERP-systemet sköta nivåerna på säkerhetslagret kan ge problem i de fallen 

variationen ligger i tid snarare än i efterfrågan. Systemet kan inte heller ta hänsyn till 
det uttagsmönster som ofta råder. 

5.7 Brister och förseningar 
På rör och svetsavdelningen är förseningar ett stort problem. Problemet är tydligt 
eftersom det finns personal med huvuduppgift att jaga försenade order, vilket också 
benämns uppföljning. 
 
Som det beskrevs under avsnittet Försenade order104 kan order, som av någon anledning 
vill prioriteras högre, bli rödmärkta. Syftet är att göra operatörerna uppmärksamma på 
vad som i nuläget är viktigast. Rödmärkningen sker genom att en röd lapp läggs 
tillsammans med ordern. Det finns i dagsläget inga tankar på att sköta rödmarkeringen i 
ERP-systemet. 
 
På rör- och svetsavdelningen sätter främst den person med huvuduppgift att jaga order, 
röda lappar på order som kräver extra prioritet. Besluten om ordern skall rödmarkeras 
eller inte bygger på den bristlista som finns för Aerosystems, samt den lista som funnits 

                                                 
104 5.2.6.2 Försenade order, sidan 41 
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på Aerostructures. Listorna bygger i sin tur på om slutmonteringen eller sammanbyggnad 
upptäcker att artiklar som behövs inte kommit in eller att de behöver dem tidigare än 
planerat. Märker SM att en artikel behövs tidigare ber de om ett nytt leveransförslag. 
Personen som ansvarar för uppföljningen gör då en kvalificerad uppskattning när de 
tidigast kan leverera artikeln och räcker inte det rödmärks artikeln, vilket då ska på 
skynda färdigdatumet. Uppföljaren går även på eget initiativ in och rödmarkera då denne 
förväntar sig att order inte kommer att hinna bli färdig. Det kan exempelvis bero på 
försenade startdatum. 
 
När en artikel rödmärks kommer den att transporteras med akuttransport istället för 
vanlig transport. Det gör att transportkostnaderna blir högre eftersom Servistik tvingas till 
extra körningar. Det händer att rödmarkerade order skickas med akuttransport till Hangar 
X för att skynda på transporten. Problemet är bara att exempelvis betning endast utförs en 
eller två gånger per vecka i och med deras fönsterplanering. Det gör att den höga 
transportkostnaden betalas men tidsmässigt kan nyttan utebli. 
 
Förseningarna påverkar även ERP-systemet negativt. ERP systemet kommer att innehålla 
en mängd order som ligger i förfluten tid. Det vill säga ha operationer som redan skulle 
vara utförda men som inte har påbörjats. Detta gör att beläggningsbilden för innevarande 
vecka inte stämmer eftersom det kan bli aktuellt att färdigställa order som redan är 
försenade. Dessa order belägger maskinerna i förfluten tid, vilket gör att de inte finns 
med på innevarande veckas beläggningsbild. 
 
Ett sätt att komma till rätta med order i förfluten tid är att omplanera behovsdatumen för 
att på så sätt få allt i realtid. Dock anses det svårt av produktionsstyrarna att undvika 
order i förfluten tid eftersom det kräver en stor mängd merarbete från deras sida. 
Anledningen är att varje omplanering på ort T måste godkännas av ansvarig 
produktionsstyrare på ort D. Detta behövs eftersom omplaneringen kan påverka 
behovsdatum på den andra sidan. Ett annat problem, som produktionsstyraren ser det, är 
att en order som flyttas ”framåt” i tiden kommer att minska i prioritet eftersom körplanen 
bestäms utifrån tidigast färdigdatum. 
 
Grundproblemen till förseningar och brister anses vara många. Ingående komponenter 
kan saknas, vilket då omöjliggör en start. Order kan bli liggande på grund av att verktyg 
saknas. En annan anledning är att behoven läggs i förfluten tid. Kvalitetsproblem är en 
vanlig orsak eftersom det ger upphov till extra arbete som inte var planerat. Det finns 
även problem som kan hänföras till transporterna då en orders transporttid vida överstiger 
vad som är rimligt utifrån antagandet om att tåget ska gå ett par gånger per dag. 
 
Operatörernas arbetssätt kan vara en anledning till vissa brister. Det beror på åsikten att 
det ibland inte är värt att ställa om eftersom det är så få artiklar eller order. Därför kan 
operatörerna vid lägre beläggning invänta en önskvärd nivå innan operationen startar. 
Problemet är att stora variationer kan skapas i ett tidigt skede av flödet, vilket kan rendera 
i stora problem i slutet av kedjan. Individuell planering kan ha en negativ påverkan när 
det gäller ett effektivt flöde och därmed också en påverkan på antalet förseningar och 
brister. Omfattningen av detta problem är svårt att bestämma. 
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En beläggningsgrupp kan råka ut för situationen att flera rödmärkta order ligger på kö. I 
denna situation är det ytterst uppföljarens direktiv som gäller. Finns ingen klar 
information, ringer operatörerna och frågar eller gör de en egen analys av prioriteringen, 
utifrån given situation. 
 
Risken finns alltid att operatörerna blir vana vid att prioriterade order blir rödmärkta. Ett 
stort antal rödmarkeringar gör att körplaneringen åsidosätts. Det kan också leda till att 
vanliga order inte påkallar samma uppmärksamhet, vilket då kan leda till att de inte 
färdigställs fortast möjligt. Körplanens auktoritet kan holkas ur med resultatet att man 
väntar att köra saker tills det att det blir bråttom. 
 
Tidigare har det funnits möten där representanter från Aerosystems och Aerostructures 
diskuterat bristlistorna Mötena ska utgå eftersom Aerostructures helt tagit avstånd till 
rödmarkeringar. I fortsättningen kommer de inte att rödmärka sina egna order utan helt 
utgå från körplanen från ERP-systemet. Det nya arbetssättet på Aerostructures kommer 
att påverka Aerosystems eftersom många produkter kräver operationer på Aerostructures. 
Detta är ett exempel på bristande synkronisering. Ett beslut som detta bör tas gemensamt 
då båda enheterna påverkas av beslutet. Till detta kommer faktumet att enheterna borde ta 
ett gemensamt grepp för att komma till rätta med problemen, istället för att var för sig 
göra punktinsatser. 

5.7.1 Brister och förseningar – Styrkor och svagheter 
Styrkor 

 Finns en vilja att nå färre brister och förseningar. 

Svagheter 
 Antalet brister och förseningar är stort. 
 Risken att körplanens aktualitet urholkas, ökar med antalet rödmarkeringar. 
 Synkroniseringen mellan Aerosystems och Aerostructures är bristfällig då beslut som 

berör båda enheterna fattas enskilt istället för att gemensamt lösa problemen. 
 Rödmarkerade order går generellt via snabbtransport. Det är ett mer kostnadstungt 

alternativt, samtidigt som nyttan ibland utebli eftersom fönsterplanering används för 
vissa beläggningsgrupper. 

 Faktumet att vissa beläggningsgrupper, vid låg beläggning, inväntar fler order innan 
start, ger upphov till tidsvariationer som växer sig stora genom flödet. 
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6 Framtidsanalys 
Detta avsnitt syftar till att ge exempel på möjliga framtida förändringar. Det rör sig om 
förändrade förutsättningar kring layoutfrågor och efterfrågan. Detta beskrivs genom tre 
tänkta framtidsscenarier som syftar till att vara så realistiska som möjligt. Scenarierna 
ligger sedan till grund för en mindre diskussion om huruvida en justering av respektive 

åtgärdsförslag är nödvändig, för att på bästa sätt klara den uppkomna situationen. 

6.1 Scenario 1 – Omlokalisering 
Som det ser ut i dagsläget ligger många av beläggningsgrupperna som är kopplade till 
rör- och svetsavdelningen utanför själva slutmonteringsbyggnaden. Detta kan konstateras 
vara ofördelaktigt på många sätt, vilket resulterat i en utredning av problemet inom 
företaget. En lösning kan vara att samlokalisera allt i en och samma byggnad för att på så 
vis öka effektiviteten och bland annat korta bort en rad olika transporter mellan 
byggnaderna. 
 
Det som känns mest aktuellt är att svetsavdelningen och de beläggningsgrupper som 
tillhör denna (se Figur 21105) flyttar till Hall 2 och samlokaliseras med framförallt 
röravdelningen. En layout mässig lösning106 på detta är redan gjord och kommer således 
inte att utvecklas i denna rapport. 
 
Det skulle även kunna bli aktuellt att flytta med vissa beläggningsgrupper som ligger i 
anslutning till svetsavdelningen. Svårigheterna ligger då i att beläggningsgrupperna ägs 
av Aerostructures, vilket gör att beslutet inte ligger hos Aerosystems. 
 
Huruvida en omlokalisering kommer ske eller ej är ännu oklart och det presenterade 
scenariot utgör endast ett spekulativt underlag samt en gardering för framtida 
förändringar. 

6.2 Scenario 2 – Materialförråd 1386 centraliseras 
Det har i många branscher varit populärt att centralisera lager av olika slag. Detta för att 
skapa sig översiktsmässiga fördelar och andra typer av logistikmässiga skalfördelar men 
även för att kunna minska ner mängden säkerhetslager. Det senare gäller främst företag 
med samma typ av lager men på olika platser. Några sådana fördelar finns knappast att 
hämta i detta fall utan det rör sig troligen mer om att spara på administrativa kostnader 
samt att förbereda för en eventuell outsourcing av lagerverksamheten. 
 

                                                 
105 Figur 21 – Beläggningsgrupper per avdelning, sidan 46 
106 Internt material, Rosén Ola et al, Ökad effektivitet – För rör- och svetsavdelningen vid Saab 
Aerosystems, 2007 
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Det kan bli aktuellt att materialförråd 1386, samt även alla andra förråd i samma lokal, 
flyttas ut till en annan byggnad. Lagret kommer i så fall flyttas från Hall 2 och 
slutmonteringen till en byggnad längre bort. 

6.3 Scenario 3 – Förändrad produktion 
Verksamhetens framtida produktion kan aldrig prognostiseras helt och fullt. Bortom sälj- 
och verksamhetsplaneringens horisont väntar en okänd efterfrågan. Det innebär att takten 
i produktionen kan komma att ändras från dagens. 
 
Eventuella internationella affärer kan leda till att motköp blir aktuellt. Resultatet kan 
därmed bli att visa avdelningar får en markant skillnad vad gäller beläggning. Framtiden 
kan därför ge en bibehållen, ökad eller minskad produktion. 
 



Uppgiftsprecisering 

85 

7 Uppgiftsprecisering 
I detta avsnitt sammanfattas nulägesanalysen genom en uppsamling av styrkor och 
svagheter. Tanken är att identifiera de områden som är i behov av förbättringar. 

Resultatet används sedan som utgångspunkt för åtgärdsförslagen. 

7.1 Uppsamling – Styrkor & Svagheter 
Nedan följer en sammanfattande lista över de styrkor och svagheter som identifierats. 
Lämpligen används listan av svagheter för att kontrollera vilka punkter som har 
behandlats och därmed vilka svagheter som avhjälpts genom föreslagna förändringar. De 
som inte avhjälpts kan därmed fungera som underlag till nya förbättringsområden. Listan 
över styrkor kan användas för att stärka redan starka områden och därmed införskaffa 
ytterliggare komparativa fördelar. 

7.1.1 Styrkor 
 Aerosystems har under senare tid arbetat hårdare med att sätta upp övergripande 

mål som sedan brutits ner till mer avdelningsnära strategier och mål. 
 Företaget anser sig ha stor kunskap vad gäller offsetaffärer. 
 Produktprofileringen är förhållandevis bra. 
 ERP-systemet i sig är ett kraftfullt affärssystem med stöd för det mesta inom 

produktionsprocessen. 
 Numera finns ett fungerande Sälj- och verksamhetsplaneringsmöte som säkerställer 

materialtillgången på kritiska artiklar samt balansen mellan efterfrågan och 
kapacitet. 

 Huvudplaneringen utgår från beordring 2-4 vid planeringen. Detta är ett lämpligt 
arbetssätt eftersom denna utgör slutmonteringens flaskhals. Därigenom bör en rimlig 
beläggning genereras. 

 Företaget har insett problemet med alla försenade order. 
 Numera används daglig styrning som ett verktyg att föra förslag eller problem upp 

till ytan på ett snabbt och effektivt sätt. 
 QlikView kommer med största sannolikhet att implementeras, vilket ger företaget 

möjlighet till kraftfulla visualiseringar som då kan ligga som beslutsunderlag i 
planeringsfrågor. 

 Det är en stor mängd artiklar som inte behöver lämna röravdelningen förrän de är 
klara för montering, vilket skapar gynnsamma förutsättningar för korta ledtider. 

 Rörkapning 3714 sker i väldigt nära anslutning till rörförråd 1356. Detta i 
kombination med att övriga beläggningsgrupper i röravdelningen ligger nära 
varandra resulterar i korta transporter. 

 Exemplarisk kompetensnivå och motivationsbenägen personal med god arbetsmoral 
vid linslagningen. 

 Medvetenhet om den långa inlärningstiden för svets verksamheten minskar risken att 
stå utan kompetent personal. 
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 Bra med en billigare kontroll som provtryckning under lättare vattentryck innan 
artikeln går vidare för dyrare operationer. Detta för att undvika onödiga kostnader 
och beläggningar i dyra resurser. 

 Betning efter reparation kan utföras på penetrantkontrollen. Detta sparar onödiga 
transporter till Hangar X. 

 Möjlighet till att byta vätska i befintlig betningsanläggning på 3256. Detta gör att 
man inte behöver investera i en helt ny betningsanläggning för detta ändamål. 

 Relativt enkelt flöde för många rörartiklar som endast går genom röravdelningen. 
 Med transporterna utlagda på Servistik kan Saab fokusera på sin kärnverksamhet. 
 Nära till slutmonteringen och röravdelningen för rörförråd Hall 2 (1385). Detta gör 

att man vid oväntat behov eller kassation i SM enkelt kan byta ut artikeln mot en 
reservartikel. 

 Företaget är medvetet om diverse felaktigheter i operationslistorna och arbetar med 
att rätta till dessa. 

 Företaget har tillsatt en grupp som arbetar med utveckling och förbättring av 
parametersättning. 

 Gruppen har satt upp ett tänkt regelverk som ska ligga till grund för en 
standardiserad planering och styrning av artiklar. 

 Det pågår ett arbete med att uppdatera både ABC-koden och innehållet i artikelgrupp 
2. Resultatet från uppdateringen fungerar som indata och grupperingsunderlag  till 
det tänkta regelverket. 

 Finns en manual för hur partiformningen ska ske mellan orterna då behovsort inte 
sammanfaller med tillverkningsort. 

 En fördel med ordertäcktid istället för least-unit-cost är att den inte bygger på 
ordersärkostnaden och lagerhållningsräntan, vilket kan ses som positivt då det är 
svårt att uppskatta korrekta värden för dessa. 

 Företaget följer upp verkstadsfaktorn för att se hur använd tid förhåller sig till 
planerad tid. 

 Det har tagits fram ett nytt sätt för beräkning av ordersärkostnad, vilket ska ge ett 
bättre värde på den faktiska kostnaden. Kommer dock inte att innehålla 
transportkostnader. 

 Finns en vilja att nå färre brister och förseningar. 

7.1.2 Svagheter 
 Det finns ingen uttalad ordervinnare för Gripen-produktionen. Detta gör att det inte 

finns någon röd tråd för hur man ska vinna order. 
 Även om konstruktionen generellt ligger före kundorderpunkten kan vissa 

konstruktionsmässiga förändringar bli aktuella för artiklar i redan planerade order. 
Detta är positivt utifrån ett utvecklingsperspektiv men problematiskt då behov kan bli 
felaktiga. 

 Företaget har tidigare haft problem med att affärsplanen inte varit satt utefter 
rimliga datum. 

 Mycket kvalitativ tid tas från huvudplanerarna då de tvingas jaga sena order. 
 I ERP-systemet har orter lagts in för att hantera att produkter går mellan olika 

affärsenheter. Detta har lett till flertalet problem då behoven hoppar fram och 
tillbaka. 
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 Körplanen används inte på det tänkta sättet. Flertalet frångår tänkt körordning och 
många använder förhållandevis gamla körplaner. 

 Försenade order är ett stort problem då det försvårar produktionen och kräver 
resurser då ”viktiga” order jagas. 

 Försenade order påverkar beläggningsbilden negativt då order som ligger i förfluten 
tid även belastar beläggningsbilden i förfluten tid. Detta försvårar användningen av 
beläggningsbilden som underlag för detaljstyrning. 

 Det finns inget arbete med att ge externa leverantörer prognoser för hur mycket man 
kan tänkas behöva för en given period. Genom att dela med sig av sina prognoser 
skulle eventuellt kortare inköpsledtider bli aktuellt. 

 Det förekommer planering utanför ERP-systemet. Detta åsidosätter aktualiteten av 
såväl parametrar som den genererade körplanen. 

 Det finns inget arbete kring beläggningsutjämning. 
 QlikViews tänkta användningsområden har inte specificerats upp. Det kan försvåra 

en effektiv implementering och en hög utnyttjandegrad, i ett initialt skede. 
 Långa ledtider även för de artiklar som aldrig lämnar Hall 2 och andra med korta 

flöden. 
 Stor andel artiklar genom svetsavdelningen med komplicerade flöden. 
 Ett generellt arbetssätt där man inte följer körplanen har etablerat sig hos 

personalen. Detta medför att man åsidosätter planeringen vilken därför blir inaktuell 
i flera avseenden. 

 Onödig märkning av rör som ska till en svetssammanställning. Detta behövdes inte 
göras tidigare då artiklarna inte gick via 1386. 

 När en artikel går över till D-sidan för exempelvis betning upplever man på T-sidan 
att man tappar kontrollen över artikeln. 

 Det råder lång inlärningstid för svetsverksamheten. Upprätthållandet och spridandet 
av kompetensnivån riskerar att inte bli tillräcklig. 

 Exekverbara artiklar som ännu ej inkommit vållar förvirring hos personalen och 
bidrar till att körplanen inte följs. 

