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Sammanfattning 
Saab Aerostructures är en del av Saab-koncernen och företaget utvecklar och tillverkar 
strukturer för flygindustrin. Tillverkningen av stridsflygplan är den dominerande 
verksamheten, men antalet civila projekt ökar stadigt. I många av de civila projekten 
verkar Saab Aerostructures som underleverantör till antingen Boeing eller Airbus.  Det 
finns flera skillnader mellan de militära och de civila projekten, exempelvis är 
leveranstakten betydligt högre i de civila projekten. I och med de förändrade 
förutsättningarna görs försök med att tillämpa lean production. Detta har påbörjats i två 
pilotprojekt varav ett är tillverkningen av luckor till Boeing 787.  
 
Syftet med denna rapport är att komma med rekommendationer för hur produktionen av 
luckor till Boeing 787 skall planeras och styras. Då företaget började använda ett nytt 
ERP-system under hösten 2006, är det även av intresse att se hur detta system skall 
användas utefter de rekommendationer som uppkommer. För att utreda dessa frågor 
undersöks både produktionsstrategiska och operativa aspekter i de två produktions-
avsnitten Sammanbyggnad och Kompositverkstad. 
  
Sammanlagt tillverkas sju olika luckor, varav de två största produceras i en lina som 
håller en jämn produktionstakt. Komposittillverkningen sker i en funktionell verkstad, 
med många transporter mellan byggnader för att knyta ihop flödet. Undersökningen visar 
att Saab Aerostructures har en mismatch mellan planeringsstrategin och den 
kapacitetsstrategi som tillämpas i Kompositverkstaden. Företaget försöker följa den 
efterfrågan de olika projekten har, men har samtidigt ont om kapacitet. Det leder till 
överbeläggning och leveranssvårigheter. På grund av kapacitetsbristen bör en cyklisk 
planering användas i Kompositverkstaden, där flaskhalsen styr takten. På detta sätt kan 
kötiderna i verkstaden minskas. Kompositverkstaden bör bli mer flödesinriktad för att 
minska ledtider och få till en enklare styrning. På detta sätt blir det möjligt att hålla en 
jämn leveranstakt även för dessa artiklar. 
 
Tillverkningstider, kötider och transporttider i ERP-systemet bör anpassas efter den 
cykliska planeringen som tas fram. Att uppdatera dessa tider blir extra viktigt i 
inkörningsförloppet, då tiderna är betydligt längre och varierar kraftigt. På grund av den 
hantverksmässiga produktionen i Kompositverkstaden och den stora kassationsrisken 
som föreligger är det viktigt att införa säkerhetsmekanismer. När den cykliska 
planeringen tas fram bör en säkerhetsledtid användas för de operationer som har stor 
variation i operationstid. För att inte linan skall stå stilla vid störningar är det även viktigt 
att skapa buffertar, dels innan linan men även framför den flaskhals som identifieras i 
flödet. 
 
Produktionstakten för kompositartiklarna är högre än takten i Sammanbyggnad, vilket 
inte stöds av ERP-systemet. För att systemet ändå skall föreslå rätt antal tillverknings-
order bör en kassationsfaktor användas. På detta sätt ges stöd för den långsiktiga 



planeringen. Slutligen visar undersökningen att styrning via ett kanbansystem ej bör 
genomföras, främst på grund av de höga kassationstalen och produktionsupplägget som 
en funktionell verkstad. 
 
 
 



Abstract 
Saab Aerostructures is a business unit within the Saab Group, dedicated to develop and 
manufacture aerostructures. The military market is dominant, but the numbers of 
commercial projects are steadily increasing. In many of the commercial projects Saab 
Aerostructures operate as a partner to either Boeing or Airbus. There are many 
differences between the military and commercial projects, for example the delivery rate is 
much higher in the commercial projects. Because of these different conditions Saab 
Aerostructures is in the process of implementing lean production. Two pilot projects have 
been selected, one of which is the production of doors to Boeing 787. 
 
The purpose of this thesis is to investigate the production of doors to Boeing 787 and 
suggest improvements for the planning and control. Saab Aerostructures started using a 
new ERP-system in the fall 2006, and they are also interested in how the system should 
be used along with the improvements suggested. Both manufacturing strategy and 
operative aspects are investigated for the composite shop and assembly. 
 
Altogether seven doors are produced, of which two are made in an assembly line with a 
level production. The composite shop is set up as a job shop, with transport between the 
different buildings. The study shows that Saab Aerostructures has a mismatch between its 
planning strategy and the capacity strategy in the composite shop. The company is 
attempting to follow a chase strategy, but are at the same time lacking capacity. This has 
led to overloads and frequent delivery problems. Because of the lack of capacity a cyclic 
planning should be put to use in the composite shop, with the bottleneck as the operation 
setting the rate. This should shorten the queue time. The production should also be set up 
more like a flow shop to shorten the lead time as well as making the planning and control 
easier. This will enable the composite shop to produce at a level rate. 
 
The operation, queue and transport times in the ERP-system should all be adjusted to fit 
the cyclic planning that is applied. Updating these times will be crucial in the early 
phases, when they are significantly longer and extremely varied. Due to the handicraft 
production and the high scrap factor it is important to apply safety mechanisms. When 
the cyclic plan is calculated a safety lead time should be used for operations with varied 
operation times. To avoid down time in the assembly line it is also important to have 
safety stock, before the bottleneck as well as before the assembly line. 
 
The production rate for the composite parts is higher than the rate at the assembly line, 
which the ERP-system does not support. To get the system to suggest the right amount of 
parts a scrap factor should be used in the system. This will give support for the long range 
planning. Finally the study shows that a kanban system should not be put to use, mainly 
because of the high scrap factor and the set up as a job shop. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till rapporten, vilket sedan leder fram till 
studiens syfte. Vidare redogörs för vilka direktiv som givits av Saab Aerostructures. 
Kapitlet avslutas med ett övergripande tillvägagångssätt. 

1.1 Bakgrund 
Saab Aerostructures designar, utvecklar och tillverkar strukturer för flygindustrin. 
Exempel på dessa strukturer är helikopterkabiner, vingbalkar, dörrar till lastutrymmen 
och kompletta skrov till JAS39 Gripen. Företaget är en del av Saab AB, Skandinaviens 
ledande försvarskoncern, som omsätter 21 miljarder kronor. 
 
Saab Aerostructures har på senare år gått från att ha främst staten som kund till att delta i 
fler och fler civila projekt, som leverantör till främst Boeing och Airbus. Produktionen av 
militära flygplan sker i en låg takt ofta med enstycksproduktion. De civila projekten 
kännetecknas av högre leveranstakter samt fler och högre krav från kunderna. Detta 
innebär förändringar som företaget måste ta hänsyn till. För att kunna hantera de högre 
leveranstakterna har ledningen för företaget beslutat att lean production skall tillämpas 
och har därmed startat två pilotprojekt för att lära sig mer om hur lean kan användas på 
Saab Aerostructures. Ett av dessa projekt är produktionen av luckor till Boeing 787. 
 