 Ojämn beläggning på framförallt aluminiumartiklar. 
 Flaskhalsvarning för 1504 svetskontroll och röntgen. 
 Begränsad kapacitet i värmebehandling titan (3098), vilket är ett dolt berg i den 

japanska sjön. 
 Betningen som kan utföras på penetrantkontrollen är mycket tidskrävande och kräver 

ständig närvaro. 
 Långa tider mellan körningarna i ytbehandlingen, Hangar X. Detta gör att de flesta 

artiklar ges onödigt lång ledtid samt att beläggningen blir klumpvis. 
 Rör- och svetsartiklarna utgör generellt en liten del av beläggningen bland de 

beläggningsgrupper som tillhör Aerostructures. Risk för åsidosättning finns. 
 Komplicerade flöden för många rör- och svetsartiklar. Detta vållar 

planeringsmässiga problem med konsekvenser som ökade brister och förseningar. 
 Operatörerna saknar i vissa fall tillräcklig kunskap om truckstationernas indelning 

och hur det påverkar hämtning av order. 
 Akuttransporter kan ibland användas i onödan då efterföljande beläggningsgrupp 

använder tidsfönsterplanering. 
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 Spårbarheten på en artikel, från att den avslutas i en beläggningsgrupp tills att den 
startar i nästa, är bristfällig, detta framförallt i samband med transporter mellan 
olika byggnader. 

 Långa inköpsledtider på råvaror till rörförråd 1356. 
 Speciella krav på lagringsmetod för främst klenrör. Detta försvårar en central 

lagerhållning. 
 Ofta brister av ingående komponenter till en svetssammanställning. 
 Frågan är om tidsfönsterplaneringen verkligen minskar förvirringen bland 

lagerpersonalen. Därtill påverkar denna planeringsform beläggningen på andra 
beläggningsgrupper på ett negativt sätt, med ojämn beläggning och längre ledtider 
som följd. 

 Under införandet av det nya ERP-systemet fanns en stor tidspress, vilket gjorde att 
data som matades in i systemet inte alltid höll högsta kvalité. Viss information har 
även hamnat på fel ställe. 

 Synkroniseringen i orderkvantiteter mellan rör- och svetsavdelningen är inte på en 
tillfredställande nivå. 

 Inköpsavtalen mellan Saab och leverantörerna av rör tvingar ofta Saab till att köpa 
större kvantiteter än vad de egentligen hade önskat. 

 Det finns skillnader mellan Aerosystems och Aerostructures vad gäller definieringen 
över vad som ska täckas upp av kötiden. 

 Operatörerna klarar inte att leva upp till de planerade ställtider och 
tillverkningstider som beredningen sätter. Detta avspeglas i verkstadsfaktorn. 

 Transporttiderna är schablonmässigt satta. 
 Säkerhetsledtiderna är schablonmässigt satta. 
 Hanteringen av säkerhetsmekanismer sker i dagsläget utifrån ett icke standardiserat 

arbetssätt. Finns inte alltid förklaringar till satta nivåer. 
 Ordersärkostnaden tar inte hänsyn till alla kostnader som uppkommer i och med en 

orderläggning. Det ger felaktig indata för partiformningsberäkningar som innehåller 
ordersärkostnad. 

 Lagerhållningsräntan är inte uppdaterad på länge och varför man valt givet värde är 
svårt att härleda. 

 Många värden har emigrerats från det gamla MPS-systemet, vilket gör att 
aktualiteten inte alltid är optimal. 

 Företaget har överlag inte utnyttjat ERP-systemets fulla kapacitet. 
 Att låta ERP-systemet sköta nivåerna på säkerhetslagret kan ge problem i de fallen 

variationen ligger i tid snarare än i efterfrågan. Systemet kan inte heller ta hänsyn till 
det uttagsmönster som ofta råder. 

 Antalet brister och förseningar är stort. 
 Risken att körplanens aktualitet urholkas, ökar med antalet rödmarkeringar. 
 Synkroniseringen mellan Aerosystems och Aerostructures är bristfällig då beslut som 

berör båda enheterna fattas enskilt istället för att gemensamt försöka lösa problemen. 
 Rödmarkerade order går generellt via snabbtransport. Det är ett mer kostnadstungt 

alternativt, samtidigt som nyttan ibland kan utebli eftersom fönsterplanering används 
för vissa beläggningsgrupper. 

 Faktumet att vissa beläggningsgrupper, vid låg beläggning, inväntar fler order innan 
start, ger upphov till tidsvariationer som växer sig stora genom flödet. 
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7.2 Sammanfattning – Styrkor & Svagheter 
Saab Aerosystems har en tekniskt mycket avancerad slutprodukt, med många ingående 
delar. Det resulterar i produktstrukturer med flertalet nivåer och en produktion som 
innehåller långa och komplicerade flöden. I en internationell miljö där konkurrensen är 
hård krävs en effektiv produktion som möjliggör en låg tillverkningskostnad. Produkten 
måste erbjudas till ett konkurrenskraftigt pris samtidigt som det finns tillräckliga 
marginaler för utveckling av såväl produkten som verksamheten i stort. Ett ständigt 
arbete att förbättra och förfina den befintliga produktionen är därför av största vikt. 
 
Dagens produktion kännetecknas av ett stort yrkeskunnande där kunskapsnivån, vad 
gäller byggnationen av militära flygplan, är stor. Tyvärr räcker inte bara ett stort 
kunnande för att nå en effektiv produktion. Det måste hela tiden finnas rätt 
förutsättningar för att produktionen skall kunna utföra ett bra jobb. Det handlar då om 
förutsättningar såsom konstruktionslösningar, beredningsarbete, produktionsplanering, 
layout-lösningar, ställningstagande till outsourcing med mera. Allt detta måste fungera 
för att det slutgiltiga resultatet ska bli optimalt. 
 
I denna rapport har tyngdpunkten lagts på produktionens möjligheter och begränsningar, 
samt den planeringsprocess som är kopplad till produktionen. 
 
De problem som växer sig tydligast, när det gäller produktionsplaneringen, är svårigheten 
att hantera det förhållandevis nya ERP-systemet på ett korrekt sätt. Man får nu lida över 
den snabba implementeringen, eftersom emigrerad data från det gamla MPS-systemet 
inte alltid höll högsta kvalitet samtidigt som den i vissa fall utnyttjades på ett felaktigt 
sätt. Data sattes i rutor som egentligen hade helt andra funktioner. Svårigheten blir därför 
att utföra en korrekt planering då indata till planeringen ibland håller låg kvalité. Vidare 
framstår bristen av ett standardiserat förhållningssätt allt större. Vid en stor organisation 
krävs tydliga riktlinjer över hur situationer skall hanteras. Detta eftersom det underlättar 
ett gemensamt förhållningssätt och förenklar problemanalyser väsentligt. Problemen med 
indata som inte är korrekt visar sig extra tydligt för ett företag som Saab Aerosystems 
eftersom deras produktstrukturer är stora och komplicerade. Felaktiga värden överst i 
strukturen kommer få stora konsekvenser på de lägre nivåerna. 
 
Planeringsparametrarna har förbättringspotential, just för att hanteringen inte skett utifrån 
ett standardiserat förhållningssätt. I de fall då värdena är standardiserade, har det gjorts 
till extremens kant då totalt vitt skilda situationer hanterats lika. Det har gjort att 
operatörer i många fall fått ett för stort utrymme att egenplanera sin beläggningsgrupp 
och det är i de flesta fallen inte önskvärt då det skapar variationer som kan växa sig stora 
längs flödet, med förseningar och brister som följd. 
 
Hanteringen av säkerhetslager är inte heller standardiserat då det finns svårigheter att 
härleda valda nivåer på säkerhetslagret. Betydelsen av säkerhet är viktigt för att säkra en 
störningsfri produktion men en felaktig hantering innebär hög kapitalbindning.  
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Det pågår ett arbete att standardisera produktionsplaneringen där tanken är att ett 
regelverk ska tydliggöra vilken partiformningsmetod som ska användas, samt om 
automatisk uppdatering av säkerhetslagret är möjligt. Regelverket innehåller fortfarande 
vissa tveksamheter, vilket gör det nödvändigt med vissa modifieringar för att det ska vara 
möjligt att implementera på avdelningar såsom rör- och svetsavdelningen. Det pågår även 
ett generellt arbete där syftet är att säkerställa ett bättre utnyttjande av ERP-systemet. 
 
Uppdragsdefinitionen från Saab har tillsammans med en utförd nulägesanalys resulterat i 
tre fokusområden där det finns förbättringspotential: 
 

 Partiformning och orderkvantitet 
 Säkerhetslager 
 Ledtidsparametrar (kötid, transporttid och säkerhetsledtid) 

 
Dessa tre områden saknar för närvarande tydliga riktlinjer över hanteringen, vilket 
försvårar ett effektivt utnyttjande av företagets resurser. 
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8 Åtgärdsförslag 
Nedan presenteras de åtgärdsförslag som genererats i syfte att förbättra aktuella 

fokusområden, vilka identifierats under den gjorda nulägesanalysen och 
uppgiftspreciseringen. 

8.1 Inledning åtgärdsförslag 
Uppdragsdefinitionen från Saab, tillsammans med nulägesanalysen, resulterade i tre 
fokusområden. Inom dessa områden finns det utrymme att genomföra förbättringar. 
 
Syftet är att standardisera hanteringen så att värdena som finns i planeringssystemet blir 
mer transparenta och därmed går att härleda på ett enkelt sätt. Det gäller såväl 
partiformningen som säkerhetslagret och ledtidsparametrarna. Åtgärdsförslagen ska visa 
vad värdet ska vara idag, men de ska också vara utformade på ett sätt som möjliggör en 
enkel parametersättning för nya artiklar. 
 
För att åtgärdsförslagen inte ska bli inaktuella kommer en diskussion föras över hur de 
påverkas av de framtidsscenarier som presenterades under Framtidsanalys107. Därigenom 
skall företaget se vad som kan komma att behöva förändras i åtgärdsförslaget vid en 
omlokalisering eller förändrat behov av produkterna. 
 
Slutligen är det viktigt att påpeka att målet med åtgärdsförslagen är att få en 
produktionsplanering som avspeglar den faktiska produktionen. Det innebär i vissa fall 
minskade nivåer på exempelvis ledtidsparametrar eller säkerhetslager men det kan även 
innebära höjda nivåer, om så krävs. När planeringen fungerar utan anmärkning kommer 
problemområden visualiseras, vilket kommer att hjälpa företaget att styra sina resurser 
mot områden som kräver åtgärder. 
 
Åtgärdsförslagen är uppbyggda på ett liknande sätt rakt igenom. Inledningsvis kommer 
en kort sammanfattning av problemet och dess karaktär. Därefter följer målet med 
förslaget så att läsaren vet vad som komma skall. Efter målet kommer beskrivningen över 
hur genomförandet ska gå till. Effekten ska sedan tydliggöras för att visa vilka 
konsekvenser som blir aktuella efter ett genomförande. Dessa ska vara av objektiv 
karaktär och på en realistisk nivå. I de fall det är lämpligt sker en kvantifiering för att 
ytterligare påvisa de förväntade resultaten. Därefter följer en avslutande diskussion för att 
synliggöra de eventuella förändringar som kan bli aktuella i åtgärdsförslagen om 
framtidsscenarierna slår in. 

                                                 
107 6 Framtidsanalys, sidan 83 



Åtgärdsförslag 

92 

8.2 Partiformning och orderkvantitet 
Rör- och svetsavdelningen använder idag framför allt lot-for-lot och i vissa fall least unit 
cost som partiformningsmetoder. Vid lot-for-lot finns nästan uteslutande värden på min, 
max och multipel partistorlek. Det gör att partiformningsmetoden mer liknar fast 
partistorlek. Förhållningssättet är försvarbart om det syftar till att säkerställa lämpliga 
orderkvantiteter utifrån verksamhetens processer. Problemet är att min, max och multipel 
partistorlek ofta varierar mellan artiklar med liknande flödesväg samt att de inte alltid 
överrensstämmer med de processtekniska förutsättningar som föreligger. Detta beror till 
vis del på den EOQ-beräkning som tidigare genomförts och därmed legat till grund för 
ansättningen av min, max och multipel partistorlek. 
 
Least unit cost är en partiformningsmetod som förutsätter att värdena på 
ordersärkostnaden och lagerhållningsräntan är uppdaterade. Är de inte aktuella kommer 
ERP-systemets beräkningar grunda sig på felaktig information och därmed inte vara helt 
tillförlitliga. 
 
I rör- och svetsavdelningen förekommer det artiklar som först tillverkas i röravdelningen 
för att sedan lagerläggas i lager 1386. Här sammanställs en svetssammanställning som 
sedermera skickas iväg. Kopplingen mellan behovsnivåerna är inte helt optimala, vilket 
ger upphov till onödiga lagernivåer. 
 
Förändringar kommer att ske eftersom Aerosystems framarbetat ett regelverk som påvisar 
vilken partiformningsmetod som är tänkt att användas för given situation. Sammanfattas 
regelverket för rör- och svetsavdelningen, innebär det att man strävar efter att använda 
ordertäcktid i den mån det är möjligt. 

8.2.1 Mål med förslaget 
Åtgärdsförslaget ska påvisa hur man på ett standardiserat sätt kan hantera partiformning, 
orderkvantitet och synkronisering mellan behovsnivåer. Detta skall göras med hänsyn till 
Aerosystems regelverk. Förslaget behandlar de artiklar som tillhör produktionsstyrare X. 

8.2.2 Beskrivning och genomförande 
Partiformningsmetoderna som är intressanta för rör- och svetsavdelningen är lot-for-lot 
och ordertäcktid. Användandet av least unit cost bör man undvika i möjligaste mån 
eftersom den bygger på ordersärkostnaden och lagerhållningsräntan. Värdena på dessa är 
inte helt uppdaterade, vilket gör att beräkningsresultatet inte är tillförlitligt. Fler 
anledningar till varför least unit cost är mindre lämpligt finns under Användning av least 
unit cost108. 
 
Användandet av lot-for-lot och ordertäcktid kan tyckas skilja sig markant men då 
systemet erbjuder möjlighet att använda min, max och multipel partistorlek blir likheterna 
större. 
 

                                                 
108 8.5.4 Användning av least unit cost, sidan 129 
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Fördelen med att använda ordertäcktid framför lot-for-lot är att man utifrån artikelns 
volymvärde och framtida behov kan bestämma vilken orderkvantitet som är gynnsam. 
Verksamheten kommer därför att hantera artiklar med liknande volymvärde på ett 
liknande sätt. Artiklar med högt volymvärde kommer tillverkas i mindre kvantiteter då 
tillverkningsordern ska täcka en kortare period medan artiklar med lågt volymvärde ska 
tillverkas i en kvantitet som täcker ett längre behov. Detta tar man inte automatiskt 
hänsyn till med dagens partiformningsmetod, vilket gör att liknande artiklar kan ha stor 
skillnad i ordertäcktid. Lot-for-lot med satta värden på min, max och multipel partistorlek 
tar heller inte hänsyn till förändringar i behovskvantiteten. Det innebär att 
orderkvantiteten ligger statisk även om det skulle bli en kraftig uppgång i tillverkningen. 
Vid ordertäcktid tillverkar man för en given period, men vid hög efterfrågan kommer 
tillverkningsordern ha en större orderkvantitet. Ordertäcktiden är därför mer dynamisk 
gentemot förändringar. 
 
Ordertäcktid har dock sina nackdelar. Orderkvantiteterna kommer att kunna variera 
beroende på det exakta utseendet av det framtida behovet. Det brukar ur ett 
produktionsmässigt perspektiv ses som en nackdel då fasta kvantiteter kan ge fördelar 
både för operatörerna samt ur ett flödesmässigt perspektiv. En ytterligare nackdel är att 
den inte tar hänsyn till de processtekniska aspekter som föreligger. Problemet är dock av 
lösbar karaktär. Med hjälp av möjligheten att använda min, max och multipel partistorlek, 
kan detta hanteras. 
 
En lämplig partiformningsmetod i rör- och svetsavdelningen är, precis som regelverket 
säger, ordertäcktid. 
 
Det som partiformningsmetoden kommer att bygga på är en korrekt ABC-kod. Den är 
under omarbetning men den är fortfarande inte uppdaterad. vilket gör det svårt att 
uppskatta vilka artiklar som kommer att tillhöra respektive ABC-kod. Ett rimligt 
antagande är att artiklar som endast går genom röravdelningen kommer att tillhöra C-
artiklar eftersom de har ett förhållandevis lågt lagervärde. Artiklar som startar i svets 
kommer troligen att tillhöra B-artiklar. Detta eftersom deras lagervärde är väsentligt 
högre än rörartiklarnas, samtidigt som de har en likvärdig behovskvantitet per år. Den 
exakta gränsen är svår att förutspå men ett rimligt antagande för artiklar tillhörande 
planerare X är att den kommer att ligga i gränslandet mellan artiklar som startar i rör och 
artiklar som startar i svets. 
 
Partiformningsmetoden kommer att anpassa orderkvantiteten efter volymvärde och 
framtida behov. Viss handpåläggning krävs för att anpassa värdena utefter processen 
möjligheter och utefter ett synkroniseringsperspektiv mellan behovsnivåerna. I 
röravdelningen är det önskvärt med kvantiteter som är i multiplar av fem då invändig 
tvätt förenklas (se Provtryckning och rengöring – 3717109). I svetsavdelningen är det 
viktigt att utnyttja röntgen på ett gynnsamt sätt eftersom det ses som en flaskhals (se 
Flaskhalsteori, OPT/TOC110). I K Svetskontroll och röntgen – 1504111 konstaterades att 

                                                 
109 5.3.3.4 Provtryckning och rengöring – 3717, sidan 48 
110 4.4 Flaskhalsteori, OPT/TOC, sidan 27 
111 5.3.4.8 K Svetskontroll och röntgen – 1504, sidan 52 
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en lämplig kvantitet är kring fem eller sex, dock helst inte mer än tio på grund av de 
regler som säger att 10% ska kontrolleras. Värmebehandling titan ska helst få order i 
kvantitet om tre (se Värmebehandling titan – 3098112). 
 
Hanteringen av min, max och multipel partistorlek blir därmed mycket viktigt. Artiklarna 
som startar i röravdelningen bör ha ett värde på multipel partistorlek. Lämpligen sätts 
värdet till fem, vilket innebär att aktuella kvantiteter kommer bli 5, 10, 15 och så vidare. 
Även i svetsavdelningen bör man använda multipel fem. Skillnaden mot röravdelningen 
är att man ska ansätta max partistorlek till tio. Anledningen är att det vid för stora 
partistorlekar finns risk för att onödigt stora köer byggs upp, samtidigt som arbetet inte 
blir optimalt i röntgen. 
 
Viktigt att notera är att ett värde på max partistorlek inte är styrande i ERP-systemets 
generering av partistorlek. Innebörden blir att systemet kan ge förslag på ett värde som 
överstiger given max-kvantitet. Det som händer är att ett åtgärdsförslag genereras. Detta 
kräver manuell tillsyn från produktionsstyrarens sida, vilket kan bli förhållandevis 
tidskrävande om det uppstår för ofta. Anledningen till att detta inte vållat några problem 
tidigare är för att lot-for-lot har använts. Därmed vill systemet egentligen bara lägga en 
partistorlek för det som behövs för den kommande perioden men då min-värden ofta 
förekommit har dessa blivit styrande. Således har det aldrig blivit aktuellt med kvantiteter 
som överstiger satta värden för max partistorlek och när det gäller least unit cost så tar 
den inte hänsyn till satta värden på min, max och multipel partistorlek (se Användning av 
least unit cost113). 
 
En stor fördel med att ha samma värde på den multipla partistorleken är att 
synkroniseringen mellan olika behovsnivåer förbättras. Tillverkas ett rör i röravdelningen 
i kvantiteten tio för att sedan ingå i en svetssammanställning där kvantiteten är fem, 
kommer tillverkningsordern från röravdelningen täcka två tillverkningsorder för 
svetsordern. Anta att svetssammanställningen istället körs i kvantitet sex. Då täcker 
tillverkningsordern från rör den första svetsordern. De resterande fyra rören kommer 
dock inte att räcka till en ny. Det gör att en ny tillverkningsorder från rör måste starta för 
att täcka behovet. Resonemanget visualiseras i Tabell 7 nedan. 
 

                                                 
112 5.3.5.4 Värmebehandling titan – 3098, sidan 54 
113 8.5.4 Användning av least unit cost, sidan 129 
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Tabell 7 – Jämförelse mellan osynkroniserade och synkroniserade orderkvantiteter. 
Försörjningskv. Behovskv. Lagersaldo Försörjningskv. Behovskv. Lagersaldo

10 10 10 10
6 4 5 5

10 14 5 0
6 8 10 10
6 2 5 5

10 12 5 0
6 6 10 10
6 0 5 5

10 10 5 0
6 4 10 10

10 14 5 5  
 
Den vänstra tabellen representerar en osynkroniserad situation och den högra en 
synkroniserad. Resultatet för den osynkroniserade är högre medellagernivåer samt ett 
ojämnare behov av försörjningskvantiteten. Detta eftersom en försörjningskvantitet 
räcker till två behovskvantiteter i hälften av fallen och bara till en, i de resterande. Vid en 
synkroniserad situation där försörjningskvantiteten är en multipel av behovskvantiteten 
räcker alltid försörjningskvantiteten till ett givet antal behovskvantiteter. Fördelen finns 
således både i ett jämnare flöde och i lägre kapitalbindning. 
 
Det är viktigt att tydliggöra att en kassation för en viss artikel kan innebära att lagersaldot 
blir förskjutet och därmed liknar saldot för den osynkroniserade situationen. Observera 
att det inte påverkar jämnheten i flödet eftersom man fortfarande alltid förser lika många 
behovskvantiteter med en försörjningskvantitet, förutom ordern med en kassation. 
 
Täcktiderna för ABC-koderna kommer ha stor betydelse för vilken partistorlek som blir 
aktuell. Relevant i sammanhanget är att den kvantitet som genereras från systemet, utan 
hänsyn till min, max och multipel partistorlek, inte ligger precis vid fem eller tio. 
Anledningen är att slumpfaktorn då kan avgöra om en tillverkningsorder ska gå i fem 
eller tio, alternativt i tio eller femton. För ett exempel samt beskrivning av vilka värden 
som är lämpliga för ordertäcktiden, se Bilaga J. I bilagan framgår det när en eventuell 
finjustering av ordertäcktiden är lämplig. 
 
Det finns vissa specialfall där en multipel partistorlek inte är optimalt. Det handlar främst 
om artiklar med högt lagervärde. En multipel på fem innebär att A-artiklar som är tänkta 
att tillverkas i en-styck tvingas till kvantiteter om fem. Problemet är inte av större 
karaktär men det finns vissa artiklar såsom rammkanalen som då kan hanteras på ett 
ogynnsamt sätt. 
 
Lösningen blir att artiklar som klassificeras som A-artiklar, för planerare X, helt ska 
sakna värde på min, max och multipel partistorlek. Resultatet blir att dessa artiklar 
hanteras strikt utefter ordertäcktiden och det behov som föreligger under den givna 
perioden. 
 
Artiklar som är inaktiva och därmed inte aktuella för den dagliga verksamheten ska inte 
ha något värde på multipel partistorlek. Krävs en reparationsartikel får 
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produktionsstyraren gå in och aktivera artikel och göra bedömningen huruvida det 
kommer vara ett jämt behov av artikeln framöver eller om det är ett engångsuttag. Är det 
ett engångsuttag ska den multipla partistorleken förbli noll, vilket innebär att systemet ger 
förslaget på en orderkvantitet på ett. Det är inte optimalt processmässigt men existerar det 
inget behov på artikeln framöver, innebär ett multipelt värde att en onödig lagernivå 
byggs upp. En felaktig hantering kan därmed innebära eskalerade kostnader vad gäller 
kapitalbindning. En inaktiv artikel som framöver kommer att användas frekvent, ska 
däremot ha det multipla värdet fem. Bedömningen och hanteringen av inaktiva artiklar är 
således av stor vikt. 
 
Det sista specialfallet är de artiklar som går genom värmebehandling titan 3098. 
Processen klarar bara tre artiklar i taget och om orderkvantiteten är fem kommer de 
resterande två artiklarna inte köras förrän tidigast dagen efter eftersom jiggen måste 
svalna innan de andra kan monteras fast (se Värmebehandling titan – 3098114). Det 
enklaste sättet att hantera situationen är genom användning av lot-for-lot, med hjälp av 
lämpliga värden på min partistorlek. Lot-for-lot vill ha så låg kvantitet som möjligt men 
med ett värde på min partistorlek kan orderkvantiteten tre säkerställas. Det handlar endast 
om X artiklar, varav X som faktiskt ingår i Gripen-produktionen, vilket gör det möjligt att 
ändra dessa specifikt. 
 
Skulle det av någon anledning bli så att gruppen för parametersättning backar från 
rekommendationen att använda ordertäcktid som partiformningsmetod kan vissa mindre 
förändringar göras i förslaget. Lot-for-lot kan då användas med det multipla värdet tio på 
rör i röravdelningen. Det innebär att rör som går direkt från röravdelningen upp till 
svetsavdelningen utan att passera lager 1386, får multipla värdet tio. 
Svetssammanställningar som startar i lager 1386 ska ha det multipla värdet fem med 
undantag för artiklar som klassas som A-artiklar i den uppdaterade versionen av ABC-
koden. Dessa ska gå med multipelt värde lika med ett eller tre för att undvika höga 
lagerhållningskostnader. Resultatet blir liknande som för ordertäcktiden, vad gäller 
hänsyn till processen och synkroniseringen. Nackdelen är att orderkvantiteten ligger fast 
oavsett om det planerade behovet är stort eller litet i framtiden. 
 
Sammanfattas resonemanget kring partiformningsmetod, orderkvantitet och 
synkronisering ges innehållet i Figur 31. 
 

                                                 
114 5.3.5.4 Värmebehandling titan – 3098, sidan 54 
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Partiformning och orderkvantitet

Artiklar tillhörande planerare för rör- och 
svetsavdelningen

1. Partiformningsmetoden ordertäcktid ska användas.

2. Ordertäcktiden ska för A-, B- och C-artiklar sättas och 
justeras enligt exemplet i Bilaga J.

3. Alla artiklar ska på grund av synkroniseringsfördelar och på 
grund av processens utformning ha värdet fem för multipel 
partistorlek.

4. Svetsartiklar ska ha max partistorlek motsvarande tio så att 
produktionsstyraren får ett åtgärdsförslag vid kvantiteter större 
än tio.

5. Undantag är A-artiklar och inaktiva artiklar. Dessa ska inte 
ha något värde på min, max eller multipel partistorlek.

6. Undantag från ordertäcktid är de artiklar som går genom 
värmebehandling titan 3098. Dessa ska ha lot-for-lot med en 
min-partistorlek på tre. 

 
Figur 31 – Sammanfattning över åtgärdsförslaget om partiformning och orderkvantitet. 
 
Med artiklar tillhörande planerare för rör- och svetsavdelningen syftas specifikt på de 
som tillhör planerare X. 

8.2.3 Effekt 
Åtgärdsförslaget leder till orderkvantiteter som är anpassade utefter processen. 
Fördelarna är att vissa beläggningsgrupper kommer att utnyttjas på ett bättre sätt. De 
största fördelarna finns i röntgen. Resultatet blir ett effektivare flöde, vilket är oerhört 
viktigt i just röntgen eftersom den klassas som en flaskhals (se Flaskhalsteori, 
OPT/TOC115). Produktiviteten kan därmed höjas för hela flödet, vilket innebär att 
förseningarna in mot SM kan minskas. 
 
Förslaget innebär en något större genomsnittlig partistorlek. Fördelen kommer att ges i 
röntgen och det uppväger nackdelen med att vissa köer kan bli längre och nackdelen med 
en något ökad lagernivå. Därtill kommer faktumet att antalet potentiella bristsituationer 
minskas eftersom orderkvantiteten är lite större. Detta eftersom osäkerheten främst ligger 
i tillverkningstiden. Exempelvis kan vart annat uttag av ett specifikt rör teoretiskt bli 
försenat om orderkvantiteten är två men om orderkvantiteten är tre kommer bara vart 
tredje uttag bli aktuellt som en försening. 

                                                 
115 4.4 Flaskhalsteori, OPT/TOC, sidan 27 
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Det multipla värdet gör att synkroniseringen blir på en önskvärd nivå. Det gör att man 
kan undvika onödiga lagernivåer på grund av osynkroniserade orderkvantiteter. En order 
för samma artikel kommer även med ett konstantare intervall, vilket är en fördel 
beläggningsmässigt och planeringsmässigt. 
 
Den totala effekten är att flödet blir mer standardiserat med ett bättre utnyttjande på de 
kritiska punkterna i flödet, samt en minskning av de potentiella förseningssituationerna. 
Därtill kommer fördelarna med ett standardiserat förhållningssätt, då det förenklar 
hanteringen av nya artiklar. 

8.2.4 Koppling till framtidsscenario 
Åtgärdsförslaget påverkas inte nämnvärt av scenario 1 och 2, det vill säga av en 
omlokalisering av svetsverksamheten eller lager 1386. Scenario 3 är mer intressant 
eftersom en förändrad produktion ofta påverkar orderkvantiteten. Åtgärdsförslaget säger 
att ordertäcktid ska användas, vilket innebär att orderkvantiteten blir lika med det 
planerade behovet för den givna perioden. Detta innebär att en förändrad produktionstakt 
kommer slå igenom i orderkvantiteterna. Den enda begränsningen är att det multipla 
värdet fem är rekommenderat. Resultatet blir att orderkvantiteten kommer ta steg i fem, 
vilket gör att det krävs en signifikant ökning eller sänkning i behovet innan en förändring 
kan detekteras. 
 
Slutsatsen är att åtgärdsförslaget står sig starkt inför framtida förändringar, mycket på 
grund av att den valda partiformningsmetoden tar hänsyn till förändringar i behovet. 

8.3 Säkerhetslager 
Säkerhetslager är ett komplext område eftersom höga lagernivåer minskar riskerna för 
brister medan de samtidigt genererar kraftigt ökade kostnader, vad gäller kapitalbindning. 
 
I rör- och svetsavdelningen används säkerhetslager på majoriteten av klenrören, på vissa 
rör som efter lagerläggning ingår i en svetssammanställning och på vissa rör som efter 
röravdelningen lagerläggs för att sedan ingå i SM. Nivåerna varierar mellan noll, ett och 
två rör. Det finns flertalet fall där säkerhetslagret skiljer sig trots att artiklarna uppvisar 
liknade beteende. Skillnaderna kan inte härledas, vilket tyder på att det finns 
förbättringspotential. 
 
Säkerhetslagret för klenrör hänförs till kassationsrisken i SM när rören ska swaggas. Det 
faktiska problemet med swaggning utgör dock en mycket liten del. Säkerhetslagret 
används snarare för att ta upp variationer i tillverkningstiden för röravdelningen. 
 
Svetssammanställningar som lagerläggs för att sedan monteras i SM har inget 
säkerhetslager. Det förekommer ett par undantag men företagets grundprincip är dock att 
artiklarna ska lagerläggas utan säkerhetslager. 
 



Åtgärdsförslag 

99 

Gruppen för parametersättning vill låta ERP-systemet sköta valet av säkerhetsnivåer 
genom beräkningen som bygger på servicenivå, standardavvikelse i efterfrågan och 
längden på ledtiden. 

8.3.1 Utvärdering om automatisk uppdatering är lämplig 
Innan företaget startar en eventuell användning av ERP-systemets automatiska 
uppdatering krävs en noggrann analys över lämpligheten utefter den rådande 
verksamheten. 

8.3.1.1 Mål med förslaget 
Genom en analys över ERP-systemets beräkningsmetod skall ett ställningstagande göras 
huruvida det är lämpligt med automatisk uppdatering. 

8.3.1.2 Beskrivning och genomförande 
Vid en användning av automatisk uppdatering av säkerhetslagret kommer ERP-systemet 
grunda sina valda nivåer på följande formel: 
 
SS = k • σd • √L 
 
Beskrivning av formeln finns i Säkerhetslager116. 
 
Ovanstående formel är ett bra alternativ för slutprodukter eftersom det finns en osäkerhet 
i den kvantiteten som efterfrågas av marknaden. Systemet detekterar skillnaden i 
efterfrågan under givna perioder. Skillnaden ger upphov till den osäkerhet som föreligger 
under ledtiden och därmed den osäkerhet företaget måste kompensera för, med hjälp av 
säkerhetslager. 
 
Efterfrågan på Aerosystems slutprodukter är på kortare sikt låg och förhållandevis 
förutbestämd eftersom slutmonteringsprogrammet läggs i ett tidigt skede. Den plan som 
är lagd bryts sedan ner med hjälp av produktstrukturen, vilket då genererar nettobehov på 
respektive nivå. Innebörden blir att nettobehoven är förhållandevis konstanta i sin 
kvantitet eftersom det handlar om beroende behov, givet att strukturerna är korrekta. 
 
Det som händer är att systemet ser ett historiskt behov av en artikel. Därur beräknas en 
standardavvikelse för efterfrågan. Problemet är bara att i verkligheten är behovet inte 
slumpmässigt och oberoende, utan det är en realistisk efterfrågan med en kvantitet som 
kommer ur MRP-körningen. Systemet kompenserar därför för en osäkerhet som 
egentligen inte finns, eller i vart fall inte är så stor. Resultatet blir att de generella 
säkerhetslagernivåerna ökar. 
 
Ett tydligt exempel är för rörartikel X som ingår i en svetssammanställning. 
Försörjningskvantiteten är nio och behovskvantiteten är sex. ERP-systemet kommer att 
registrera vissa perioder med uttagskvantitet sex och vissa perioder med noll. 
Standardavvikelsen kommer enligt systemet att bli stor eftersom systemet inte tar hänsyn 

                                                 
116 4.3.1 Säkerhetslager, sidan 25 
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till att man faktiskt vet i förväg vilka perioder röret kommer att tas ut. Det vill säga, 
systemet hanterar situationen som ett oberoende behov istället för att se det som ett 
beroende behov, därmed blir standardavvikelsen stor. Resultatet blir i det här fallet att 
säkerhetslagret blir ungefär sex, vilket innebär en markant ökning från dagens situation 
med noll i säkerhetslager. Detta enligt den testkörning som genomförts i ERP-systemets 
utbildningsmiljö. Observera att servicenivån som användes vid automatisk beräkning var 
97%. Skillnaden mellan automatisk uppdatering och dagens situation visas i Figur 32. 
 

 
Figur 32 – Skillnaden mellan automatisk uppdatering och dagens situation för säkerhetslager. 
 
Den översta delen i Figur 32 visar vid en automatisk uppdatering och den nedersta visar 
dagens situation med ett manuellt satt värde. 
 
ERP-systemets nackdel är således att beroende behov hanteras som oberoende, vilket 
genererar säkerhetslager för artiklar som egentligen inte behöver det (se 
Säkerhetslager117). En ytterligare nackdel med den beräkningsformel som används är att 
den inte klarar att identifiera logiska uttagsmönster. Det innebär att systemet kan ge 
förslag på nivåer som inte ter sig lämpliga utifrån givet uttagsmönster. 
 
Problem uppstår även när extraordinära händelser inträffar med momentant höga behov. 
Exempel på en sådan händelse är uttagen till Sydafrika där många artiklar plockades 
direkt från lager utan att det var planerat. Resultatet blir en stor efterfrågevariation, vilket 

                                                 
117 4.3.1 Säkerhetslager, sidan 25 
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innebär en stor standardavvikelse med höga säkerhetsnivåer som följd. En händelse som 
denna vill man inte lida för i efterhand eftersom det ses som en engångsföreteelse. Tyvärr 
kommer säkerhetslagernivåerna att bli högre en längre tid eftersom beräkningen bygger 
på historisk data. 
 
Det finns dock artiklar som mycket väl kan hanteras med en automatisk uppdatering. Det 
är artiklar med partiformningsmetod beställningspunkt eller återfyllnadsnivå. Saab 
använder inte återfyllnadsnivå men beställningspunktsystem är mer frekvent använt. 
Anledningen är att MRP-körningen inte genererar några nettobehov för dessa artiklar, 
vilket innebär att behovet inte kan härledas. Detta gör det lämpligt att använda ERP-
systemets automatiska uppdatering eftersom det överrensstämmer med systemets 
beräkningssätt. 

8.3.1.3 Effekt 
Ett användande av automatisk uppdatering skulle innebära en kraftig ökning av 
säkerhetslagernivåerna och därmed en väsentlig ökning av kapitalbindningen. Det ger 
även en markant ökning i beläggningen den första tiden eftersom verksamheten måste 
tillverka enheter som ska fungera som säkerhetslager. Klenrör som ligger i lager 1385 får 
ett säkerhetslager mellan ett och fyra i de flesta fallen. Rör som lagerläggs för att sedan 
ingå i en svetssammanställning, får nivåer som vanligtvis ligger mellan tre och åtta. 
Schablonmässigt kan man säga att säkerhetslagret för dessa artiklar ligger på ungefär 
samma nivå som behovskvantiteten i nästa steg. Färdiga svetssammanställningar som ska 
in i SM får ett säkerhetslager mellan ett och tre. Fördelen med större buffertar är att 
produktionen blir mindre känslig för förseningar, kassationer och oplanerade uttag. 
Tyvärr är inte placeringen och storleken optimal. Detta på grund av att systemet hanterat 
den historiska informationen på ett ogynnsamt sätt, såvida inte beställningspunkt eller 
återfyllnadsnivå används. Därmed kommer kostnaderna att accelerera betydligt snabbare 
än den faktiska nyttan. För information om var säkerhetslager bör finnas hänvisas läsaren 
till avsnittet Hantering av säkerhetslager118. 
 