Saab Aerostructures tillverkar sju luckor till Boeing 787 samt detaljer för infästning på 
flygplanskroppen. De första luckorna levererades under 2007 och produktionen har 
kommit igång i en låg takt. Denna takt skall dock ökas markant under det närmaste året 
och om ett par år skall luckor till 120 plan levereras varje år. Mycket arbete återstår med 
att förbättra produktionen, men även planering och styrning, för att kunna hålla 
leveranstakten. De stora luckorna byggs samman i en lina, i avdelningen 
Sammanbyggnad, som försörjs av artiklar från de två produktionsenheterna 
Komposittillverkningen och Detaljtillverkningen samt externa leverantörer. I Komposit-
verkstaden finns inga raka flöden och produktionen är komplex och hantverksmässig. Vid 
planeringen och styrning av denna tillverkning måste hänsyn tas till ett flertal andra 
projekt och program som alla tillverkas i gemensamma resurser, men även krav från 
kunden och myndigheter. 
 
Hur flödet för luckorna till Boeing skall styras är inte klart, vissa delar styrs med hjälp av 
Saab Aerostructures ERP-system medan andra delar är tänkta att styras visuellt eller med 
hjälp av andra hjälpmedel, så som Excel-listor och projektplaner i MS-project. Det 
affärssystem som används på Saab Aerostructures började användas fullt ut i november 
2006, men dess roll vid användandet av lean production och visuell styrning är inte klar. 
En långsiktig lösning måste hittas som fungerar när leveranstakten ökar. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att komma med rekommendationer för hur produktionen av 
luckor till Boeing 787 skall planeras och styras samt utreda hur ERP-systemet skall 
användas i produktionen. 

1.3 Direktiv 
Enligt direktiv från Saab Aerostructures behandlar denna rapport planering och styrning i 
Sammanbyggnad och komposittillverkningen. Därmed behandlas ej produktionsenheten 
Detaljtillverkning och inköpt material från underleverantörer närmare. Ett annat direktiv 
är att fokus skall vara att undersöka hur planering och styrning kan fungera när 
produktionen är uppe i full takt. 
 
Saab Aerostructures har även givit ett direktiv att den utredning kring ERP-systemet som 
genomförs skall ge förslag på hur systemet kan användas för planering och styrning. 
Förslagen skall utgå från de rekommendationer som föreslås. 

1.4 Tillvägagångssätt 
Studiens tillvägagångssätt har delats in i de tre faserna förberedande, utförande och 
slutförande, se Figur 1. Dessa tre faser bygger upp studien och beskriver övergripande 
hur processen genomförts. 
 

 
Figur 1. Tillvägagångssätt 
 
Den förberedande fasen inleds med att, utifrån den tilldelade uppgiften, analysera 
problemsituationen och att sätta in det i ett sammanhang. Denna finns speglad i 
rapportens kapitel 1, studiens syfte och avgränsningar, och kapitel 3 där författarnas syn 
på problemet beskrivs. Efter att problemsituationen analyserats identifieras ett antal 
områden som undersöks vidare i syfte att inhämta fördjupad kunskap och att fastställa en 
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nulägesbeskrivning. Denna beskrivning finns under kapitel 2 i rapporten. Processen kan 
liknas vid en tratt där problemområdet successivt preciseras. Denna precisering leder 
fram till ett behov av att sätta in problemet i en teoretisk dimension. Detta görs genom en 
litteraturstudie där en genomgång görs av berörda områden som tillsammans bygger upp 
den teoretiska referensramen i kapitel 4. För att sedan fastställa studiens inriktning och 
analysområden utförs en precisering av uppgiften. Detta innebär att de problemområden 
som identifierats sätts in i ett teoretiskt sammanhang och att undersökningen utformas. 
Denna del går att finna i rapportens kapitel 5. Den förberedande fasen kan ses som en 
planeringsrapport som utifrån det ostrukturerade problemet ger en bild av hur det skall 
lösas. 
 
Nästa fas är utförande vilket innebär att data samlas in. Dessa återfinns till största del i 
kapitel 6. Data analyseras sedan utifrån den teoretiska referensramen, vilket bygger upp 
de tre analyskapitlen 7, 8 och 9. Analysprocessen kan ses som iterativ då insamlade data 
analyseras kontinuerligt. Att ett analyssteg är markerat i vår modell, se Figur 1, beror på 
att insamling sker under en fast period som avslutas i och med detta och att en mer 
fördjupad analys då tar vid. 
 
Slutförandefasen leder fram till att studiens syfte besvaras. Det första steget, slutsatser, är 
en följd av den analys- och tolkningsprocess som genomförs i utförandefasen och redogör 
för vilka konsekvenser resultatet medför. På detta följer sedan en värdering av resultatets 
trovärdighet och i hur stor mån det uppfyller syftet. Detta leder sedan fram till 
rekommendationer för hur resultatet skall tillämpas. Slutförandefasen bygger upp 
rapportens kapitel 10. 
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2 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen syftar inledningsvis till att ge läsaren en övergripande redogörelse 
för flygindustrin och krav på flygplanstillverkning. Vidare ges en företagsbeskrivning 
följt av en redogörelse för tillverkning, planering och styrning av luckor till Boeing 787 
hos Saab Aerostructures. 

2.1 Flygplanstillverkning 
Att utveckla nya flygplan är ett kostsamt och riskabelt projekt. Antalet aktörer som 
utvecklar stora passagerarplan har minskat med åren och idag finns det två stora aktörer 
kvar, Boeing och Airbus. Figur 2 är från 1985 och visar kostnad och tidsram för 
utveckling av ett nytt flygplan. Skalorna har förändrats och 1995 beräknades kostnaden 
för att utveckla ett nytt flygplan till 20 miljarder dollar av Boeing. I och med de stora 
kostnaderna och risken involverad är det sällan ny obeprövad teknik används. Den nya 
tekniken som utvecklas börjar ofta användas i militära projekt, för att sedan överföras till 
den civila markanden. (Kroo) 
 

 
Figur 2. Kostnad och tidsram för utveckling av ett nytt flygplan. Källa: Fritt från Kroo 
 
Terroristattackerna 11 september 2001 slog hårt mot flygindustrin. Det blev en nedgång i 
branschen som berodde på att människor blev rädda för att flyga. Det i sin tur ledde till 
att flygplan stod overksamma och att nya flygplan inte beställdes (Chilson, 2003). Enligt 
Warwick (2007) ledde terroristattackerna 11 september 2001 till förändrade 
förutsättningar för flygindustrin. Flygindustrin har på senare år skiftat fokus från att 
bygga flygplan som kan flyga längre, snabbare och högre till att i högre grad fokusera på 
kostnader. 
 