För att tydliggöra vad det kostnadsmässigt skulle innebära att införa automatiskt 
uppdatering av säkerhetslagret, följer här ett exempel. Det riktar sig enbart till artiklar 
som går genom svetsavdelningen för planerare X, det vill säga inte till artiklar i lager 
1386 som kommer direkt från rör och inte heller till merparten av artiklarna i lager 1385. 
 
Det handlar om drygt X aktiva artiklar med ett lagervärde på X kronor om det finns en 
enhet av varje artikelnummer. Ovan gavs uppskattningen att dessa artiklar skulle få en 
säkerhetslagernivå mellan ett och tre. För att inte överdriva nivån sätts ett genomsnittligt 
värde på säkerhetslagernivåerna till 1,5. Det innebär att X kronor tvingas läggas i 
säkerhetslager. Vilket i sin tur innebär, med en lagerhållningsränta på X%, att den årliga 
kapitalbindningen blir X kronor högre än tidigare. 
 
Observera att exemplet bara gäller en del av artiklarna som tillhör planerare X (för mer 
information om kvantifiering se Bilaga L). Ska man därtill inkludera andra avdelningar 
kommer den totala kostnaden skena rejält. 
                                                 
118 8.3.2 Hantering av säkerhetslager, sidan 102 



Åtgärdsförslag 

102 

8.3.1.4 Koppling till framtidsscenario 
Rekommendationen att inte använda den automatiska funktionen för uppdatering av 
säkerhetslagret grundar sig i sättet att beräkna nivåerna. Det beräkningssättet bygger inte 
på fakta som rör lokalisering av svetsavdelningen eller lager 1386. Således påverkar inte 
en omlokalisering rekommendationen. Inte heller framtida förändringar i efterfrågan har 
en direkt påverkan. Det enda skulle vara om behoven accelererar kraftigt och företaget får 
fler produkter som hanteras med beställningspunktsystem. I ett sådant fall skulle det 
kunna bli aktuellt att använda funktionen för automatisk uppdatering eftersom det då rör 
sig om oberoende behov. 

8.3.2 Hantering av säkerhetslager 
Nedan följer ett åtgärdsförslag som beskriver hur man ska hantera säkerhetslager för rör- 
och svetsverksamheten, med utgångspunkt i att ERP-systemet inte automatiskt beräknar 
nivån. Åtgärdsförslaget gäller artiklar som tillhör planerare X. 

8.3.2.1 Mål med förslaget 
Genom ett standardiserat förhållningssätt skall man kunna avgöra om en artikel behöver 
säkerhetslager eller ej, samt veta hur en eventuell säkerhetslagernivå ska bestämmas. 

8.3.2.2 Beskrivning och genomförande 
Under avsnittet Säkerhetsmekanismer119 beskrevs vilken typ av säkerhet som bör 
användas för respektive situation. En sammanfattning av teorin säger att säkerhetslager 
bör användas för oberoende behov, det vill säga behov som inte kommer från MRP-
körningen. Säkerhetsledtid däremot, bör användas till sammanställningar där kvantiteten 
är given på förhand, det vill säga artiklar med beroende behov som genererats av MRP-
körningen. Appliceras detta på Aerosystem, framför allt på rör- och svetsverksamheten, 
innebär det att säkerhetslager inte ska användas överhuvudtaget. Då efterfrågan och 
aktuella behovsdatum ges av materialbehovsplaneringen ska det räcka med användningen 
av säkerhetsledtid för att säkerställa tillgången på ingående komponenter vid tänkt 
startdatum, eftersom det handlar om beroende behov. 
 
Målet måste vara att nå en verksamhet som klarar sig utan säkerhetslager för artiklar med 
beroende behov, det vill säga utan säkerhetslager i 1385 och 1386. Målet ska inte nås 
genom att ta bort säkerhetslagren och chockhöja den säkerhetsledtid som redan är för 
lång i många fall. Det skulle bara innebära fler brister eftersom skyddsnätet är borta 
samtidigt som de planerade genomloppstiderna förlängs, vilket enligt ledtidscykeln (se 
Ledtidscykeln120) gör att fler order släpps tidigare, beläggningen ökar, köerna blir längre, 
den faktiska ledtiden förlängs och bristerna blir fler. 
 
Vägen man måste gå är att standardisera förhållningssättet av säkerhetslager för att på så 
sätt hantera liknande artiklar likvärdigt. Möjligheten ökar att i framtiden ändra nivåerna 
eftersom man då kan härleda varför en artikel har ett visst värde. 
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8.3.2.2.1 Sammanställningar till SM 
Sammanställningarna som ska till SM har inget säkerhetslager. Tanken är att det ska 
förbli så eftersom det är beroende behov. Ett säkerhetslager skulle visserligen innebära en 
mindre störningskänslig produktion men lagervärdena är höga, vilket skulle ge en kraftig 
ökning av kapitalbindningen. 

8.3.2.2.2 Rör tillverkade till svetssammanställning 
Dagens situation med säkerhetslager på vissa artiklar som ska in i en sammanställning 
ger planeringsbilder som kan se ut som Figur 33 nedan. Figuren gäller för artikelnummer 
X. 
 

 
Figur 33 – Planeringsdata för en artikel som ska ingå i en sammanställning med säkerhetslager två. 
 
Det första som är viktigt att konstatera är att behovskvantiteten på åtta är en kvantitet som 
ligger fast. Det är den orderkvantitet som nästa tillverkningsorder kommer att köras i, 
vilket gör att den är utan osäkerhet. Tidsmässigt kan det dock bli problem eftersom 
tillverkningsordern (försörjningskvantiteten) kan bli försenad men det ska 
säkerhetsledtiden ta hand om (se Säkerhetsledtid121). Räcker inte säkerhetsledtiden 
uppstår en brist. Säkerhetslager som för närvarande finns är för litet för att täcka 
behovskvantiteten eftersom det bara finns två i säkerhetslager medan det behövs åtta till 
tillverkningsordern. Nyttan av säkerhetslagret uteblir i detta fall. 
 
Säkerhetslagret kan bli aktuellt för användning i de fallen då försörjningskvantiteten, i det 
här fallet tillverkningsordern från röravdelningen, är lika med tillverkningsordern för 
svetssammanställningen. Fördelen är att tillverkningsorder för svetssammanställningen 
då kan starta med kvantiteten sex även om det blivit kassation på en eller två av de sex 
rören från röravdelningen. Observera att detta gäller då försörjningskvantitet är lika med 
behovskvantitet. I de flesta fallen är försörjningskvantiteten större än behovskvantiteten, 
vilket innebär att det då ofta ändå går att starta med tänkt kvantitet. Dock kommer nästa 
tillverkningsorder starta tidigare från rör eftersom man tagit av rören som skulle ingå i 
nästa order. Till detta kommer faktumet att behovskvantiteten efter 
svetssammanställningen nästintill uteslutande är ett. 
 
Författarna anser därför att det inte behövs lager för att ta upp risken för kassation. Skulle 
det bli en kassation på ett rör kan man köra med orderkvantiteten fem i stället för sex 
eftersom det efterföljande behovet till en början bara är ett. Det som händer om 
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tillverkningsordern körs med en lite reducerad kvantitet är att behovet kommer 
tillgodoses utan säkerhetslager, dock med en lite förflyttad tillverkningsorder för nästa 
svetssammanställning av samma artikel. Observera att det hade skett en förändring i 
planering även om det funnits säkerhetslager eftersom nivån i lagret hade sjunkit under 
säkerhetsnivå, vilket hade triggat en omplanering av tillverkningsorder. 
 
Sammanfattas resonemanget finns det ingen större vinning i att ha säkerhetslager mellan 
rörartiklar och svetssammanställningar. Behovet mot SM kommer att tillgodoses i de 
flesta fallen ändå. Kapitalbindningen kommer dock bli lägre då lagernivåerna minskar. 
Sambanden mellan de olika nivåerna i produktstrukturen visas av nedanstående figur (se 
Figur 34). 
 

Behov i SM

Behovskvantiteten av artikel X är 
försörjningskvantiteten för artikel Y

Artikel X

Artikel Y

Rörartikel:
X

Orderkv. 6

SM
Orderkv. 1

Svetssmst:
Y

Orderkv. 6

Produktstruktur

 
Figur 34 – Koppling mellan olika behovsnivåer i produktstrukturen. 
 
Bilden visar kopplingen mellan olika behovsnivåer i produktstrukturen. Den ska även 
förenkla förståelsen av resonemanget som fördes angående lager mellan rörartiklar och 
svetssammanställningar. 
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8.3.2.2.3 Rör i lager 1385 
Säkerhetslagret i 1385 kan utifrån teorin under Säkerhetsmekanismer122 inte försvaras. 
Anledningen är att artiklarna har beroende behov, vilket innebär en liten osäkerhet i 
kvantiteten. Osäkerheten ligger snarare i den tillverkningsprocess som sker innan 
lagerläggningen. Det ska teoretiskt sett hanteras med säkerhetsledtid snarare än med 
säkerhetslager. Säkerhetsledtid finns redan och hur den kommer hanteras behandlas 
under åtgärdsförslaget om Säkerhetsledtid123. Säkerhetslagret i 1385 kan inte heller 
försvaras av att det swaggas sönder i SM då detta är ett litet problem. Målet på sikt är 
därför att minska nivåerna men med bibehållen förmåga att möta SM:s behov. 
 
Ett första steg är att hantera liknande artiklar på ett liknande sätt. Betydelsen av detta är 
stort eftersom det möjliggör att problem eller positiva resultat lättare kan härledas till 
valda handlingsalternativ. Hanteras liknande artiklar på olika sätt försvåras förmågan att 
lokalisera det faktiska problemet. 
 
Uttagsfrekvensen är av stor betydelse då säkerhetslagernivåerna ska bestämmas. Den 
absoluta merparten av artiklar som ligger i lager 1385 har en ingår-i-kvantitet på ett och 
ingår endast i en sammanställning. Ett specifikt rör från lager 1385 finns nästan 
uteslutande på bara ett ställe i respektive flygplan. Fördelen av ovanstående 
konstaterande är stort eftersom det går att förutspå uttagsmönstret för i princip hela lagret 
utan att titta på de individuella planeringsbilderna. 
 
Genom att använda slutmonteringsprogrammet kan uttagsfrekvensen enkelt visualiseras. 
Resultatet visar att från och med DATUM finns ett tydligt mönster där en viss beordring 
startar klumpvis. Beordring 2 har exempelvis startdatum DATUM för ett plan och 
DATUM för ett annat. Nästföljande start av beordring 2 dröjer sedan en längre tid varvid 
två starter kommer inom ett litet tidsintervall. Samma utseende återfinns för de övriga 
beordringarna under det givna tidsintervallet. Se Bilaga B. Ett säkerhetslager som i 
dagsläget har sin faktiska användning i att täcka förseningar i tillverkningsordern från rör 
borde därför ha ett säkerhetslager som täcker båda starterna för en viss beordring, i annat 
fall kan en brist uppstå ändå. Figur 35 nedan ger en förenklad bild av uttagsmönstret i 
Bilaga B. 
 

 
Figur 35 – Förenklad bild av uttagsfrekvensen ur 1385. 
 
Tanken är därför att i DATUM starta övergången till att ha ett säkerhetslager på två, på 
samtliga artiklar som ingår i Gripen-produktionen. (Enda undantagen är artikelnummer 
X. Anledningen är att de har ett betydligt högre lagervärde än de andra, vilket gör det 
olämpligt med säkerhetslager för dessa.) Därefter ska säkerhetslagret sänkas till ett för 
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samtliga av dessa artiklar kring DATUM. Detta ska vara realistiskt eftersom tiden mellan 
en och samma beordrings starttider kommer i ett jämt flöde och inte lika klumpvis som 
under DATUM och början av DATUM. Det gör att det byggs in en form av 
säkerhetsledtid. Blir en tillverkningsorder försenad kan säkerhetslagret täcka upp starten 
av beordringen och till nästa start av samma beordring dröjer det ett tag, vilket gör att den 
försenade tillverkningsordern förmodligen hinner in. Dessutom bör verksamheten hunnit 
stabilisera sig, vilket ska möjliggöra en lägre nivå på säkerhetslagret. Efter förändringen 
måste utfallet analyseras för att säkerställa en godtagbar nivå av förmågan att förse SM:s 
behov. Det finns inget som tyder på att det inte skulle fungera, snarare tvärt om. Vid 
lyckat resultat är nästa steg att eliminera säkerhetslagret helt. Då måste verksamheten 
kunna garantera att artiklarna är klara till satt behovsdatum samt att planeringen ligger 
med en tillräckligt lång framförhållning, i syfte att skapa rätt förutsättningar för 
verksamheten att göra ett korrekt jobb. 
 
Artiklar som inte tillhör Gripen-produktionen bör inte ha säkerhetslager. Övriga artiklar 
såsom specialtillverkade artiklar eller reparationsartiklar bör därmed inte ha något 
säkerhetslager. Märker man att det finns övriga artiklar med hög efterfrågan kan dock 
behovet av säkerhetslager ses över i det individuella fallet. 
 
Förslaget innebär att vissa artiklar till en början får en ökad säkerhetslagernivå. Vid 
förändringen till det nya högre värdet i ERP-systemet krävs en viss försiktighet. 
Anledningen är systemets sätt att hantera säkerhetslagret. Går företaget in och ändrar de 
artiklar som ska ha en ökad nivå på en gång, kommer företaget känna av en ökad 
beläggning. Det beror på att artiklar, som vid det tillfället har en låg lagernivå, kommer 
inom den närmaste tiden få en förändrad planering, eftersom systemet vill kompensera 
för säkerhetslagernivån direkt. Är det till och med så att lagernivån är ett, kommer 
systemet ge förslag på att en order ska vara klar redan idag eftersom man då ligger under 
säkerhetsnivån, givet en säkerhetslagernivå lika med två. 
 
Tanken är istället att säkerhetslagernivån ska ändras för respektive artikel då en order 
nyligen inkommit. Resultatet blir att systemet inte behöver ge förslag på en order som 
måste komma in i närtid. Viss ändring av planeringen kommer dock att ske men det 
ligger då långt fram i tiden och utgör inte något problem. 
 
När det är dags att sänka lagernivåerna krävs inte samma försiktighet eftersom det då inte 
innebär någon ökad beläggning. 

8.3.2.2.4 Övriga rör 
Det finns några rör som inte är inkluderade i ovanstående åtgärdsförslag. Det handlar om 
rör från röravdelningen som lagerläggs i 1386 för att sedan ingå i SM. Nivåerna bör man 
till en början låta vara oförändrade, medan de ovan föreslagna förändringarna genomförs. 
Detta för att i enlighet med Japanska sjön124 inte sänka nivåerna för mycket eftersom det 
kan innebära att situationen blir svårhanterlig. När verksamheten svängt in sig och 
lagernivåerna i lager 1385 sänkts till ett och allt fungerar som det ska kan åtgärder vidtas 
gentemot dessa artiklar. 
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Säkerhetslagret är för artiklar som har beroende behov, därmed skall inget lager behövas. 
Ett första steg är dock att identifiera artiklarnas uttagsmönster på samma sätt som för 
artiklarna i lager 1385 (se Rör i lager 1385125). 

8.3.2.3 Sammanfattning – Hantering av säkerhetslager 
Nedan följer en bild som sammanfattar det viktigaste när det gäller hantering av 
säkerhetslager för artiklar tillhörande produktionsstyraren på rör- och svetsavdelningen. 
Se Figur 36. 
 

Hantering av Säkerhetslager

Artiklar tillhörande planerare för rör- och 
svetsavdelningen

1. Svetssammanställningar ska inte ha något 
säkerhetslager.

2. Rör som ska ingå i en svetssammanställning ska 
inte ha något säkerhetslager.

3. Artiklar i lager 1385 ska ha säkerhetslagernivå två 
fram till givet datum. Därefter ska de ha 
säkerhetslagernivå ett. Detta gäller för artiklar som 
ingår i Gripen-produktionen. Övriga artiklar ska ej ha 
säkerhetslager.

4. Övriga rör ska, till en början, ha oförändrat 
säkerhetslager.

5. Det långsiktiga målet är att artiklar med beroende 
behov ska klara sig utan säkerhetslager medan 
artiklar med oberoende behov får ha säkerhetslager.

 
Figur 36 – Sammanfattning över hur säkerhetslagret ska hanteras. 
 
Med artiklar tillhörande planerare för rör- och svetsavdelningen syftas specifikt på de 
som tillhör planerare X. 

8.3.2.4 Effekt 
Åtgärdsförslaget innebär att ett standardiserat förhållningssätt kan implementeras. Det går 
på ett enkelt sätt härleda varför en artikel har en given nivå. Det kommer även att bli 
enklare att härleda konsekvenser av olika handlingsalternativ eftersom man hanterar 
artiklarna på ett standardiserat sätt. Därtill förenklas hanteringen av nya artiklar. 
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För lager 1385 kommer den första tiden innebära en ökad kostnad. Detta beror på att 
artiklarna ska hanteras på ett standardiserat sätt, samt ta hänsyn till det uttagsmönster som 
råder. Den ökade kapitalbindningskostnaden ligger på X kronor för tiden fram till 
sänkningen DATUM, eftersom vissa säkerhetslagernivåer ökas till två. Beräkningen 
grundar sig på en lagerhållningsränta motsvarande X%. Därefter frigörs X kronor, vilket 
innebär en minskad kapitalbindning med X per år. Mer aktuellt är att jämföra 
kapitalbindningen idag med den som blir aktuell efter DATUM. Skillnaden blir då X 
kronor mindre i kapitalbindning per år, vilket motsvarar en minskning på 25% vad gäller 
kapitalbindningen för säkerhetslagret i 1385, för mer information om kvantifiering se 
Bilaga L. 
 
Artiklar från röravdelningen som lagerläggs för att sedan ingå i en sammanställning utgör 
en väsentlig besparingspost då säkerhetslagret för dessa artiklar ska elimineras. Den 
monetära kvantifieringen försvåras dock av att det inte går att söka ut dessa artiklar 
specifikt i ERP-systemet. En uppskattning känns därför osäker och utelämnas. 