Flygtillverkningen har nu vänt upp efter ett par år med minskad efterfrågan. Kunderna för 
stora passagerarplan, flygbolagen, har börjat hämta sig från nedgången efter 
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terroristattackerna. Både Boeing och Airbus förväntar sig att marknaden för nya flygplan 
kommer att växa med fem procent per år och att denna tillväxttakt kommer att hålla i sig 
(Jensen, 2004). Generellt ser framtiden ljus ut för flygindustrin, men viss oro finns. Ett 
nytt terroristattentat skulle slå hårt mot branschen (Carey, 2007). Jensen (2006) nämner 
stigande bränslepriser samt tillgång och stigande priser på råmaterial som andra källor till 
oro. 
 
För att minska de ekonomiska riskerna har flygplanstillverkare gått mot en mer 
koordinerande roll. De outsourcar större delar av tillverkningen och lägger då inte bara ut 
tillverkning utan även konstruktion och design. De har därmed blivit mer beroende av 
sina leverantörer och partners (Solutions to integration, 2007). De leverantörer som får 
stora kontrakt för både design, konstruktion och tillverkning av artiklar kallas riskdelande 
partners (Pritchard & MacPherson, 2007). 
   
För att kunna bli en riskdelande partner krävs det stora finansiella resurser. Som 
riskdelande partner delar leverantören risken med flygplanstillverkaren i och med att de 
får ligga ute med kapital under utvecklingsfasen av flygplanet. Inkomster kommer inte 
förrän artiklarna börjar levereras, vilket kan vara flera år senare. För att försöka minska 
ledtiderna tvingas leverantörerna dessutom att arbeta på preliminära data. Det innebär att 
leverantörerna får påbörja arbetet innan de har fått en detaljerad beskrivning av den 
önskade produkten, t.ex. börja tillverka verktyg innan artikeln är färdigkonstruerad. Allt 
detta betyder att leverantörerna måste försöka förutse efterkommande faser i projekten 
och risken är därmed större att saker blir fel, i och med att data inte är helt tillförlitligt. 
(Solutions to integration, 2007) 
 
Globalisering och de förändrade förutsättningarna, med mer involverade partners, har 
även betytt en hårdnande konkurrens för leverantörer till flygplanstillverkarna. En stor 
utmaning för dessa är att försöka få vara med i projekten där utveckling och tillverkning 
av de nya flygplansmodellerna sker. Dessa förändrade förutsättningar innebär att 
inträdesbarriärerna växt, vilket gör det svårt för små leverantörer att kunna delta i de nya 
projekten. Antalet leverantörer som levererar direkt till de stora tillverkarna har minskat, 
men dessa partners arbetar nu med mer komplexa arbetspaket än tidigare. (Solutions to 
integration, 2007) 

2.2 Krav på flygplanstillverkare 
Vid byggandet av flygplan finns flertal krav och regler från myndigheter, vad gäller bland 
annat säkerhet. International Aerospace Quality Group (IAQG) har utvecklat ett 
kvalitetssystem för leverantörer inom flygindustrin, AS9100. Detta system bygger på 
ISO9001:2000, men har ett flertal tillägg och extra krav som tar hänsyn till 
flygbranschens förutsättningar. De strängare kraven behandlar bland annat strängare 
kontroll på ritningar, speciell hänsyn till produktens långa livslängd och spårbarhet av 
ingående artiklar. (IAQG) 
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Förutom AS9100 finns ett liknande system från European Aviation Safety Agency 
(EASA), som är ett EU-organ. Deras kvalitetssystem, EASA Part 21, ställer liknande 
krav, som AS9100, på flygplanstillverkare vad gäller både säkerhetskrav och miljökrav. 
Luftfartsstyrelsen är den myndighet i Sverige som inspekterar företag för att se till att de 
följer EASA:s regler. (EASA) 

2.3 Boeing 787 – Dreamliner  
Boeings nya passagerarflygplan, Boeing 787 – Dreamliner, började marknadsföras 2003 
(www.boeing.com). Flygplanet är det första passagerarflygplan där majoriteten av de 
primära strukturerna är av avancerat kompositmaterial, se Figur 3. Kompositmaterial har 
använts länge inom flygindustrin men aldrig tidigare i denna omfattning. Genom att 
använda kompositmaterial blir flygplanet lättare, vilket leder till att det blir bränslesnålare 
(Walz, 2007). 
 

 
Figur 3. Materialtyper på Boeing 787:s primärstrukturer. 
 
Boeing 787-projektet har utvecklats till en stor succé sedan starten. I juli 2007 då det 
första flygplanet rullades ut ur hangaren för att visas offentligt hade orderstocken vuxit 
till 677 order från 46 olika kunder. Leveransschemat till kunderna är satt fram till och 
med 2014, med en takt på 120 flygplan per år, då produktionen är inkörd. Med den tänkta 
leveranstakten kan nya order på flygplan levereras till kund först 2015. (Mecham, 2007a) 
 
Boeings utvecklingsprogram för 787 är företagets mest aggressiva någonsin. Projektet är 
sent men Boeing lovar fortfarande att leveransplanen skall hålla. Premiärflygningen har 
skjutits upp från augusti 2007 till mars 2008. Problemen har inte med konstruktionen att 
göra, utan med svårigheter att få fram tillräckligt med artiklar från leverantörerna. 
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Leverans av de första flygplanen har skjutits upp och beräknad leverans är november 
eller december 2008. (www.boeing.com) 
 
För Boeing 787 har andelen outsourcat material nått nya höjder, nästan 90 procent av 
skrovet är outsourcat (Pritchard & MacPherson, 2007). Med Boeing 787 arbetar bara 
ungefär 30 partners direkt med Boeing (Solutions to integration, 2007). Detta projekt har 
gett Boeing 787 det största leverantörsnätverket i flygplansindustrin. Sammanbyggnaden 
sker i Everett, Washington, och delar flygs in från bland annat Italien, Australien, Japan 
och andra delar av USA (Mecham, 2007b). Att samordna denna försörjningskedja är en 
stor utmaning (Global logistics, 2007). 

2.4 Saab AB 
Svenska Aeroplan Aktiebolaget grundades 1937 efter ett försvarsbeslut som i stora drag 
innebar att Sverige i så stor utsträckning som möjligt skulle tillverka vapen på egen hand. 
Beslutet motiverades utifrån det bekymmersamma politiska läge som rådde i Europa vid 
denna tid. Sedan detta beslut har Saab varit med att utveckla 15 olika typer av flygplan, 
militära såväl som civila, och levererat totalt över 4000 flygplan. Den största andelen av 
dessa har varit militära flygplan, men på senare tid har verksamheten även riktats in mot 
civila marknaden. Detta har inneburit en stor förändring då spelreglerna är annorlunda på 
en konkurrensutsatt marknad. Exempelvis har Saab tvingats att bli mer kundfokuserade 
och arbeta mer omfattande med kostnadsreduceringar och leveransåtaganden. Det har 
även inneburit en förändring i form av att samarbeten har en kortare horisont. (Saabnet) 
 
Den militära flygplanstillverkningen ledde in Saab på den civila marknaden. På 40-talet 
började Saab även att tillverka bilar och via en konsolidering med Scania 1969 
tillverkades även lastbilar och bussar. 1990 blev Saab Automobil en fristående enhet och 
ägs idag till 100 % av General Motors. Saab och Scania delades igen 1995. År 2000 
förvärvades försvarskoncernen Celsius och bildade i och med detta Skandinaviens 
ledande försvarskoncern. Saabs övergripande vision är formulerad enligt följande 
(Saabnet): 
 
”�By power of innovation, competence and creativity, our vision is to be a leader in the 
global evolution, expanding defence industry to overall human security.” 
 