8.3.2.5 Koppling till framtidsscenario 
Av de scenarier som finns uppställda under Framtidsanalys126 är det förändring i 
produktion som kan påverka hanteringen av åtgärdsförslaget. Var säkerhetslagret ska 
finnas beror inte på behovet men säkerhetslagrets storlek har en direkt koppling till 
behovet av Gripen. Åtgärdsförslaget bygger mycket på att uttagsmönstret detekteras för 
respektive beordring. DATUM ska verksamheten vara mogen för en sänkning av den 
generella säkerhetslagernivån ett, i lager 1385 (se Rör i lager 1385127). Ett kraftigt 
förändrat behov skulle göra att ett nytt uttagsmönster måste spåras för att tydliggöra 
vilken säkerhetsnivå som är lämplig. Förhoppningen är dock att företaget vid den 
tidpunkten fått en så pass stabil verksamhet att lager 1385 klarar sig utan säkerhetslager, 
och endast med den säkerhetsledtid som ligger inlagd per artikel. 

8.4 Ledtidsparametrar 
Företaget använder sig av ERP-systemet för att få fram nettobehov på de ingående 
artiklarna i slutprodukterna. ERP-systemet bygger på en materialbehovsplanering som 
bryter ner behoven på den översta nivån genom att använda produktstrukturer, 
planeringsparametrar och lagernivåer. Utifrån detta genereras en körplan som är tänkt att 
användas av operatörerna som en turordningslista. 
 
För att körplanen ska vara korrekt krävs att den data som förser MRP-körningen med 
information håller hög kvalité. Gör den inte det genereras körplaner som är orealistiska ur 
ett tidsperspektiv, vilket då renderar brister eller att enorma säkerhetsnivåer krävs. 
 
Kvalitén på planeringsparametrarna som är kopplade till den planerade genomloppstiden 
är därför av yttersta vikt. Problemet för såväl Aerosystems som Aerostructures är att 
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parametrarna har varit nedprioriterade och utan närmare granskning. Exempelvis 
genomfördes en emigrering av de gamla värdena direkt in i det nya systemet utan en 
översyn huruvida en uppdatering var nödvändig. Emigreringen medförde även att vissa 
fält fick värden som inte alls var kopplat till det aktuella fältet, vilket påtvingat ytterligare 
ett problemområde att förhålla sig till. 
 
I grunden baseras den nedan gjorda bedömningen av planeringsparametrarna på en 
flödesanalys som syftat till att skapa överblickbarhet kring situationens komplexitet och 
därmed belysa vilka möjliga åtgärder som kan vara aktuella. Denna flödesanalys har skett 
i två delar, en visuell och en kvantifierbar analys. Den visuella delen är gjord i ett mer 
praktiskt avseende och syftar i första hand till att skapa en överblick samt förståelse av 
verksamheten. Den kvantifierbara analysen är däremot gjord utifrån en mängd olika data 
från planeringssystemet. 
 
De data som hämtats från ERP-systemet är i stort sett uppsamlad under en och samma 
flik i ett Excelark (se länk i Bilaga K). Alla artiklar som påverkar flödet och 
beläggningsgrupperna i rör- och svetsavdelningen finns representerade med tillhörande 
och användbara data. Tillvägagångssättet för hur all data infogats och räknats fram finns i 
en manual i Bilaga K. Sammanfattningsvis har en del formler och 
programmeringstekniska lösningar erfordrats för att göra den kvantifierbara 
flödesanalysen. Användningsområden för Excelarket framgår i Bilaga L. 

8.4.1 Transporttid 
De flesta artiklarna har en transporttid inlagd mellan varje operation som motsvarar åtta 
timmar (se Figur 30128). Detta oberoende om transporten sker till beläggningsgruppen 
alldeles intill eller om det sker till ett annat hus via en extern transport utförd av Servistik. 
Dagens situation med en likvärdig hantering av den planerade transporttiden är inte 
optimal. 

8.4.1.1 Mål med förslaget 
Åtgärdsförslaget ska på ett enkelt sätt visa hur den planerade transporttiden bör sättas för 
given situation. Avsnittet kommer även visualisera betydelsen av korrekt satta värden för 
den faktiska genomloppstiden. 

8.4.1.2 Beskrivning och genomförande 
Den planerade transporttiden måste spegla den faktiska tiden på ett mer korrekt sätt. En 
tydlig distinktion finns i huruvida transporten går inom huset eller om det skickas mellan 
husen. 
 
En enkel tumregel är att transporter inom samma hus ska planeras på ett sätt och 
transporter mellan hus ska planeras på ett annat. 
 
Transporterna inom husen har idag en planerad transporttid på åtta timmar, vilket vida 
överstiger ett rimligt värde. Ett lämpligare värde är fyra timmar. Det är fortfarande ett 

                                                 
128 Figur 30 – Exempel på genomloppstider för en artikel med relativt enkelt flöde. Sidan 65 
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värde som är tilltaget eftersom det ofta handlar om att flytta en order till en 
beläggningsgrupp som ligger alldeles intill. I vissa fall kan transporten ske via den så 
kallade inre spridningen (se Transporter129), men även då är fyra timmar ett rimligt 
värde. 
 
Vid transporter mellan husen kan den planerade transporttiden förbli åtta timmar. Enligt 
Transporttid130 kan det i absolut sämsta fall ta sju timmar innan transporten är framme. 
Det gör att åtta timmar är i överkant men i ett första steg är det rimligt att låta den vara 
oförändrad. Observera att en transport från lager 1386 alltid ska vara förknippad med en 
transporttid på åtta timmar eftersom transporten i princip alltid går via Servistik. 
Transporten till lager 1386 ligger inbakad i säkerhetsledtiden, vilket gör att den inte är 
specifikt utskriven. Transporttiden på fyra respektive åtta timmar utgör steg 1 i 
förändringen av den planerade transporttiden. 
 
Detta utgör den direkta förändring som ska göras men i förlängningen bör företaget 
sträva efter att sänka den planerade tiden för transporter inom ett hus till två timmar och 
den mellan husen till fyra timmar. Värdena är realistiska utifrån den faktiska situation 
som föreligger inom husen, samt utefter de avtal som är uppsatta mot Servistik. Dessa 
värden utgör steg 2 och är därmed målvärden. För att inte chocksänka värdena bör dock 
företaget först sätta värdena enligt steg 1. 
 
I dagens verksamhet finns det klagomål på att transporterna i vissa fall tar längre tid än 
planerat. I många fall beror det inte på Servistik utan snarare på okunskap eller slarv 
bland operatörerna. Lämpligt är därför att gå ut med tydlig information till personalen om 
hur respektive truckstation ska hanteras. Med en korrekt informationsspridning undviks 
risken att exempelvis en order läggs på en C-station utan att ett avrop skett. Vidare är 
förståelsen för en snabb förflyttning av en order till nästa station eller till tänkt 
truckstation, oerhört viktigt. Om en operatör samlar på sig dagens order och sedan 
förflyttar alla på en gång kommer mycket och värdefull tid gå till spillo. Med dagens 
transporttid på åtta timmar försvaras agerandet för transporter inom samma hus. Vid en 
transporttid på fyra timmar krävs förflyttning av order åtminstone två gånger per dag, 
givet ett jämt tidsintervall. När det gäller förflyttning till truckstation bör förflyttningen 
ske ännu oftare, för att säkerställa att en order som egentligen är färdig inte missar 
godståget. 
 
Informationen om när en order måste befinna sig på en A eller B-hållplats, för att komma 
med tåget, är också en viktig vetskap eftersom det kan undvika att order läggs på 
truckstationerna strax efter tågets avgång. Avgångstider, färdriktning och 
stationsindelning återfinns i Bilaga H. Detta är underlaget som behövs för att avgöra när 
en order måste läggas på en truckstation för att hinna med en viss avgång. 
 
Det finns dock artiklar som ska ha längre transporttid än de föreslagna. Det gäller 
rammkanaler och andra artiklar som ska på värmebehandling i Stockholm. Dessa skickas 

                                                 
129 5.4 Transporter, sidan 66 
130 5.6.3 Transporttid, sidan 73 
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från Hall 3, via en extern transportör. Transportören kommer på förmiddagen, vilket gör 
det viktigt att artiklarna som ska med är på plats senast klockan xx.xx på  morgonen. 
 
Samtidigt som transportören kommer för att hämta avgående gods lämnas ankommande 
gods. Ett genomsnittligt värde på tiden från det att den lämnar Hall 3 tills dess att den 
återkommer brukar vara två till fyra veckor. Eftersom man inte har någon kötid, ställtid 
eller tillverkningstid på legotillverkaren, hanteras summan av dessa som transporttid. 80 
timmar används idag och det är ett rimligt värde. 
 
Material som ska till Malmslätt går med någon av de två dagliga turerna som genomförs 
av Servistik. En transporttid på åtta timmar är därför fullt tillräckligt i jämförelse med 
dagens 16 timmar. I Malmslätt fallet kan en order gå igenom flera beläggningsgrupper. 
Transporttiden däremellan är satt, precis som transporten från Tannefors till Malmslätt, 
till 16 timmar. Den bör sänkas till åtminstone åtta timmar. En sammanfattning över de 
föreslagna värdena för steg 1 och steg 2 återfinns i Tabell 8. 
 
Tabell 8 – Föreslagna värden för de planerade transporttiderna. 
Transporter Steg 1 [h] Steg 2 [h]
Inom samma hus 4 2
Mellan hus 8 4
Till/från/inom Malmslätt 8 8
Till Stockholm 80 80  
 
Nedan följer ett exempel som visar resultatet av minskade planerade ledtider. Den översta 
hälften av Figur 37 motsvarar en order med en planerad transporttid på åtta timmar, 
medan den undre motsvarar en order med en planerad transporttid på fyra timmar 
(transporter sker endast inom huset). 
 

 
Figur 37 – Visualisering av transporttidens faktiska inverkan. 
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Transporttiden för den översta ordern är åtta timmar, det vill säga enligt dagens situation. 
Ordern färdigställs i 3714 för att sedan ha en transporttid på åtta timmar. Artikeln 
kommer då komma fram tidigare till 3715 än vad som var tänkt. Artikeln hamnar därmed 
längre ner på körplanen och får då ligga lite längre tid i kö än vad den i annat fall hade 
gjort. En stor del av transporttiden omvandlades således i praktiken till kötid. När den väl 
är klar i 3715 transporteras den till 3717. Artikeln tvättas för att sedan punktenligt 
förflyttas till 3718. Återigen anländer den tidigare än planerat, vilket leder till att den får 
ligga mer i kö än om de hade haft en kortare planerad transporttid, eftersom den hamnar 
längre ner i körplanen. Artikeln färdigställs sedan till tänkt färdigdatum. Hade artikel 
istället haft en transporttid på fyra timmar hade den frisläppts senare (se Figur 37). 
Eftersom den inte bara ligger av den extra planerade tid som innan fanns, kommer den 
ändå att nå samma färdigdatum som artikeln med åtta timmars planerad transporttid. 
 
Sensmoralen är att den överdimensionerade delen av transporttiden kommer i de flesta 
fallen ätas upp av att den blir liggandes längre tid i kö framför nästa beläggningsgrupp. 
Det finns vissa beläggningsgrupper som är undantag, avfettning är ett sådant exempel. 
Inkommer den tidigare kommer den förmodligen också köras tidigare. Dock innehåller 
alla flöden beläggningsgrupper som bromsar upp förtidiga order och därmed äts den 
överdimensionerade tiden upp från det föregående planeringssteget och artikeln kommer 
inte få en tidigare färdigtid. 
 
Nedan följer de steg som är aktuella vid ett införande av förslaget. 
 
Gör såhär: 

1. Uppdatera transporttiderna till föreslagna värden givna av Steg 1 (se Tabell 8). 
2. Uppdatera transporttiden för de specialfall som presenterats. 
3. Känn av situationen under en inkörelseperiod på lämpligtvis ett år. 
4. Kontrollera faktiska transporttider, förseningar och brister och gör en 

bedömning131 om det är lämpligt att gå vidare till Steg 2.  
5. Uppdatera transporttiden, om godkänt i ovanstående kontroll, till föreslagna 

värden givna av Steg 2 (se Tabell 8). 
6. När föreslagna värden i Steg 2 visar sig fungera bra, gå direkt till punkt 8. 
7. Återgå till punkt 3. 
8. Slutför åtgärdsförslaget och gör en bedömning om en ny analys över 

transporttiden behöver göras. 
 

8.4.1.3 Effekt 
Används en för lång planerad transporttid anländer artikeln tidigare till nästa 
beläggningsgrupp än vad som var planerat, vilket innebär att den kommer längre ner på 
körplanen. Konsekvensen av en för lång planera transporttid är att en order frisläpps 
tidigare. Det leder till fler order i omlopp, med högre kapitalbindning som följd. Därmed 
kommer beläggningen att öka, köerna bli längre och det skapas fler förseningar. Detta 

                                                 
131 Bedömningen bör göras genom ett antal stickprov där den faktiska transporttiden undersöks. Detta ska 
göras både för transporter mellan och inom husen. 
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kan kopplas till resonemanget om Ledtidscykeln132. I stället minskas ledtiderna genom 
detta förslag med i genomsnitt 3 % för Steg 1 och 7 % för Steg 2, jämfört med dagens 
totala ledtid. För en monetär kvantifiering se Kvantifierad effekt av kötid, transporttid och 
säkerhetsledtid133. 

8.4.1.4 Koppling till framtidsscenario 
Åtgärdsförslaget för transporttid ska på ett tydligt sätt visa vilken planerad transporttid 
som ska användas för given situation. Det innebär att flyttas svetsverksamheten ihop med 
rörverksamheten kommer vissa transporter omvandlas från att vara mellan husen till att 
bli inom huset eller vice versa. Resultatet blir att man får byta den planerade 
transporttiden från åtta till fyra eller från fyra till åtta. När det gäller förflyttningen av 
lager kommer det inte ge någon planeringsmässig förändring eftersom dagens transporter 
från 1386 redan ska ha åtta timmar och till lager 1386 är tiden inbakad i 
säkerhetsledtiden. 
 
En förändrad produktionstakt har inte en direkt påverkan på den planerade transporttiden. 
Däremot kan en kraftigt förändrad produktionstakt innebära att antalet turer som Servistik 
kör per dag ökar eller eventuellt minskar. I så fall krävs en ny utvärdering över vilken tid 
som anses lämplig för transporterna mellan husen. 

8.4.2 Kötid 
På rör- och svetsavdelningen har produktionsledaren genomfört en undersökning som 
visade att kötiderna var rimligt satta utefter den beläggningsbild som då förelåg. Det har 
med största säkerhet förändrats en del i produktionen sedan dess och det finns därför 
utrymme att förfina många av de satta värdena. Det finns även problem med att rör- och 
svetsartiklar passerar beläggningsgrupper tillhörande andra avdelningar, där kötiderna är 
satta utifrån ett annat perspektiv och inte alltid utifrån rör- och svetsartiklarnas bästa. Mer 
om kötid finns under Kötid134. 

8.4.2.1 Mål med förslaget 
Tanken är att påvisa vad som är av betydelse när kötiderna ska ansättas samt ge förslag 
på vad som behöver förändras för att nå ett effektivare flöde med färre brister. I förslaget 
kommer det ges en visualisering av hur olika värden på kötiden påverkar den faktiska 
genomloppstiden. 

8.4.2.2 Beskrivning och genomförande 
För att kunna korta ner ledtiderna på rätt sätt måste man ha ett ordentligt beslutsunderlag. 
I det här fallet handlar det om att avgöra vikten av kötid och hur stort behovet är av detta. 
Kötiden är tänkt som en slags buffertlösning och syftar till att fånga upp ojämnheter i 
beläggningen som skapar köer och liggtider. Man kan säga att varje beläggningsgrupp 
kan beläggningsutjämna utefter de förutsättningar som kötiden ger dem. Kötiden bör 
därför i någon mening svara mot den medelliggtid som artiklarna blir liggandes. I vissa 
fall har även kötiden ytterligare ett syfte i de beläggningsgrupper där det finns 
                                                 
132 4.5 Ledtidscykeln, sidan 30 
133 8.4.4.1 Kvantifierad effekt av kötid, transporttid och säkerhetsledtid, sidan 126 
134 5.6.2 Kötid, sidan 73 
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effektivitetsfördelar med att köra olika order i direkt följd eller samtidigt. Direkt kan man 
säga att rörkapningen (3714) och NC-bocken (3715) har vissa fördelar med att köra en 
viss typ av order i samband med en annan. Detta eftersom möjligheten att klumpvis köra 
rör i samma dimension kan ge minskade ställtider, vilket är överlägset tydligast och 
relativt mest fördelaktigt för NC-bocken. För de övriga beläggningsgrupperna som tillhör 
rör- och svetsavdelningen finns inte några större möjligheter i det avseendet. 
 
Frågan är hur de satta kötiderna som framgår i Bilaga C stämmer överens med 
verkligheten och dess behov av kötid. Vid en rundvandring till de berörda 
beläggningsgrupperna fick personalen frågan hur länge en artikel i genomsnitt ligger i kö 
innan bearbetning. Det svar som gavs var troligen ganska korrelerat till dagens situation 
och väldigt beroende på beläggningen och känslan för tillfället. Generellt sett var svaret 
ungefär lika med den planeringsmässigt satta kötiden och ibland något högre. Man bör 
dock vara medveten om att svaren i högsta grad påverkas av vilket utrymme, i form av 
kötid, som artiklarna faktiskt har att ligga i kö. På flertalet ställen kan man därför 
resonera i termer av ”hönan eller ägget” eftersom längre kötider kommer generera större 
köer, vilket påverkar den faktiska liggtiden och därmed personalens uppfattning i frågan. 
Möjligheten finns att i vissa fall sänka den planerade kötiden, vilket enligt 
Ledtidscykeln135 också vore lämpligt eftersom det genererar ett minskat antal artiklar i kö 
och därmed antalet krockar mellan olika order, vilket i sin tur ger utrymme för ytterligare 
sänkning av kötiden. En paradox i sammanhanget uppstår dock när personalen tror sig ha 
mindre att göra på grund av att antalet artiklar på hyllorna minskar. Detta kan då slå på 
effektiviteten i arbetet och i sin tur få köerna att växa. En medvetenhet om problemet är 
därför bra att förmedla och då inte bara enskilt till berörda parter per beläggningsgrupp 
utan till alla på avdelningen, i syfte att undvika ryktesspridning. Eftersom olika 
beläggningsgrupper har olika användningsområde för kötiden är det därför viktigt att var 
och en inser det egna syftet sett ur ett större perspektiv, och inte dömer sin egen 
beläggningsgrupp utefter en annan med helt andra förutsättningar. 
 