Saab består i dagsläget av de tre affärssegmenten: Försvars- och säkerhetslösningar, 
System och produkter och Flygsystem.  Dessa tre segment är sedan uppdelade i 17 
affärsenheter, se Figur 4, som tillsammans omsätter cirka 21 miljarder SEK och har cirka 
13 600 medarbetare fördelade över 50 länder världen över. Orderstocken uppgår vid 
årsslutet 2006 till cirka 51 miljarder SEK. De största ägarna är Investor och BAE 
Systems. (Saab årsredovisning, 2006) 
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Figur 4. Organisationsstruktur för Saab AB. 
 
Då en stor del av verksamheten är militär finns en politisk dimension som påverkar 
verksamheten. Ett sådant exempel är försäljningen av JAS39 Gripen till Sydafrika där 
affären innefattat att Sydafrika själva tillverkar delar av planet. Affären har även 
inneburit investeringar i Sydafrikansk industri samt i uppbyggnad av landets förmåga att 
utveckla sig. På detta sätt spänner samarbetet över större område än enbart flygområdet 
(Näringsdepartementet rapport, 2005). Saab exporterar även JAS39 Gripen till Tjeckien 
och Ungern. 

2.4.1 Saab Aerostructures 
Saab Aerostructures ingår i Flygsystem och har som huvudsaklig verksamhet att utveckla 
och tillverka flygplansstrukturer för både den civila och den militära marknaden. I 
verksamheten ingår även att leverera produkter som en partner till Airbus och Boeing. 
Verksamheten bedrivs i Linköping och företagets övergripande vision lyder: 
 
”Vi är den erkänt bästa partnern på Aerostructuresmarknaden från idé till komplett 
strukturdel” 
 
Verksamheten är idag inriktad mot ett antal projekt och program, där projekten är artiklar 
som fortfarande är under utveckling och som efter detta övergår i program. De program 
som för tillfället är aktiva är tillverkning av skevroder till Airbus A320, landställslucka, 
golvstruktur och pyloner till Airbus A340, vingbalk till Airbus A380, framkropp till 
Eurocopter NH90 och skrovstruktur till JAS39 Gripen. Exempel på artiklar som tillverkas 
av Saab Aerostructures framgår i Figur 5, som visar skevroder, vingbalk och 
landställslucka. Även en del artiklar till Saab Space samt reservdelar till JAS39 Gripen 
och Saab 340/2000 är aktiva program. I projektfas finns för närvarande bland annat last- 
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och tillträdesluckor till Boeing 787, obemannade luftfartyg (UAV:er) och robotstruktur 
till robot RBS15 Mk3. Av Saab Aerostructures verksamhet är cirka 70 procent militär del 
och resterande civil. Utvecklingen som skett på senare år pekar dock på att den militära 
delen kommer att minska. 
 

 
Figur 5. Skevroder, vingbalk och landställslucka. 
 
Saab Aerostructures ansvarar för marknadsföring, försäljning, information, anskaffning, 
utveckling och produktion av egna program. Vidare ansvarar Saab Aerostructures för 
produktion av de artiklar där en annan affärsenhet/bolag står som huvudman. 
Produktionen utgår från de tre enheterna Detaljtillverkning, Komposit och metallimning 
samt Sammanbyggnad. Denna struktur kommer dock att förändras i och med en 
omorganisation som kommer att införas vid årsskiftet 2007/2008. Denna omorganisation 
kommer bland annat innebära att de tre enheterna konsolideras till en enhet, med en 
gemensam chef. 

2.4.2 ERP – affärssystem 
Saab Aerostructures övergick i november 2006 till att använda IFS ERP-system 
(Enterprise Resource Planning), som då ersatte 59 olika datasystem. Det nya systemet 
stöder stora delar av Saab Aerostructures produktionsprocess, bland annat produktions-
planering, kvalitetsstyrning, inköp och produktionsteknik (Saabnet). 
 
I ERP skapas produktstrukturer och operationslistor för olika artiklar. Behov läggs in på 
högsta nivån, i form av en huvudplan. Huvudplanen bryts sedan ner med hjälp av 
produktstrukturen och skapar behov på lägre nivåer. Behoven på lägre nivåer uppdateras 
när en MRP-körning (Material Requirement Planning) genomförs. Samtidigt körs en 
CRP-körning (Capacity Requirement Planning) som beräknar beläggningsbilden på de 
olika beläggningsgrupperna. På Saab Aerostructures tar dessa körningar lång tid i och 
med den stora mängden artiklar och genomförs därför bara en gång i veckan. En ändring 
på högsta nivå kan därmed ta lång tid, en vecka för varje nivå i produktstrukturen, innan 
den når lägsta nivån i och med att planerare för olika produktionsenheter skall uppdatera 
sina order innan det slår igenom på nästa nivå. Är det stora ändringar i huvudplan 
genomförs MRP- och CRP-körningarna oftare. 
 
ERP-systemet skapar tillverkningsanmodan och åtgärdsförslag som planerare på olika 
nivåer skall behandla. Om tillverkning skall påbörjas skapas en tillverkningsorder av 
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tillverkningsanmodan. Tillverkningsordern frisläpps sedan och material reserveras innan 
ordern går ut till produktion. Om behoven för tillverkningsorder flyttas, på grund av 
ändrade överliggande behov eller kassationer, föreslår systemet förändringar av order, så 
kallade åtgärdsförslag. ERP-systemet skapar även en körplan för varje beläggningsgrupp, 
med den ordning som tillverkningsorder bör behandlas. Ordningen bestäms av den 
tidpunkt operationen skall påbörjas enligt systemet, som i sin tur styrs av operationslistan 
för artikeln och det färdigdatum som läggs in av respektive planerare. 

2.4.3 Övergripande produktionsfilosofi 
Ledningen på Saab Aerostructures har beslutat att verksamheten skall bedrivas enligt 
lean-principer. Dock vill ledningen hitta ett eget upplägg som passar in på företagets 
verksamhet. För att få lärdomar om hur detta kan gå till har två pilotprojekt valts ut. 
Dessa två projekt är produktion av skevroder till A320 (Aileron), samt produktionen till 
Boeing 787. Dessa två projekt skall genomföras i en taktad produktion. Ambitionen är att 
i så stor utsträckning som möjligt bedriva enstycksproduktion och att visuellt styra 
produktionen. Vissa aktiviteter så som 5S och daglig styrning genomförs i hela 
organisationen. 
 
Aileron har kommit längre än Boeing-projektet i arbetet med lean och har gått in i 
programfasen. Sammanbyggnaden sker i en lina som försörjs i materialkitt. Allt material 
kommer uppsatt på en bricka, där varje artikel har en speciellt avsatt plats. Varje vecka 
skall 18 skevroder färdigställas från Sammanbyggnad för att det skall finnas en buffert att 
ta av när det blir semester etc. Denna produkt är enklare än de stora luckorna till Boeing 
787, med färre ingående artiklar. Skevrodren består av ett kompositskal som levereras av 
komposittillverkningen. För att få fram tillräckligt många kompositartiklar till linan 
startas varje vecka ett par extra order. Detta görs för att kompensera för kassationer. 
Planeringen av denna produktion styrs inte via ERP utan via takttiden i linan. Planeringen 
sker sedan separat via diverse Excel-dokument. I och med att arbetssätt redan har arbetats 
fram för Aileron och anses fungera bra, har denna produktion blivit en förebild för hur 
Boeing 787 skall styras. 

2.5 Saab och Boeing 787 
I oktober 2005 tecknade Saab Aerostructures och Boeing ett kontrakt för design, 
utveckling och tillverkning av lastrumsluckor till Boeing 787. En av de kompetenser som 
var avgörande vid valet av Saab Aerostructures som leverantör var komposittillverkning. 
(Saabnet) 
 
Kontraktet innebär att Saab skall leverera sju olika luckor till flygplanet, se Figur 6. Det 
är tre lastrumsluckor, till stor del i komposit, och fyra mindre tillträdesluckor, gjorda av 
aluminium. De tre lastrumsluckorna är av två typer, large cargo door (LCD) och bulk 
cargo door (BCD).  
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Figur 6. Leveransobjekt till Boeing 787 i form av luckor. 
 
LCD och BCD är större och mer komplexa produkter än de mindre tillträdesluckorna. I 
LCD ingår 600 olika artikelnummer och mellan 50 och 150 olika artikelnummer i övriga 
luckor, se Figur 7. Till varje lucka levereras även två materialkitt som används vid 
montering av luckorna på flygplanskroppen. De 21 leveransobjekten kallas tillsammans 
för ett ship set. Saab levererar inte direkt till Boeing, utan de främre luckorna levereras 
till Spirit i USA och de bakre luckorna levereras i dagsläget till Global Aeronautica, som 
är ett joint venture mellan Vought och Alenia, även de i USA. I framtiden är det dock 
meningen att de bakre luckorna skall levereras direkt till Alenia i Italien, som tillverkar 
bakkroppen. 
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Figur 7. Antal ingående artikelnummer i de olika luckorna. 
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Boeing sätter stor press på Saab att leverera artiklar, för att undvika förseningar. Det 
innebär att Saab har varit tvungna att börja tillverka artiklar innan de är helt 
färdigutvecklade. Detta har i sin tur lett till att det har blivit kvalitetsproblem med bland 
annat mycket kassationer. Detta gäller framförallt i komposittillverkningen. Det har även 
varit problem med vissa underleverantörer, som inte har levererat vad Saab 
Aerostructures har räknat med. Detta innebär att dessa artiklar idag tillverkas av Saab 
själva. 17 av de 20 kompositartiklarna skulle läggas ut hos en underleverantör, men det 
har ännu inte skett. Tanken är fortfarande att på sikt lägga ut dessa artiklar. 

Takt och upprampning 
Leveranstakten sätts utifrån Boeings huvudplan som kommuniceras ut till de olika 
underleverantörerna, däribland Saab Aerostructures. Eftersom orderboken är full för 
många år framöver och leveranstakten satt är osäkerheten i produktionstakt liten. Fokus 
blir att försöka möta Boeings krav och hålla en jämn försörjningstakt. 
 
I dagsläget är Saab Aerostructures fortfarande i lärandestadiet och produktionstakten är 
fortfarande väldigt låg. Förutom ordinarie luckor produceras även provluckor, för 
funktionstester, fortfarande och företaget är en bra bit efter Boeings ursprungliga 
leveransplan. Det är dock fler av Boeings leverantörer som har problem med 
leveranstakten. Leveranskraven ökar successivt och när produktionen är i full gång är det 
tänkt att Saab Aerostructures skall leverera ett ship set varannan dag, se Figur 8. Då den 
totala genomloppstiden är flera veckor, måste upprampningen av de artiklarna med längst 
ledtid påbörjas långt innan leveranstakten ökas. För att öka leveranstakten arbetar flertalet 
personer, både konsulter och Saabanställda, med förbättringar i de olika processerna. 

 
Figur 8. Leveranser från Saab Aerostructures enligt gällande upprampningsplan (antal ship set/tidsenhet) 
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2.6 Tillverkning av luckor till Boeing 787 
Både Komposit- och Detaljtillverkningen försörjer Sammanbyggnad med artiklar som 
ingår i luckorna. En stor del av artiklarna går dock direkt till Sammanbyggnad från 
externa leverantörer. 
 
De olika produktionsenheterna har en spridd lokalisering i olika byggnader på 
Saabområdet i Linköping. Saabområdet omfattar ett antal byggnader innefattande industri 
och kontor, se Figur 9. För Aerostructures del återfinns Sammanbyggnad i hus 195. 
Detaljtillverkningen har sina maskiner i hus 188 och hus 195. Komposittillverkningen 
bedrivs i både hus 220, 202 och hus 195. Den största delen av komposittillverkningen 
sker i hus 220, men en av de fräsmaskiner som används för de stora kompositartiklarna, 
DYE, återfinns i hus 202. De mindre artiklarna fräses i hus 195 och alla artiklarna målas 
och kontrolleras i hus 195 som sista operation. Lager för både tillverkade och inköpta 
artiklar finns även det i hus 195. Vissa artiklar transporteras många gånger mellan de 
olika byggnaderna innan de är färdiga. 
 

 
Figur 9. Karta över Saab-området och de hus där produktion för Boeing utförs. 
 
Sammanbyggnaden består av en beläggningsgrupp där BCD tillverkas, beläggnings-
grupper där förmontering och sammanbyggnad av tillträdesluckor genomförs samt en 
taktad lina där LCD tillverkas. Förmontering och sammanbyggnad av tillträdesluckor 
genomförs vid en avdelning som heter Nit- och Mekband. I och med produktionens 
spridda lokalisering krävs transporter mellan husen för att sammanbinda flödena. För en 
övergripande bild av flöden, se Figur 10. 
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Figur 10. Övergripande flöden 
 
Tillverkningen blir väldigt komplex och många bitar måste koordineras. Flera delar av 
tillverkningen är fortfarande i en inkörningsperiod och bättre arbetsmetoder utformas 
kontinuerligt. Komposittillverkningen präglas av hantverksmässigt arbetssätt och därav är 
det svårt att få ett standardiserat arbetssätt. Det arbetssätt som tillämpas tillsammans med 
tillverkningsprocessen medför en hög kassationsgrad. 
 