Generellt sett vill man inte skapa för stora variationer i ett tidigt skede av flödet eftersom 
det kommer få stor inverkan på den faktiska ledtiden. Det är därför viktigt att det inte 
uppstår felaktigheter i början av flödet, vilket gör det extra viktigt för inledande 
flödesgrupper att följa körplanen och inte skapa kraftiga variationer. En stor risk i 
sammanhanget är att kötiden kan missbrukas i något avseende och skapa för stora 
möjligheter till att göra lite som man vill. Denna risk bedöms vara särskilt stor i NC-bock 
och rörkapningen, men även på många andra håll, bland annat svetsavdelningen. Det får 
till exempel inte bli så att man inväntar fler order i samma dimension och därför tar ett 
jobb som ligger längre ner på körplanen. Resonemang kopplat till den långa horisonten 
till faktiskt behov i SM och att man därför kan vänta lite till med ett smärre försenat jobb, 
tillhör också ett felaktigt och riskabelt sätt att tänka. 
 
I dagsläget ser de planerade ledtiderna ut som i exemplen nedan. Då produktionsstyraren 
på rör- och svetsavdelningen frisläpper alla order på rörartiklar ungefär fyra veckor innan 
planerat startdatum fungerar detta som en slags kötid för den första operationen, i detta 
fall rörkapningen (3714). Den tidigare frisläppningen ligger dock inte inplanerad i ERP 
                                                 
135 4.5 Ledtidscykeln, sidan 30 
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och ingår därför inte i den planerade ledtiden. Figur 38 nedan är kopplad till det översta 
exemplet i Figur 24136 medan Figur 39 nedan är kopplat till det översta exemplet i Figur 
25137. 
 

 
Figur 38 – Exempel på planerade kötider för ett hydraulrör. 
 
Figuren ovan är kopplad till artikel X med partistorleken 8. Skillnaden är alltså att i 
exemplet (Figur 39) nedan går artiklarna till en avfettning i tvätten direkt efter 
rörkapningen. Dessa är de två absolut vanligaste stegen efter en rörkapningen och ingår i 
de flesta olika typerna av flöden. 
 

 
Figur 39 – Exempel på planerade kötider för ett aluminiumrör. 
 
Figuren ovan är kopplad till artikel X med partistorleken 10. Eftersom Rörkapning – 
3714138 mer eller mindre har möjlighet att styra grupperingen i NC-bockningsmaskingen 
på grund av sin långa tidshorisont finns en stor risk att NC-bockningen blir underordnad 
rörkapningens sätt att gruppera sina order. Så bör inte fallet vara eftersom det är NC-
bockningsmaskinen som har störst behov av att gruppera utefter sina förutsättningar. 
Genom att skapa förutsättningar för egen gruppering i NC-bockningsmaskinen har man 
dessutom, på längre sikt via exempelvis den Japanska sjön139 möjligheten att lokalisera 
produktionens maximala flöde i NC-bockningsmaskingen (3715), som därtill anses vara 
en kritisk resurs. Det är därför mycket viktigt att rörkapningen körs så ofta som möjligt 
för att på så sätt ge förutsättningarna för NC-bockningsmaskinen att själv göra sin 
gruppering. Det beror på att rörkapningen, som inte är en kritisk resurs, inte ska styra hela 
flödet genom att göra för grova grupperingar. 
 
Med anledning av att flödet startar i rörkapningen och sedan går vidare i flera olika vägar 
är det alltså direkt olämpligt att ge rörkapningen för stora möjligheter att gruppera 
artiklarna eftersom det ofta gör att nästkommande order på körplan blir lidande. Detta 
leder därför till ökade variationer och mindre möjlighet för kritiska resurser att själva 
gruppera på lämpligt vis. I det här fallet utgör NC-bockning rör – 3715140 den kritiska 

                                                 
136 Figur 24 – Tre exempel på flöde för titanrör. Sidan 61 
137 Figur 25 – Två exempel på flöde för aluminiumrör. Sidan 61 
138 5.3.3.1 Rörkapning – 3714, sidan 46 
139 4.6 Japanska sjön, sidan 31 
140 5.3.3.2 NC-bockning rör – 3715, sidan 47 
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resursen och är den som faktiskt har ett visst behov av att samgruppera olika order i syfte 
att få ner ställtiderna. Konsekvensen på körplanen av att artiklar grupperas allt för tidigt, 
per exempelvis dimension, visas i Figur 40 nedan, i det här fallet illustreras exemplet 
utifrån flödesvägen i Figur 38 ovan. Ju längre fram i flödet man tittar desto fler order 
kommer in från andra beläggningsgrupper och läggs i kö. 
 

 
Figur 40 – Konsekvensen på körplanen vid en dimensionsgruppering för några olika artiklar. 
 
Då artiklar anländer allt tidigare till nästkommande beläggningsgrupp kommer de hamna 
längre och längre ner på körplanen för denna. Detta medför att artiklar blir liggandes 
olika länge i kö vid de olika beläggningsgrupperna och i slutändan får de en längre 
produktionsledtid. Order som grupperats ihop kommer alltså inte bli klara tidigare, 
dessutom växer risken för förseningar på grund av krockar och köer i produktionen 
eftersom fler order ligger ute i verksamheten, vilket framgår i Figur 41 nedan. 
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Figur 41 – Genomloppstider vid olika behovsdatum men då produktion påbörjas samtidigt. 
 
En alltför stor gruppering, med för lång horisont in i framtiden, leder alltså till stora köer 
mot slutet av flödet. Detta mycket på grund av att nummer två på körplanen i 3714 och 
nummer tre på körplan i 3715 får vänta ännu längre och blir därför lidande vid en större 
gruppering. Konsekvensen, som eskalerar ju mer man grupperar på det här viset, märks 
först senare i flödet och då är det många gånger för sent att göra något åt saken. Därför är 
det av högsta vikt att en gruppering görs på rätt ställe och utifrån rätt förutsättningar. För 
övergripande beskrivning av kopplingen mellan Figur 38, Figur 40 och Figur 41 se 
Bilaga E. 
 
I stället för att frisläppa artiklarna så mycket som fyra veckor innan föreslås i stället en 
omfördelning av parametrarna i syfte att minska antalet artiklar i kö och därmed 
fördröjningen i produktion. Dessutom bör man se till att rörkapningen inte styr 
grupperingen eftersom den inte utgör någon kritisk resurs. Samtidig måste det finnas 
möjlighet för NC-bockningsmaskinen att gruppera sina order på ett lämpligt vis. Detta 
görs genom lämpliga värden på kötiden. Grundtanken är att de ska gruppera så lite som 
möjligt utan att för den skull ställa så mycket att man inte hinner med. Det optimala 
värdet på kötiden är svårt att finna, vilket kan innebära en iterativ process där kötiden 
tvingas finjusteras. Därigenom når man ett flöde som utnyttjar den kritiska resursen 
optimalt samtidigt som grupperingen är så liten som möjligt, där en liten gruppering leder 
till ett effektivare flöde. Föreslagna kötider för vårt exempel i Figur 38 skulle då bli som 
Figur 42 visar. 
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Figur 42 – Visualisering av föreslagna kötider för ett hydraulrör. 
 
Figuren ovan är kopplad till artikel X. På samma sätt för exemplet i Figur 39 blir 
kötiderna i stil med vad Figur 43 nedan visar. 
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Figur 43 – Visualisering av föreslagna kötider för ett aluminiumrör. 
 
Figuren ovan är kopplad till artikel X. I dessa fall får inte grupperingen i rörkapningen 
lika stort utfall på de totala köerna vilket framgår i Bilaga F. Nästkommande order på 
körplan blir heller inte lika lidandes av grupperingen eftersom den nu sker i ett senare 
skede av flödet, vilket framgår i Bilaga G. 
 
Låt oss nu titta på ett typiskt flöde för ytbehandlade rör. I Figur 44 nedan framgår det att 
skillnaden mellan detta flöde och föregående exempel i Figur 39 ovan är själva 
ytbehandlingen som sker i en annan byggnad, i övrigt är flödet lika. Detta exempel finns 
också representerat överst i Figur 27141. 
 

 
Figur 44 – Exempel på planerade kötider samt förslag på kötider för ett ytbehandlat aluminiumrör. 
 
Figur 44 ovan är kopplad till artikel X med partistorleken 13. På samma sätt som för 
aluminiumrören i Figur 39 släpps även detta fyra veckor innan planerad ledtid börjar och 
ovanstående resonemang kring köer och ordning på körplan gäller även för detta 
exempel. Även om den planerade ledtiden för detta exempel blir längre av det här 
specifika förslaget blir den faktiska ledtiden kortare på grund av senare frisläppning och 
alla de fördelar den förändrade planeringen medför. Värt att notera är att Varmåldring 
(7104) samt K Kontroll DT (7991) bedöms ha behov av en något längre kötid. 
 
Vi ska även ta och titta på ett typiskt flöde för svetsade rörartiklar. I Figur 45 nedan 
framgår de planerade kötiderna för ett typiskt svetsat aluminiumrör. Därtill visas de 
föreslagna kötiderna. Flödesvägen för denna artikel har tidigare beskrivits överst i Figur 
28142. 
 

                                                 
141 Figur 27 – Två exempel på flöde mellan olika byggnader. Sidan 62 
142 Figur 28 – Två exempel på flöde för svetsade aluminiumrör. Sidan 63 
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Figur 45 – Exempel på planerade kötider samt förslag på kötider för ett svetsat aluminiumrör. 
 
Figur 45 ovan är kopplad till artikel X med partistorleken 6. Totalt sett blir det en väldigt 
liten skillnad i summan av kötiderna för exemplet, den relevanta förändringen är den 
omfördelning av kötid om föreslås. Detta för att skapa bättre förutsättningar för de 
beläggningsgrupper som verkligen behöver det. I det här exemplet framgår det att TIG o 
MIG svetsning lättmetall – 3134, K Svetskontroll och röntgen – 1504 samt K Kontroll DT 
– 7991 bedöms vara i behov av en något längre kötid. Samtidigt bedöms den planerade 
kötiden vara något lång för K penetrantkontroll – 1503 och för Avfettning anoljn U-ljud – 
6901. 
 
Det införs även en kötid för lager 1386, eftersom det tar en viss tid att plocka samman en 
order samt att ordern oftast inte plockas direkt på angivet klockslag. Den satta tiden kan 
diskuteras och frågan är om de fyra (Steg 1) respektive två (Steg 2) föreslagna timmarna 
är tillräckligt för att täcka upp kötiden i lagret. 
 
Ett problem är också att de beläggningsgrupper som inte tillhör rör- och svetsavdelningen 
beläggs många gånger av en del andra artiklar vilket försvårar bedömningssituationen. 
Förändringar av kötiderna för dessa bör därför ske i samförstånd med övrig verksamhet. 
Det finns dock möjlighet att ansätta andra värden på beläggningsgrupper som tillhör 
Aerostructures utan att tvinga dem ändra sina värden. Detta genom att Aerosystems kan 
ha ett annat värde på ort T för en beläggningsgrupp som tillhör D. 
 
Föreslagna värden på de kötider som anses vara lämpliga (steg 1) finns i Bilaga C. Därtill 
finns ett målvärde (steg 2) som bedöms vara rimligt. Viktigt att komma ihåg är att hela 
systemet är komplext och det förekommer mycket synergieffekter mellan olika typer av 
förändringar, vilket ger att även målvärdet kan komma att omprövas då beläggningen på 
olika beläggningsgrupper förändras. 
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Gör såhär: 
1. Uppdatera kötiderna till föreslagna preliminära värden (se Bilaga C). 
2. Känn av situationen under en inkörelseperiod på lämpligtvis ett år. 
3. Kontrollera förseningar och brister för respektive beläggningsgrupp och gör en 

grundlig bedömning143 om det är lämpligt att gå vidare till målvärdena.  
4. Uppdatera kötiderna, för de beläggningsgrupper som godkänts i ovanstående 

kontroll, till föreslagna målvärden. 
5. Om föreslagna målvärden visar sig fungera bra, gå direkt till punkt 7. Pröva 

annars ett rimligt värde i närheten av målvärdet. 
6. Återgå till punkt 2. 
7. Slutför åtgärdsförslaget och gör en bedömning om en ny analys över kötiderna 

behöver göras. 
 
Den genomförandeplan som presenterats ovan är tänkt att fungera mer som en ledande 
checklista på hur förslaget på ett lämpligt sätt kan implementeras. 

8.4.2.3 Effekt 
Efter ett genomförande av åtgärdsförslaget kommer varje beläggningsgrupp ha en kötid 
som faktiskt motsvarar dess behov. Detta är av central betydelse eftersom för långa 
planerade kötider innebär att den faktiska ledtiden förlängs på grund av att fler order 
ligger ute i verksamheten, vilket förlänger köerna. Detta enligt Ledtidscykeln144. En 
förändrad hantering av frisläppningen innebär en kraftigt minskad kapitalbindning 
eftersom order släpps senare. En ytterligare effekt av den förändrade kötiden är att NC-
bockningsmaskinen nu själv kan bestämma vilka order som ska klumpas ihop och inte, 
som idag, hamna under rörkapningens valda ihopklumpning. Genom att variera längden 
på kötiden före NC-bockningsmaskinen kan den optimala situationen hittas, där NC-
bockningsmaskinen utnyttjas fullt ut. Detta innebär att NC-bockningsmaskingen ska 
ställa så mycket som möjligt utan att bli flaskhals, vilket resulterar i ett jämnare flöde. 
Det kommer då även att leda till färre förseningar. 
 
I genomsnitt ökas ledtiderna för rör- och svetsartiklarna med 3 % vid en implementering 
av Steg 1 i detta förslag. Detta beror främst på en omfördelning av kötid till de 
beläggningsgrupper som är i störst behov av ökat kötidsutrymme. Däremot minskas 
ledtiderna totalt med i genomsnitt 8 % för ett genomförande av Steg 2, jämfört med 
dagens situation. Det är därför viktigt att komma ihåg att Steg 1 delvis syftar till att nå 
Steg 2 på ett smärtfritt sätt. För en monetär kvantifiering se Kvantifierad effekt av kötid, 
transporttid och säkerhetsledtid145. 

                                                 
143 Bedömningen ska göras i enlighet med det som presenterats i förslaget. Det innebär en analys över hur 
den faktiska liggtiden ser ut för respektive beläggningsgrupp. Ligger nivåerna runt Steg 1 nivåer finns 
möjligheten att gå till Steg 2 eftersom ändringen påverkar beläggningen och därmed liggtiden. 
144 4.5 Ledtidscykeln, sidan 30 
145 8.4.4.1 Kvantifierad effekt av kötid, transporttid och säkerhetsledtid, sidan 126 
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8.4.2.4 Koppling till framtidsscenario 
Kötiden påverkas av beläggningen per beläggningsgrupp. En hög beläggning innebär 
generellt sätt att köerna ökar. Det är därför viktigt att en förändring i produktionstakt och 
behovsnivå också ger en förändring i kötiden eftersom beläggningen förändrats. 

8.4.3 Säkerhetsledtid 
I dagsläget har i princip alla artiklar en säkerhetsledtid på 120 timmar. Detta är i många 
avseenden både onödigt mycket och ett slöseri med tid. I vissa fall är det dock värt att 
diskutera om 120 timmar är tillräckligt i dagens situation, detta främst för artiklar med 
långa operationslistor och flertalet husbyten. 
 
Problemet med vilken säkerhetsledtid som ska gälla för respektive artikel är komplext i 
många avseenden. Det är många faktorer som påverkar och mycket som inte går att 
förutspå. Behovet av säkerhetsledtid beror av antalet operationer, antalet transporter och 
husbyten, kraven på omarbetning av en icke fullgod operation, köer och nedprioritering 
vid beläggningsgrupperna, slarv med eller missar av körplan och satta tidsparametrar, 
samt i stort sett allt annat som skapar någon form av osäkerhet i ledtiden. En bedömning 
av hur stora och tidskrävande dessa osäkerheter är ligger därför till grund för den 
föreslagna säkerhetsledtiden. 

8.4.3.1 Mål med förslaget 
Målet med detta förslag är att skapa riktlinjer och rekommendationer för hur man ska 
arbeta med utformningen och planeringen av artiklarnas säkerhetsledtider. Förslaget 
inriktar sig på de artiklar som tillhör planerare X. 

8.4.3.2 Beskrivning och genomförande 
Inledningsvis skapas en gruppering som kan ligga till grund för hur säkerhetsledtiderna 
ska sättas. Denna gruppering utförs utifrån den flödesanalys som gjorts. Flödesanalysen 
visar på ett tusental olika flödesvägar  och en kontroll visar att paretoprincipen gäller 
mellan antalet artiklar och användandet av flödesvägarna. Detta beskrivs mer under 
Flödesbeskrivning146. Antalet flödesvägar som lokaliserats är relativt många och frågan 
är hur många som egentligen används. Bakgrunden till detta problem är att de data som 
ligger till grund för flödesanalysen även tar upp en del inaktiva artiklar. Storleken och 
omfattningen av detta problem är svårt att fastställa men merparten av de aktiva 
artiklarna i ERP bedöms vara aktiva även i verkligheten. 
 
I flödesanalysen implementeras en familjkod som styrs av antalet operationer och antalet 
husbyten, detta gav 168 olika fall. Familjkoden får sedan ligga till grund för 
familiseringen där en indelning i 12 olika familjer sker, (A, B, C, … L). Varje familj 
tilldelas ett lämpligt målvärde (Steg 2) på säkerhetsledtiden i intervallet 32 till 120 
timmar. Indelningen sker i steg om 8 timmar, vilket motsvarar en normal arbetsdag. 
Sammanställning av detta presenteras i Bilaga I. 
 

                                                 
146 5.3.6 Flödesbeskrivning, sidan 58 
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Figur 46 - Exempel och förslag på säkerhetsledtider för ett ytbehandlat aluminiumrör. 
 
Figur 46 är kopplad till artikel X med partistorleken 13. Då rådande situation kanske inte 
är mogen för radikala förändringar rekommenderas att förändringen av säkerhetsledtiden 
görs i minst två etapper, Steg 1 och Steg 2. Värdena i Steg 2 är som sagt de tänkta 
målvärdena medan värdena i Steg 1 baseras på målvärdena men med en större 
säkerhetsmarginal. Anledningen till att införa förändringen i etapper grundar sig i en 
försiktighetsprincip och syftar till att undvika dramatiska konsekvenser i negativ 
bemärkelse. Det är alltså viktigt att verksamheten får svänga in innan steg två genomförs. 
Därtill finns det synergieffekter med andra åtgärdsförslag som i en kombination bör 
hanteras med försiktighet. 
 