Kravet på spårbarhet inom flygindustrin, se kapitel 2.2, gäller artiklar som kan påverka 
säkerhet vid flygning och som har komplicerade tillverkningsprocesser. Dessa artiklar 
skall identifieras från mottagande av råmaterial, under produktion fram till leverans av 
färdiga artiklar. För alla dessa artiklar måste information sparas för vilket utgångsmaterial 
som använts och vilka processer de gått igenom. Ankomstkontrollen ansvarar för att 
ankommande material märks med partinummer. Detta partinummer läggs sedan in i ERP-
systemet när materialet tas ut för produktion. (Saabnet) 

2.6.1 Sammanbyggnad 
I produktionsenheten Sammanbyggnad byggs produkter samman innan de skickas iväg 
till kund. Tillverkningen sker i en lina för LCD, medan BCD tillverkas i ett angränsande 
område. Det finns även en avdelning där undergrupper till slutprodukterna förmonteras, 
Nit- och Mekband. Produktionen sker i dagsläget i ett skift. Arbetet med lean principer 
och taktad produktion har kommit längst i denna produktionsenhet. 
 
Produktionen försörjs av artiklar från lagerenheten där även godsmottagningen ingår. 
Artiklarna körs ut i lådor på vagnar. Intern försörjning är outsourcad och utförs av 
Servistik. Förbrukningsartiklar, såsom skruvar och muttrar, lagerhålls i artikelställ vid de 
olika beläggningsgrupperna. Påfyllnad av dessa artiklar sker via ett tvåbingesystem. 

LCD-linan och BCD 
Den taktade linan där LCD tillverkas består av nio stationer, se Figur 11. Takttiden är 
planerad kring roboten som används i både station tre och fem och kan därmed ej 
reduceras. Då inkörningsperioden fortfarande pågår finns mycket att arbeta med för att 
komma ner i den planerade tiden. Då det ingår två LCD per ship set måste linan hålla 
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dubbelt så hög takt som upprampningsplanen, se Figur 8, i full takt skall det produceras 
en LCD varje dag. De två olika LCD som tillverkas skiljer endast på tre detaljer. 
Jiggarna, där de större strukturerna spänns upp, är dock specifika för respektive LCD, 
men kan byggas om så den passar den andra varianten. Att bygga om tar dock tid, vilket 
innebär att flödet begränsas till en viss sekvens. Idag finns sex stycken jiggar, tre av varje 
sort, men ytterligare två jiggar skall köpas in. Det är därmed ej möjligt i dagsläget att ha 
full beläggning, med luckor i varje station. 
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Figur 11. Taktad lina för sammanbyggnad av LCD och område för BCD. 
 
I ett conveyor-band hänger jiggar som förflyttas till respektive station. I första stationen 
sätts balkar upp i jiggen, för att sedan monteras ihop med main skin, det stora 
kompositskalet för LCD. Vid stationerna två, fyra, sex och sju monteras ytterligare 
artiklar in i slutprodukten. Roboten som används i station tre och fem borrar hål och nitar 
sedan ihop delarna. När den sjunde stationen är avslutad frigörs LCD från jiggen och 
förflyttas in till den åttonde stationen där all hydralik monteras. Vid den sista stationen, 
nio, funktionstestas produkten innan den är redo för paketering och transport till kund. 
Det har varit stora problem med materialförsörjningen till linan, vilket innebär att 
montering av vissa detaljer skjuts upp till senare stationer. Dessa problem innebär att det 
är svårt att få produktionen att flyta. 
 
I anslutning till linan finns ett bås, där ett Andon-team med personer från kvalitet, 
produktionsteknik och planering sitter. Andon är ett system för lägeskontroll och har sitt 
ursprung i Toyotas produktionssystem. Tanken med Andon-teamet i Sammanbyggnad är 
att de skall sitta nära produktionen och hjälpa till vid problem i linan. Dess funktion blir 
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av ännu större vikt när beläggningen i linan ökar. Andon-teamet skall dock även arbeta 
med produktionsutvecklande åtgärder och inte bara arbeta med akuta problem. 
 
I en arbetsplats intill LCD-linan monteras även BCD, se Figur 11. Den monteras dock 
färdigt vid en station och flyttas inte runt. En montör utför all montering på en lucka. Den 
beräknade ledtiden, som ligger inne i ERP-systemet är sju arbetsdagar. På grund av 
problem med ytterskalet, main structure, är denna artikel ej producerbar ännu. 

Nit- och Mekband 
Nit- och Mekbandet tillverkar de fyra tillträdesluckorna och utför förmontering av vissa 
undergrupper till LCD och BCD. Tillverkningen går till så att varje montör utför samtliga 
moment i monteringen vid en arbetsstation. Produktionen är övervägande 
enstyckstillverkning även om vissa artiklar tillverkas i mindre batcher. Då montören skall 
påbörja en order utgår han från en låda där samtliga ingående monteringsartiklar 
återfinns. Denna låda plockas samman i lagret och levereras sedan ut till Nit- och 
Mekbandet. 

2.6.2 Komposittillverkning 
Det kompositmaterial som framförallt används av Saab Aerostructures är kolfiber. Detta 
förekommer i olika skepnader såsom tejp, väv och glasfiber. Väv och glasfiber ger 
artiklarna olika egenskaper som eftersträvas i flygindustrin. Materialet består av fibrer 
som binds ihop av en så kallad matris. I komposittillverkningen tillverkas 20 artiklar med 
olika dimensioner till Boeing 787. De består i stora drag av tre större artiklar som utgör 
skalen till LCD och BCD, c-formade balkar samt diverse mindre artiklar. Parallellt med 
dessa tillverkas också artiklar till ett flertal andra program såsom Airbus och JAS39 
Gripen. Produktionen bedrivs i flera hus och sammanbinds med transporter. För en 
övergripande bild av flödet, se Figur 12. 
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Figur 12. Övergripande bild över kompositflödet. 

Fryslager 
Materialet lagras i ett speciellt fryslager. Detta då materialet får förändrade egenskaper 
om det förvaras i rumstemperatur. Kompositmaterialet tillverkas av Toray Industries i 
Japan och deras tillverkning täcker i dagsläget inte efterfrågan. Boeing har därför gått in 
och fördelar materialet mellan alla sina partners, däribland Saab. 

Tillskärning 
När materialet hämtats från fryslagret måste det användas inom åtta dagar. Produktionen 
börjar i tillskärningen där det upptinade materialet skärs till efter ett förutbestämt mått 
beroende på artikel. Det tillskurna materialet går sedan till uppläggning, medan 
resterande material åter fryses in. De skärmaskiner som används i dagsläget är två till 
antalet och har en hög beläggning då inte bara Boeing-artiklar nyttjar dessa. Både 
tillskärning och uppläggning sker i ett så kallat rent rum. I det rena rummet ställs krav på 
temperatur, lufttryck, luftfuktighet och begränsningar vad gäller partiklar, detta för att 
kunna säkerställa hög kvalitet. 

Uppläggning 
Uppläggning består i att, beroende på material, fästa materialet på ett verktyg. Dessa 
verktyg är specialtillverkade för en specifik artikel och måste klara höga temperaturer 
utan att deformeras. Verktygen är dyra och leveransledtiderna är långa. Det finns i 
dagsläget bara en uppsättning av de flesta verktygen. Vanligast är att tejpning av 
strukturen sker direkt på verktyget efter en noggrant uppsatt uppläggningstabell. För de 
mer avancerade strukturerna används sedan en vaccumformningsmaskin som med hjälp 
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av värme formar skikten. Nyligen investerade Saab i en ny maskin som programmeras för 
att utföra tejpning och tillskärning. Denna tejpmaskin kommer att innebära en stor 
reducering av tidsåtgången. Den nya maskinen klarar dock ej alla typer av artiklar, utan 
begränsas av formen på artikeln. 

Härdning 
Efter upplägget skall materialet och verktygen vakuumförpackas (bagning). Detta för att 
säkerställa att matrisen i materialet inte läcker ut samt att materialet ligger på plats då det 
härdas. När detta gjorts skall materialet härdas i autoklaven. Härdningen innebär att 
matrisen i materialet blir flytande och pressar ut luft samt fyller ut ojämnheter i 
materialet. Denna process tar för Boeing-artiklar fem till tio timmar, och den övervakas 
med hjälp av värmetrådar som kopplas till olika punkter. Kompositartiklarna har delats 
upp i familjer beroende på härdningstider. I Kompositverkstaden (Hus 220) finns två 
autoklaver, en större och en mindre, som delas av de olika programmen. Förutom dessa 
två finns tre autoklaver i hus 195. Efter härdningen plundras verktyget. Detta innebär att 
artikeln tas bort från verktyget och att verktyget görs rent och släppmedelsbehandlas. 
Efter detta sker en okulär besiktning för att tillse att artikeln inte har några synliga fel. 

Trimning 
När härdningen är klar följer trimning, vilket innebär att artikeln fräses till färdig kontur. 
Artiklarna är tillverkade lite större än färdig kontur för att säkerställa att kvaliteten blir 
bra ända ut i kanterna. Två olika maskiner används till trimning och de benämns DYE 
och SNK. De mindre artiklarna går till SNK, placerad i hus 195, och de större till DYE, 
som är placerad i hus 202. Dessa båda maskiner används främst till kompositartiklar. 

Oförstörande provning 
Efter trimningen sker en så kallad oförstörande provning (OFP). Denna görs med hjälp av 
ultraljud och röntgen, då dessa tekniker upptäcker släppningar, porositet och 
delamineringar. Vissa artiklar är styrda till specifika maskiner, medan de mindre 
avancerade artiklarna kontrolleras manuellt. Vissa delar av den teknik som används är 
inte helt färdigutvecklad. I dagsläget tillämpas endast dagskift och det finns svårigheter 
med att gå upp i skift på grund av svårighet att rekrytera kunnig personal som kan bidra 
direkt. Vissa av Boeing-artiklarna genomgår denna provning hos en leverantör, men på 
sikt skall all OFP ske på Saab Aerostructures. 

Slutkontroll 
Kanterna på artikeln tätas för att hela artikeln skall få en beständig yta och för att skydda 
mot fukt. På detta följer en slutkontroll då samtliga dokument gås igenom. Därefter målas 
och målningskontrolleras artiklarna innan de transporteras till lager eller 
Sammanbyggnad i hus 195. 
 
Om ett fel upptäcks i någon av kontrollerna kontaktas en kvalitetsingenjör, 
konstruktionstekniker och produktionsrepresentant som bedömer om felet kan godkännas 
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eller om artikeln måste kasseras. Vid återkommande fel kan BKÅ (begäran om 
korrigerande åtgärd) upprättas. Det innebär att alternativa lösningar undersöks för att det 
felet inte skall uppkomma igen. 

2.6.3 Detaljtillverkning 
Detaljtillverkningen är uppbyggd som en funktionell verkstad och tillverkar framförallt 
mindre metallartiklar, exempelvis bussningar, men även större artiklar såsom skalen till 
tillträdesluckorna. De maskiner som opereras är främst NC-maskiner. Både batcher och 
enstyckstillverkning tillämpas. De flesta av dessa artiklar har en beräknad ledtid på 
mellan en och tre månader, inklusive transporttid och kötid. En mätmaskin som även 
används för kompositartiklarna tillhör Detaljtillverkningen, vilket även måleriet och 
målningskontrollerna gör. 

2.7 Planering och styrning på Saab Aerostructures 
Planering och styrning av produktionen sker i flera nivåer, från långsiktig strategisk 
planering ner till planering och styrning på en daglig basis. För att ge en bild av hur 
planeringen går till på Saab Aerostructures följer här en beskrivning av olika 
planeringsprocesser, där sälj- och verksamhetsprocessen är generell och huvudplanering 
och detaljplaneringen är mer specifik för hur det går till inom Boeing 787-projektet. 

2.7.1 Sälj- och verksamhetsprocess 
Sälj- och verksamhetsplanering används för att på medellång och lång sikt, 6-36 
månader, balansera kapacitet och beläggning. Tidshorisonten skall vara på minst 
planeringstidsgränsen plus ett år och aggregerade data används. På denna nivå genomförs 
en grov kapacitetsplanering, för respektive produktionsenhet. Sälj- och 
verksamhetsprocessen sker i ett antal steg med olika möten, se Figur 13, och utförs varje 
månad. 
 

 
Figur 13. Sälj- och verksamhetsprocessens möten. 
 
Ett första möte hålls mellan chefer som är affärsansvariga, marknadsansvariga, 
projektledare och programansvariga. Detta möte, kallat PPP (prospekt, projekt och 
program), syftar till att behandla de förutsättningar som påverkar företagets beläggning. 
Affärer i de tre olika faserna prospekt, projekt och program redovisas för att visa 
efterfrågan från kunder. En representant för huvudplaneringen deltar på detta möte och 
för informationen vidare till chefer inom produktion och dess stödfunktioner. 
 
Processen går vidare genom två planeringsforum. Vid det första planeringforumet (PF1) 
presenteras den information som kommit fram vid PPP-mötet för produktionschefer och 
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chefer för stödfunktioner, så som beredning, produktionsplanering och kvalitet. Inför 
detta möte uppdaterar huvudplaneringen beläggningen, för de olika produktions-
enheterna, i ett affärsvärderingssystem (AVS), ett datoriserat systemstöd för 
beläggningsplanering. AVS-systemet tar enbart hänsyn till mantimmar på de olika 
avdelningarna och beräknas ej på maskintimmar. De olika cheferna får med sig 
information och skall till planeringsforum två (PF2) gå igenom beläggningen för sin 
enhet. Därefter godkänns produktionsplanen, alternativt får ansvarig chef reservera sig 
mot den tänkta planen vid planeringsforum två. Reserverar sig en chef mot planen skall 
en handlingsplan upprättas som visar på de resurser som behövs för att kunna följa den. 
Om närvarande chefer inte har befogenhet att besluta om begärda resurser tas ärendet upp 
på en högre nivå för beslut. Godkända produktionsplaner i form av AVS-bilder signeras 
av respektive chef och gäller som åtagande av enheten. De godkända AVS-bilderna 
redovisas sedan på sälj- och verksamhetsplaneringsmötet där avvikelser noteras och 
handlingsplaner upprättas. 