Gör såhär: 

1. Uppdatera säkerhetsledtiderna till föreslagna värden givna av Steg 1 i Bilaga I. 
2. Känn av situationen under en inkörelseperiod på lämpligtvis ett år. 
3. Kontrollera flödet, förseningar och brister för respektive familj och gör en 

bedömning147 om det är lämpligt att gå vidare till Steg 2.  
4. Uppdatera säkerhetsledtiderna, för de familjer som godkänts i ovanstående 

kontroll, till föreslagna värden givna av Steg 2. 
5. När föreslagna värden i Steg 2 visar sig fungera bra, gå direkt till punkt 7. 
6. Återgå till punkt 2. 
7. Slutför åtgärdsförslaget och gör en bedömning om en ny analys över 

säkerhetsledtiderna behöver göras. 
 
Den genomförandeplan som presenterats ovan är tänkt att fungera mer som en ledande 
checklista på hur förslaget på ett lämpligt sätt kan implementeras. 

8.4.3.3 Effekt 
De effekter som förändringen är tänkt att svara för är framförallt i form av 
ledtidsreduktion. Med detta följer också en lägre kapitalbindning i form av färre 
produkter i arbete, det vill säga lägre PIA. Dessutom påverkas sannolikheten för krockar 
och köer i produktionen, eftersom artiklarna inte kommer att frisläppas lika tidigt som 
                                                 
147 Bedömningen bör göras utifrån de bristlistor som finns samt eventuellt genom användandet av 
översiktsbilden i ERP-systemet som visar inleveranser av bristnoterade artiklar. Syftet är att få en 
uppfattning om vilka typer av artiklar säkerhetsledtiden funkar bra respektive dåligt för. 
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innan, vilket gör att antalet frisläppta artiklar kommer att sjunka. Detta är något som 
påvisas med teorin om ledtidscykeln (se Ledtidscykeln148). Den viktigaste effekten som 
direkt kan komma att märkas är således en effektivare produktion där flödet kommer 
flyta på mer smärtfritt och problemfritt. Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för de 
övriga åtgärdsförlagen som därför i synergi med varandra kan bli bättre än var och en 
enskilt. Det gör också att bristerna inte bör öka. 
 
I genomsnitt minskas de totala ledtiderna med 5 % för Steg 1 och 10 % för Steg 2, 
jämfört med dagens totala ledtid. För en monetär kvantifiering se Kvantifierad effekt av 
kötid, transporttid och säkerhetsledtid149. 

8.4.3.4 Koppling till framtidsscenario 
Åtgärdsförslaget påpekar vikten av att ha en säkerhetsledtid som är anpassad efter 
komplexiteten på flödet, främst gäller detta antalet operationer och antalet husbyten. 
Flyttas svetsverksamheten och lagret kan det innebära viss förändring vad gäller behov av 
säkerhetsledtid eftersom antalet husbyten kan förändras. Det blir dock inte aktuellt med 
några större förändringar eftersom antalet operationer är oförändrat. 

8.4.4 Sammanfattning av föreslagna ledtidsparametrar 
Konsekvenserna av ovanstående åtgärdsförslag, kopplat till ledtidsparametrar, är svåra att 
förutspå. Det råder en rad synergieffekter mellan förslagen och en förändring i den ena 
parametern kan medföra både positiva och negativa konsekvenser för den andra 
ledtidsparametern. 
 
Här presenteras en sammanfattande konsekvensbeskrivning av de exempel som tidigare 
tagits upp. I Figur 47 nedan framgår skillnaden mellan dagens planerade 
ledtidsparametrar och de som föreslås. 
 

 
Figur 47 – Förslag på planerade tidsparametrar för ett hydraulrör. 
 
Figur 47 är kopplad till artikel X med den nuvarande partistorleken 8. Den stora totala 
sänkningen beror till stor del på en radikal minskning av den tidigare frisläppningen, men 
                                                 
148 4.5 Ledtidscykeln, sidan 30 
149 8.4.4.1 Kvantifierad effekt av kötid, transporttid och säkerhetsledtid, sidan 126 
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även på minskad säkerhetsledtid och bättre anpassade transporttider. Värt att poängtera är 
inte bara antalet artiklar som berörs av denna flödesväg utan framförallt att en mycket 
stor del av volymvärdet för rör- och svetsartiklarna passerar denna flödesväg. I Figur 48 
nedan är flödesvägen aningen längre men skillnaden visar sig fortfarande vara kraftig 
mellan dagens situation och den föreslagna. 
 

 
Figur 48 – Förslag på planerade tidsparametrar för ett aluminiumrör. 
 
Figur 48 är kopplad till artikel X med den nuvarande partistorleken 10. Denna föreslås 
ingå i samma flödesfamilj som artikeln i Figur 47 ovan. Förutom dessa två exempel ingår 
det en mängd olika flödesvägar i flödesfamilj C, som totalt sett är den överlägset största 
flödesfamiljen.  
 
En utökning av exemplen ovan leder oss till de ytbehandlade aluminiumrören Figur 49 
nedan där artikeln byter hus två gånger. Det viktiga är återigen att få ner variationerna i 
flödet och dess inledande skede, samt att minska ner andelen PIA. Detta i kombination 
med att tillverkningen måste ske utefter ett fungerande planeringssystem. Förutsatt att 
verksamheten styrs enligt dessa principer och i linje med det som föreslagits i 
åtgärdsförslaget, anses målvärdet nedan vara fullt möjligt. 
 

 
Figur 49 – Förslag på planerade tidsparametrar för ett ytbehandlat aluminiumrör. 
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Figur 49 är kopplad till artikel X med den nuvarande partistorleken 13. I enlighet med 
resonemanget ovan framgår det i Figur 49 konsekvensen av de föreslagna 
tidsparametrarna, för ett typiskt flöde genom svetsavdelningen. 
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Figur 50 – Förslag på planerade tidsparametrar för ett svetsat aluminiumrör. 
 
Figur 50 ovan är kopplad till artikel X med den nuvarande partistorleken 6. Här är inte 
ledtidsreduktionen lika stor vilket är kopplat till flödesvägens komplexitet. I just denna 
typ av flödesvägar är det mycket viktigt att svetssammanställningen skickas i god tid till 
Ytbehandling – 7901150 för att inte bli liggandes en cykel i onödan och därmed bli 
försenad. 
 
Sammanfattningsvis anses vikten av korrekt satta planeringsparametrar vara mycket stor. 
Detta eftersom de ligger till grund för att all produktion sker i rätt tid. Om inte bilden av 
verkligheten är korrekt är det heller inte lätt att lokalisera var exempelvis flaskhalsar och 
problem faktiskt finns. Problematiken kan liknas vid en resa mellan Malmö och 
Stockholm där tiden kan variera på alltifrån 30 minuter med ett JAS 39 Gripen till två 
veckor om man väljer att gå till fots. Om man dessutom måste ta vägen via Visby blir 
situationen ännu mer svårbedömd. En bra planering och bedömning av de förutsättningar 
som ges kan däremot ge oss möjligheten att lokalisera vad som tar längst tid, är dyrast att 
utnyttja och mest komplicerat för den totala vägen. På så sätt kan en bästa lösning hittas 
och vi kan därför med större noggrannhet utlova en tid då vi faktiskt kommer anlända till 
vårt slutmål. Om man mot förmodan inte skulle klara att hålla de utlovade tiderna går det 
med fördel att lokalisera anledningen till problemet, i efterhand finns därmed 
förutsättningarna att inte göra om samma misstag. Vikten av att mäta, lokalisera och följa 
upp problem i produktionen går därför hand i hand med ett veklighetstroget 
planeringssystem och dess givna förutsättningar. 
 
Nedanstående figur (se Figur 51) sammanfattar de viktigaste punkterna för 
åtgärdsförslaget om ledtidsparametrar. 
 

                                                 
150 5.3.5.11 Ytbehandling – 7901, sidan 56 
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Hantering av Ledtidsparametrar

Artiklar tillhörande planerare för rör- och 
svetsavdelningen

1. Transporter inom hus ska ha en planerad 
transporttid på fyra timmar i Steg 1 och två timmar i 
Steg 2.

2. Transporttider mellan hus ska ha en planerad 
transporttid på åtta timmar i Steg 1 och fyra timmar i 
Steg 2.

3. Kötiden ska motsvara den medelliggtid en order 
har vid respektive beläggningsgrupp. Det finns 
föreslagna värden uppdelade i Steg 1 och Steg 2. 
För NC-bockningsmaskinen ska kötiden även vara 
ett verktyg för att styra hur mycket operatörerna kan 
klumpa ihop order.

4. Frisläppningen av order som startar i 
röravdelningen ska göras en vecka innan planerat 
startdatum.

5. Säkerhetsledtiden ska sättas olika beroende på 
komplexiteten hos ordern. Många operationer och 
husbyten ska ge längre säkerhetsledtid.

 
Figur 51 – Sammanfattning över hanteringen av ledtidsparametrar. 
 
Med artiklar tillhörande planerare för rör- och svetsavdelningen syftas specifikt på de 
som tillhör planerare X. 

8.4.4.1 Kvantifierad effekt av kötid, transporttid och säkerhetsledtid 
Eftersom förslagen är tänkta att genomföras i flera steg presenteras ett kvantitativt mått 
uppdelat från nuläget till Steg 1, samt från nuläget till Steg 2. Inledningsvis presenteras 
en genomsnittlig ledtidsreduktion. 
 
Förändrad ledtid:  Steg 1   Steg 2 
Förändrad tidigare frisläppning:  -14 %   -14 % 
Förändrad kötid:  3 %   -8 % 
Förändrad transporttid:  -3 %   -7 % 
Förändrad säkerhetsledtid:  -5 %   -10 % 
Totalt:  -19 %   -39 % 
 
Därtill presenteras nedan den förändrade kapitalbindningen, observera att besparingarna 
är framräknade per år. 
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Förändrad kapitalbindning per år:  Steg 1  Steg 2 
Förändrad tidigare frisläppning:  X  kr  X kr 
Förändrad kötid:  X  kr  X  kr 
Förändrad transporttid:  X  kr  X  kr 
Förändrad säkerhetsledtid:  X  kr  X  kr 
Totalt:  X  kr  X  kr 
 
För mer information och kvantifiering se Bilaga L. 

8.5 Övriga åtgärdsförslag och problemområden 
Nedan följer en kort beskrivning av problemområden som påverkar planeringen men som 
ligger utanför rapportens avgränsningar. Det ges en kort presentation av problemet, 
tankar om hur det kan åtgärdas samt vilka effekter en åtgärd skulle medföra. 

8.5.1 Hantering av ERP-systemet 
Hanteringen av ERP-systemet är fortfarande ett område i behov av förbättring. I detta 
avsnitt syftas det främst på operatörernas kunskap över hur systemet ska användas vid 
exempelvis av- och påstämpling av order, hantering av körplaner, 
informationsinhämtning, problemhantering med mera. 

8.5.1.1 Förslag på problemhantering 
Det finns mycket informationsunderlag som hanterar ERP-systemet men ett riktat 
utbildningsunderlag för operatörerna skulle vara önskvärt. Detta bör även kompletteras 
med en muntlig genomgång. Informationen bör poängtera vikten av att följa körplanen 
eftersom dess betydelse är stor. Anledningen är att om operatörerna inte följer körplanen 
utan istället egenplanerar kommer stora variationer att skapas, vilket gör att förseningar 
och brister uppstår. Det är också viktigt att man visar de faktiska konsekvenserna av 
egenplanering. Konsekvenser av ett felaktigt agerande framgår delvis i Bilaga E. 

8.5.1.2 Effekt 
Resultatet av en lyckad informationsspridning är en effektivare och mer korrekt hantering 
av ERP-systemet. Data som ligger i systemet kommer således att hålla högre kvalité och 
utgöra ett bättre underlag för analyser. Detta är mycket viktigt eftersom informationen 
exempelvis ligger till grund för kostnadsberäkningar och bedömning av kapacitetsbehov. 
 
Får man operatörerna att följa körplanen kan produktionen förutses på ett annat sätt och 
flödet kommer att bli bättre eftersom operatörerna kör det som det faktiskt är behov utav. 
Planeringen kommer göras utifrån ett övergripande perspektiv, snarare än att en lokal 
beläggningsgrupp optimeras. 

8.5.2 MRP-körningarna 
ERP-systemet som används för Aerosystems och Aerostructures är uppdelat på två orter. 
Aerosystems är ort T och Aerostructures är ort D. Detta innebär att systemet gör skillnad 
på om en artikel tillhör T eller D. Ortshanteringen leder dock till flertalet problem. 
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Exempelvis försvåras möjligheten att följa produktstrukturen från övergripande nivå ner 
till de ingående komponenterna eftersom det kan ske ett antal ägarbyten genom 
strukturen. Det leder till att en MRP-körning inte räcker för att få fram nettobehov för 
samtliga artiklar. Lösningen blev att köra MRP-körningen först på T, sedan D och 
slutligen T igen. 
 
Tre MRP-körningar är fullt tillräckligt för de grenar i produktstrukturen som inte 
innehåller allt för många ägarbyten. Problem uppstår vid mer komplexa situationer. Anta 
nedanstående ägarbytesstruktur: 
 
Slutmontering (SM):  T 
Sammanbyggnad (SB): D 
Svetssammanställning: T 
Maskindetalj:   D 
 
Första MRP-körningen generera nettobehov i slutmonteringen och ger bruttobehoven till 
sammanbyggnad. Andra MRP-körningen omvandlar bruttobehoven till nettobehov och 
ger bruttobehoven på svetssammanställningen. Sista körningen ger nettobehoven på 
svetssammanställningen men bara bruttobehoven på maskindetaljen, vilket visualiseras i 
Figur 52 nedan. 
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Bruttobehov SB

MRP-körning 3.
Nettobehov Svets
Bruttobehov M.det

MRP-körning 2.
Nettobehov SB

Bruttobehov Svets

 
Figur 52 – Schematiskt bild över MRP-körningarna vid tre ägarbyten. 
 
Resultatet blir att MRP-körningen inte kommer ta hänsyn till partiformningsmetod, redan 
lagda order, lagernivåer och säkerhetslager. Slutsatsen är att systemet kan generera 
orderkvantiteter som egentligen inte är representativa utifrån det faktiska behovet. 

8.5.2.1 Förslag på problemhantering 
Aerosystems och Aerostructures bör i ett initialt skede kartlägga de ägarstrukturer som 
föreligger. Artiklar med ägarstrukturer som motsvarar den som presenterats ovan eller 
med en än mer komplicerad struktur, är ämne för undersökning och avgörande huruvida 
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det är ett problem eller ej. Utgör antalet artiklar en betydande del kan problemet lösas 
med en ytterligare MRP-körning på D-sidan, givet att den ovan presenterade strukturen är 
den mest komplicerade. 

8.5.2.2 Effekt 
Efter en undersökning finns ett underlag för problemets storlek. Det gör att företaget kan 
ta ett aktivt beslut om det krävs en åtgärd eller om det faller under en godtagbar 
felmarginal. Beslutet måste dock tas utefter fullständig information där man är medveten 
om konsekvenserna. 
 
Väljer företaget att köra MRP-körningen ytterligare en gång blir effekten att alla artiklar 
får korrekta behov, det vill säga nettobehov. 

8.5.3 Ordersärkostnaden 
Det pågår en uppdatering av ordersärkostnaden för att säkerställa att den motsvarar de 
verkliga kostnaderna som förknippas med att lägga en order. Saab kände att det var en 
nödvändighet eftersom den nuvarande ordersärkostnaden var bristfällig, vilket är ett 
problem då least unit cost är en vanlig partiformningsmetod. Det finns fortfarande vissa 
brister i det tänkta sättet att beräkna ordersärkostnaden. Företaget kommer inte att 
inkludera den fasta kostnaden för externa transporter som uppstår om man lägger en 
inköpsorder. Transportkostnaderna är till stor del rörliga men det finns även en fast 
kostnad som måste betalas oavsett kvantitet. Den fasta kostnaden bör vara del av 
ordersärkostnaden för att partiformningsmetoder, vilka använder ordersärkostnaden som 
inputparameter, ska generera korrekta kvantiteter. 

8.5.3.1 Förslag på problemhantering 
Genom att kartlägga de fasta kostnaderna kan ordersärkostnaden uppdateras så att den 
inkluderar alla kostnader som är kopplade till en orderläggning. 

8.5.3.2 Effekt 
Efter att ordersärkostnaden inkluderar den fasta transportkostnaden kan mer korrekta 
orderkvantiteter genereras av ERP-systemet eftersom den då tar hänsyn till de faktiska 
kostnaderna som är kopplade till orderläggning. Effekten kommer för de inköpsartiklar 
som använder partiformningsmetoder såsom least unit cost och ekonomisk orderkvantitet. 
Skillnaden på kvantiteter kommer att märkas på artiklar med längre transporter, vilket 
inte är ovanligt för exempelvis inköpta rör. 

8.5.4 Användning av least unit cost 
Least unit cost används ofta som partiformningsmetod då tillverkningsort inte är samma 
som behovsort. Enligt den manual som skrivits för att standardisera hanteringen skall lot-
for-lot användas som partiformningsmetod på behovssidan och least unit cost på 
tillverkningssidan. Manualen säger även att min, max och multipel partistorlek skall 
sättas till lämpliga värden på tillverkningssidan. Problemet är att ERP-systemet inte har 
möjlighet att ta hänsyn till min, max och multipel partistorlek vid least unit cost 
beräkningar. Resultatet blir att systemet ger förslag på orderkvantiteter som inte 
överrensstämmer med de begränsningar som finns. Manuell handpåläggning krävs därför 
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för att justera orderkvantiteterna. Problemet ligger inte bara vid internorder utan 
återkommer vid all användning av least unit cost. Det gör exempelvis att problem uppstår 
i rörförrådet då leverantörer satt en minsta beställningskvantitet. Systemet tar dock inte 
automatiskt hänsyn till detta eftersom den inte har möjlighet att inkludera min, max och 
multipel vid beräkningen av orderkvantitet. Problemet visas i Figur 53 nedan. 
 

 
Figur 53 – Exemplifierande problembeskrivning av least unit cost. 
 
Figuren visar att systemet inte tagit hänsyn till Min partistorlek. Data i bilden är kopplad 
till artikelnummer X. 

8.5.4.1 Förslag på problemhantering 
Problemet med att ERP-systemet ger förslag på inköpsorder med kvantiteter som inte är 
tillåtna utifrån de avtal som satts upp gentemot leverantörer kan hanteras genom att byta 
partiformningsmetod. Samma sak gäller för internorder. Alternativet är att företaget på ett 
tydligt sätt beskriver att least unit cost inte tar hänsyn till satta värden på min, max och 
multipel partistorlek. Därigenom vet alla att det kan komma att krävas manuell 
handpåläggning för att anpassa orderkvantiteterna efter givna begränsningar och avtal. 

8.5.4.2 Effekt 
En korrekt användning av partiformningsmetoderna och en kunskap om vilka möjligheter 
och begränsningar som finns inom respektive metod, möjliggör ett mer standardiserat och 
problemfritt arbete. Anges korrekta inköpskvantiteter i ERP-systemet kan företaget dela 
med sig av sina prognoser till leverantörerna så att de har möjlighet att prognostisera sin 
produktion på ett bättre sätt. Det kan leda till kortare inköpsledtider eller en lägre minsta 
kvantitet. 

8.5.5 Tillgänglig kapacitet och beläggningsutjämning 
Företaget använder MRP-körningarna för att få körplaner som operatörerna kan följa. 
Planeringen och körplanerna tar dock inte hänsyn till eventuella kapacitetsbegränsningar. 
Det gör att beläggningen kan variera kraftig med toppar som vida överstiger de faktiska 
kapacitetstaken. Ett sätt att hantera problemet är beläggningsutjämning där 
produktionsstyraren använder de beläggningsbilder som finns tillgängligt i ERP-
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systemet. Tyvärr är beläggningsbilderna inte korrekta, dels med tanke på att flertalet 
order ligger i förfluten tid, dels på grund av att de inte avbildat den tillgängliga 
kapaciteten i systemet på ett korrekt sätt. Se Bilaga D. 

8.5.5.1 Förslag på problemhantering 
Varje beläggningsgrupp ska i ERP-systemet ha korrekt antal resurser, finns det två 
svetsstationer för en given beläggningsgrupp ska det också vara två resurser i ERP-
systemet. Arbetar en operatör heltid vid varje station ska detta återspeglas i systemet. Det 
handlar således om att göra en enklare kartläggning över beläggningsgrupperna inom rör- 
och svetsavdelningen för att säkerställa att systemets tillgängliga kapacitet 
överrensstämmer med den faktiska. Om man därtill undviker att lägga order i förfluten tid 
och på så sätt få den planerade tillverkningen att ske i realtid, skapas en möjlighet till att 
använda tillgängliga beläggningsbilder i ERP-systemet ur ett mer verklighetsnära 
perspektiv. 

8.5.5.2 Effekt 
Efter att korrekta värden matats in kan produktionsstyraren ta beslut utefter 
beläggningsbilder med relevanta kapacitetstak. Detta möjliggör resursallokeringen till de 
beläggningsgrupper med hög beläggning samt en beläggningsutjämning där 
produktionsstyraren har större möjlighet att förflytta order från högt belagda dagar/veckor 
till lugnare perioder. Detta leder till en verksamhet som kan öka sin produktivitet 
eftersom order nu inte behöver blockera varandra i samma utsträckning 

8.5.6 Samarbete mellan Aerosystems och Aerostructures 
Aerosystems och Aerostructures ligger båda under Saab AB, vilket gör att de tillsammans 
ska optimera Saab AB:s verksamhet. Detta glöms många gånger bort då det bland många 
anställda ses som ”vi och dem”. Tyvärr återfinns spår av förhållningssättet i det arbete 
som bedrivs på en mer övergripande nivå och som berör båda enheterna. Det resulterar i 
att respektive affärsenhet ser till sitt eget bästa istället för vad som totalt är bäst för Saab 
AB. Lokal optimering förekommer istället för global optimering. 
 
Aerostructures har exempelvis helt tagit avstånd till rödmarkeringar av sena order. I 
fortsättningen kommer de inte att rödmärka sina egna order utan helt utgå från körplanen 
från ERP-systemet. Det nya arbetssättet på Aerostructures kommer att påverka 
Aerosystems eftersom många produkter kräver operationer på Aerostructures. Detta är ett 
exempel på bristande synkronisering eftersom ett sådant beslut måste tas i samråd med 
samtliga berörda parter. 
 
Planeringen är ett annat problemområde. Det finns flertalet exempel på planeringsarbete 
som sker utanför ERP-systemet. Det kan i vissa fall vara försvarbart då det är en isolerad 
enhet men i de fall det finns en tydlig koppling till andra avdelningar eller affärsenheter 
kan det uppstå problem. Fönsterplaneringen som förekommer i vissa beläggningsgrupper 
är ett bra exempel. 
 



Åtgärdsförslag 

132 

Det finns även delade meningar om vad som egentligen ingår i respektive 
planeringsparameter. Problemet blir att olika affärsenheter sätter olika definitioner, vilket 
innebär att artiklar med flöde genom båda enheterna kan få dubbelsatta planeringsvärden. 

8.5.6.1 Förslag på problemhantering 
Ett beslut som berör båda enheterna måste tas i samverkan mellan både Aerosystems och 
Aerostructures. Rimligt är att beslut som har en påverkan utanför den egna affärsenheten 
också ger upphov till en utredningsgrupp där lämpliga representanter från de olika 
affärsenheterna medverkar. 

8.5.6.2 Effekt 
Tar affärsenheterna ett gemensamt grepp för att komma till rätta med problemen istället 
för att var för sig göra punktinsatser, kan den totala nyttan maximeras. Det resulterar i 
bättre avkastning till ägarna, vilket ändå måste vara målet och inte att exempelvis 
Aerostructures gör ett lite bättre resultat på bekostnad av Aerosystems. 

8.6 Förslag på fortsatta studier  
Genomförandet av åtgärdsförslagen ger en solid planeringsgrund att stå på. Möjligheterna 
att genomföra en korrekt planering ökar samtidigt som arbetet förenklas. Analyser blir 
enklare då givna värden härstammar från tydliga riktlinjer. 
 
Efter ett lyckat genomförande krävs en fortsatt vilja att förbättra verksamheten. Med en 
korrekt planering kommer problemområden att visualiseras, vilket möjliggör en enkel 
allokering av resurser till de områden som mest behöver det. 
 
Ett förmodat områden som kan kräva djupare analyser är kapacitetsbehovet. Det är 
önskvärt med en noggrann kapacitetsanalys där beläggningsgrupperna detaljstuderas för 
att tydliggöra vilka beläggningsgrupper som har för mycket eller för lite tillgänglig 
kapacitet. Fördelen är att analysen möjliggör ett effektivare utnyttjande av företagets 
resurser och då främst de kritiska resurserna. Den fortsatta utredningen bör därför 
resultera i en förbättrad produktivitet. 
 
En möjlighet finns i att använda QlikView som ett hjälpmedel till att samla in den 
tillgängliga informationen, samt visualisera det på ett enkelt sätt. Detta för att förenkla 
löpande kapacitetsanalyser.  
 
Därtill krävs att körplanen hanteras följs på ett korrekt sätt, om detta inte sker kommer 
verksamheten frångå den planering som är uppsatt. Därmed kommer de planerade 
effekterna inte uppnås. 
 
Sett ur ett större perspektiv och utifrån aspekterna kring körplan och kapacitet framgår 
tonvikten av denna studies åtgärdsförslag i Figur 54. Figuren visualiserar alltså vägen till 
en effektivare produktion. 
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Figur 54 – Vägen mot effektivare produktion. 
 
Det finns ytterligare områden som är intressanta. Följer dock rör- och svetsavdelningen 
körplanen och samtidigt använder en väl fungerande produktionsplanering samt ett 
optimalt utnyttjande av resurserna, kommer märkbara förbättringar att uppnås. 
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9 Rekommendationer och Slutsats 
Här tilldelas åtgärdsförslagen en prioritering för att tydliggöra i vilken ordning de bör 
genomföras. Slutligen sammanställs rapportens viktigaste konsekvenser och slutsatser. 

9.1 Prioriteringsaspekter 
I åtgärdsförslagen presenterades ett antal förändringar. Det är svårt att genomföra allt 
direkt. Det blir därför aktuellt med en prioriteringslista som tydliggör i vilken ordning 
förslagen bör hanteras. 
 
Författarna vill även trycka på vikten av att ha en helhetsbild vid implementering av de 
presenterade åtgärdsförslagen. För att delvis betona vikten av detta hålls en intern 
framläggning för berörda parter. Presentationsunderlaget för detta finns i Bilaga M, 
vilken också fungerar som något av en snabbgenomgång av essensen i rapportens 
innehåll. För bästa förståelse är dock en noggrann studie av rapportens innehåll optimal. 
 
Ett rimligt första steg är att starta med Partiformning och orderkvantitet151. Detta för att i 
ett tidigt skede komma in i de nya planeringsrutinerna. Därefter bör företaget ta sig an 
åtgärdsförslaget Transporttid152 för att säkerställa korrekta transporttidsparametrar. 
Förslaget om Kötid153 är nästa förändring som ska genomföras. Det handlar inledningsvis 
om att justera dagens värde till dem som presenterats i steg 1. Därefter kommer 
åtgärdsförslaget för Säkerhetsledtid154. Även här ska Steg 1 genomgås, för att inte direkt 
genomföra en allt för stor förändring. 
 
Parallellt med genomförandet av ovan nämnda åtgärdsförslag ska Hantering av 
säkerhetslager155 genomföras. Detta beror på att förändringen måste genomföras stegvis 
för aktuella artiklar, enligt vad som beskrevs i åtgärdsförslaget. Anledningen är att 
minska den direkta konsekvensen av ökat säkerhetslager. Borttagningen av mellanlagren 
kan dock göras i ett tidigt skede eftersom det inte kommer att innebära en negativ 
påverkan på beläggningen, snarare tvärt om. 
 
När verksamheten stabiliserats måste en utvärdering göras för att undersöka resultatet av 
gjorda förändringar. Vid lyckat resultat går företaget vidare genom att anta värdena för 
steg 2. Detta gäller för transporttiden, kötiden och säkerhetsledtiden. DATUM ska även 
minskningen av säkerhetslagret för 1385 genomföras. 

                                                 
151 8.2 Partiformning och orderkvantitet, sidan 92 
152 8.4.1 Transporttid, sidan 109 
153 8.4.2 Kötid, sidan 113 
154 8.4.3 Säkerhetsledtid, sidan 121 
155 8.3.2 Hantering av säkerhetslager, sidan 102 
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9.2 Slutsatser 
Dagens verksamhet består av en stor mängd artiklar. Planeringsarbetet saknar i dagsläget 
tydliga rutiner kring hur olika situationer ska hanteras. Det leder till problem då det är 
svårt att härleda de bakomliggande orsakerna till vald hantering. 
 
Rapporten syftar därför till att, på ett tydligt sätt, sätta upp rutiner över hur 
produktionsstyrningen ska genomföras, via en uppdaterad och standardiserad 
planeringsstrategi, för rör- och svetsavdelningen. Betydelsen av en korrekt hantering har 
också visualiserats för att påvisa vikten av en differentierad, men ändå standardiserad 
planering. 
 
Resultatet blev åtgärdsförslag inom följande områden: 
 

 Partiformning och orderkvantitet 
 Utvärdering av automatisk uppdatering av säkerhetslager 
 Hantering av säkerhetslager 
 Transporttid 
 Kötid 
 Säkerhetsledtid 
 Övriga mindre åtgärdsförslag 

 
Efter ett genomförande kommer rör- och svetsavdelningen nå en produktion där liknade 
artiklar hanteras på ett liknande sätt. Därtill är orderkvantiteterna utformade på ett 
lämpligt sätt utifrån produktionens processer, samt utifrån ett synkroniseringsperspektiv 
mellan behovsnivåer. Det finns tydliga riktlinjer över var säkerhetslager ska finnas, samt 
hur nivån ska bestämmas. Det framgår även vad företaget bör sträva mot när det gäller 
säkerhetslager. Lämpliga värden för planerade ledtidsparametrar såsom transporttid, kötid 
och säkerhetsledtid presenteras. Det ges även en förklaring till vad som är avgörande vid 
valet av nivåer på parametrarna och hur korrekta värden på kötiden kan innebära ett 
effektivare flöde med lägre genomloppstider. 
 
Åtgärdsförslagen avslutas med ett par mindre förslag på åtgärder. Dessa ligger lite 
utanför det direkta syftet men är viktiga i arbetet att nå en effektivare planering och 
produktion. Extra viktigt är operatörernas del i det hela. Ett lyckat genomförande av 
åtgärdsförslagen bygger på att operatörerna inser betydelsen av att följa de uppsatta 
riktlinjerna. Kompletteras detta med en kapacitetsanalys efter genomförandet av 
åtgärdsförslagen kommer produktionens effektivitet ökas ytterligare. 
 
Den sammanlagda effekten på sikt, blir att produktiviteten ökas genom orderkvantiteter 
som anpassas efter processen. Kapitalbindningen minskas genom kortare 
genomloppstider och lägre säkerhetslager. Därtill kommer arbetet för produktionsstyraren 
att förenklas då det presenteras riktlinjer över hur såväl nya som gamla artiklar ska 
hanteras och parametersättas. 
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En automatisk uppdatering av säkerhetslager skulle leda till en ökning av den årliga 
kapitalbindningen med X kronor. Denna kostnad undviks genom förslaget på hantering 
av säkerhetslager. 
 
Kapitalbindningen i 1385 minskas efter DATUM med X kronor per år, vilket motsvarar 
en minskning av kapitalbindningen för säkerhetslagret i 1385 med 25%. 
 
För partiformning och orderkvantitet anses den ekonomiska kvantifieringen osäker vilket 
gör att den utelämnas. Samma sak gäller för borttagningen av mellanlager. 
 
Eftersom förslagen för kötid, transporttid och säkerhetsledtid är tänkta att genomföras i 
flera steg presenteras ett kvantitativt mått uppdelat från nuläget till Steg 1, samt från 
nuläget till Steg 2. Observera att besparingarna är per år. 
 
Förändrad kapitalbindning per år:  Steg 1  Steg 2 
Förändrad tidigare frisläppning:  X  kr  X kr 
Förändrad kötid:  X  kr  X  kr 
Förändrad transporttid:  X  kr  X  kr 
Förändrad säkerhetsledtid:  X  kr  X  kr 
Totalt:  X  kr  X  kr 
 
Kvantifieringarna bygger på minskad kapitalbindning och har inte tagit hänsyn till 
potentiellt minskade kostnader för bland annat brister, förseningar och övertidsuttag. 
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Bilaga A Kompetensfördelning och behörigheter 
 
Censurerat 
 



 

 

Bilaga B Slutmonteringsschema – Säkerhetslager 
 
Censurerat 
 



 

 

Bilaga C Kötider – Planerad, förslag, målvärde. 
 
Censurerat 
 



 

 

Bilaga D Utnyttjandegrad & genomsnittlig kapacitet. 
Nedan framgår de utnyttjandegrader samt den genomsnittliga kapaciteten som 
planeringsmässigt är satt i ERP 2008-10-13. 
 
Avdelning Beläggningsgrupp Utnyttjandegrad Genomsnittlig kap.
Rör 3714 80 8

3715 31,4 8
3716 66,7 8
3717 51,6 8
3718 29,5 8
3713 74,8 8
3697 38,3 8

Svets 3033 51 8
3035 41,5 8
3037 27,1 8
3133 19,5 8
3134 53,7 8
3135 54,8 8
3139 53,7 8
1504 23 8

Övriga 1503 80 8
3050 80 8
3098 80 8
3256 80 8
6901 80 8
7091 80 8
7101 80 8
7102 80 8
7104 80 8
7901 80 8
7904 80 8
7991 80 8

Malmslätt 80 8
Stockholm 80 8  



 

 

Bilaga E Genomloppstider, liggtider och kötider – exempel. 

 



 

 

Bilaga F Liggtider och kötider – effekt av förslag 

 



 

 

Bilaga G Liggtider och kötider (flera order) – effekt av förslag 

b @ 3714

c @ 
3717

a @ 3714

Körplan 3714
1 (c)

2
3

4 (a)
5

6 (d)
7
9

10 (b)
11
…

Artiklarna c 
och d klumpas 
ihop och körs 

samtidigt i 
rörkapningen.
Därefter körs a 

och b på 
samma sätt.

Körplan 3715
1 (c)
2 (a)

3
4
5
6

7 (d)
8 (b)

9
…

Artiklarna c och a har 
samma och högst 

prioritet men grupperas 
med artiklarna d och b 
som sinsemellan har 

samma prioritet. 
Grupperingen i samma 

dimension körs 
samtidigt.

Körplan 3717
1 (c)
2 (a)

3
4
5
6
7
8
9

10 (d)
11 (b)

12
…

Nu körs inte d 
och b i direkt 

följd av c och a 
längre.

a @ 3715

b @ 3715

c @ 3715

a @ 
3717

b @ 3717

c @ 
3717

a @ 3718

b @ 3718

c @ 3718 Färdigdatum b 
och d

Frisläppning av 
artiklarna a, b, c 

och d. Färdigdatum a 
och c

Väntan i 3715 på fler rör i samma dimension samt att 
planerat färdigdatum ska bli prioriterat.

Planerade genomloppstider för artikel a

Produktionsstart a, b

T
8

Kötid
80

T
8

Kö
16

T
8

Kötid
32

Tp-tid (inkl SL)
120

3714 3715 3717 3718

Frisläpp
40

Kö
24

c @ 3714

Produktionsstart c, d

Körplan 3718
1 (c)
2 (a)

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14 (d)
15 (b)

16
...

d @ 
3717 d @ 3715

d @ 3717
d @ 3718

d @ 3714

T
8

Kötid
80

T
8

Kö
16

T
8

Kötid
32

Tp-tid (inkl SL)
120

3714 3715 3717 3718

Frisläpp
40

Kö
16

T
8

3717

Kö
24

Planerade genomloppstider för artikel b
T
8

Kötid
80

T
8

Kö
16

T
8

Kötid
32

Tp-tid (inkl SL)
120

3714 3715 3717 3718

Frisläpp
40

Kö
24

Planerade genomloppstider för artikel c

T
8

Kötid
80

T
8

Kö
16

T
8

Kötid
32

Tp-tid (inkl SL)
120

3714 3715 3717 3718

Frisläpp
40

Kö
16

T
8

3717

Kö
24

Planerade genomloppstider för artikel d

Körplan 3717
…

Artiklarna c 
och d körs 

samtidigt så 
fort de 

anländer till 
avfettningen.

 



 

 

Bilaga H Avgångar och truckstationer – Transporttid 
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Bilaga I Säkerhetsledtid – förslag 
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Bilaga J Ordertäcktid – exempel och förslag 
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Bilaga K Utsökning av flödesvägar och flödesfamiljer 
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Bilaga L Hantering av Excel-filen 
 
Censurerat 
 
 



 

 

Bilaga M Internt Presentationsunderlag 
 
Censurerat 
 