2.7.2 Huvudplanering för luckor till Boeing 787 
Då huvudplanen från sälj- och verksamhetsplaneringen är godkänd läggs de nya 
uppgifterna in i ERP-systemet. För Boeing 787 finns 21 leveransobjekt som planeras på 
högsta nivå. I och med de stora förseningarna mot den ursprungliga planen från Boeing, 
Master plan, finns ett flertal behov i förfluten tid. Istället för att ändra i huvudplanen, och 
därmed ändra alla behov för ingående artiklar, skapar huvudplaneraren en ny 
produktionsplan. Denna produktionsplan används sedan i Sammanbyggnad för att styra 
vad enheten skall tillverka, medan de underliggande behoven på ingående artiklar ligger 
kvar med behovsdatum i ERP. I ERP används dock den tänkta ledtiden från när 
produktionen är inkörd, vilket innebär att LCD-linan har en ledtid på 11 dagar istället för 
den gällande tiden som är betydligt längre. Detta påverkar även när behovet i systemet 
uppstår för de ingående artiklarna. 
 
Huvudplanerare för Boeing 787 skapar produktionsplaner i MS-project i samråd med 
programansvarig på Saab, som för en dialog med Boeing, och berörda produktionsledare. 
Produktionsplanerna innefattar start- och färdigdatum för de olika operationerna och 
behovsdatum enligt Master plan. Dessa planer distribueras sedan till produktions-
planerare och produktionsledare i Sammanbyggnad och ligger även som underlag för 
visuell styrning. Den nya produktionsplanen ligger senare i tid än vad Master plan gör, 
vilket innebär att produktionsplanen måste planeras så att produktionen hinner ikapp 
Master plan vid en senare tidpunkt. När produktionsplanen ligger före Master plan läggs 
produktionsplanen in i ERP som därmed blir huvudplan. I Figur 14 finns ett exempel på 
hur dessa planer förhåller sig till varandra, där planer för BCD visas. 
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Figur 14.  Master plan och produktionsplan för BCD. 

2.7.3 Detaljplanering – Sammanbyggnad 
Detaljplaneringen för luckorna till Boeing 787 är speciell i och med förseningsläget. 
Huvudplanen från ERP styr detaljplaneringen, dock går det inte att följa förslagen när en 
order skall släppas. Detta då materialbrister medfört förseningar. Istället får 
detaljplaneraren i samråd med ansvarig för materialstyrningen avgöra när en order kan 
släppas. Material skall alltid vara säkrat innan ordern släpps. Detta skiljer sig dock en del 
mellan sammanbyggnad och förmontering. Vid förmontering av undergrupperna måste 
allt material finnas tillgängligt. Detta gäller dock ej för LCD som kan börja monteras när 
de första ingående artiklarna finns till hands. Den tumregel som detaljplaneringen utgår 
ifrån säger att ordern frisläpps två till tre dagar innan produktionsstart, för att ge förrådet 
tillräckligt med tid att plocka de ingående artiklarna. 
 
För att hålla reda på materialstatus för de ingående artiklarna fylls en Excel-lista i av 
planerare för de ingående artiklarna och av inköpare. Dessa personer fyller i beräknad 
leveransdag för de artiklar som är sena. Listan behandlas dagligen på morgonmöten. 
Dessa morgonmöten behandlar även interna brister. Varje fredag hålls ett möte där 
planeringen av linan diskuteras. På detta möte behandlas hur produktionen kommer att se 
ut de närmaste två veckorna. 
 
Då ERP i dagsläget inte används i större utsträckning än att släppa order håller planeraren 
i ordning på konfigurationen med hjälp av en artikelnummerjournal. Denna visar 
ordningen och konfigurationen för de order som skall släppas. 
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2.7.4 Detaljplanering – komposit 
I och med komplexiteten i komposittillverkningen, med flera gemensamma resurser och 
långa operationstider, blir planeringen avancerad. Planerare i kompositen får orderförslag 
från ERP, men i och med att kassationsrisken är stor måste fler order släppas än vad 
affärssystemet föreslår. För att komma till rätta med dessa problem försöker planeringen 
för Boeing-projektet att efterlikna planeringen för Aileron-programmet, där ERP inte 
används som planeringsverktyg. Istället har ett rullande schema införts, där ship set skall 
levereras enligt den övergripande leveransplanen. Dessa planer läggs upp i Excel-
dokument och lämnas sedan ut i verksamheten för att de skall veta vad som förväntas av 
dem. I och med att produktionen inte är i full gång ännu är de verkliga operationstiderna 
inte heller helt kända i dagsläget, utan arbete med att hitta dessa pågår. Att 
operationstiderna inte är kända innebär att det blir svårt att planera i detalj. 
 
Skärmaskinen är en gemensam resurs och planeras med hjälp av en fönsterplanering. Det 
innebär att skärmaskinen får nyttjas för Boeing-artiklar i vissa tidsfönster, för närvarande 
på tisdagar och torsdagar. På tisdagar måste material skäras till som skall användas på 
onsdagar och torsdagar och under torsdagen skall material skäras till för övriga veckan. 
Ett rullande schema finns sedan för vilka tider som uppläggning skall ske och för vilka 
artiklar. Denna del av planeringen styrs hårt av tillgång på verktyg. 
 
Även autoklaverna är en gemensam resurs. Dessa planeras även de med en 
fönsterplanering, där Boeing-projektet har vissa tider att tillgå. För ett exempel på 
fönsterplanering för den stora autoklaven i hus 220, se Figur 15. Under de tilldelade 
tiderna skall alla artiklar kunna behandlas, men för att klara detta får vissa artiklar 
transporteras från hus 220 till hus 195, vilket leder till extra transporter. När operationen 
är färdig skall verktygen plundras och sedan transporteras tillbaka till hus 220 där 
uppläggningen sker. Det är i dagsläget ett pussel att lägga för att få ihop 
fönsterplaneringen för skärmaskin, uppläggning och autoklav, så att dessa passar ihop 
med varandra och med övriga program. 
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Figur 15. Fönsterplanering under en vecka för den stora autoklaven i hus 220. 
 
Trimningen som genomförs i fräsmaskinerna, SNK och DYE, planeras även de med 
fönsterplanering och planeringen för DYE sitter uppsatt på en anslagstavla vid maskinen. 
Boeing-projektet får viss tid tilldelad i SNK och DYE och kör i dessa fönster efter en 
plan över vilka artiklar som är mest akuta. Dessa fräsmaskiner är båda överbelagda och 
den tilldelade tiden räcker i dagsläget inte till för att producera det som behövs för att 
hålla den tänkta takten i Sammanbyggnad. Undersökningar om hur detta skall lösas 
pågår, bland annat möjligheten att lägga ut artiklar på lego. 
 
När en artikel är färdig i fräsen skall den vidare till OFP, som även det är en gemensam 
resurs. Operationstiderna som är inlagda i ERP anses, av personalen, inte vara 
tillförlitliga, vilket innebär att ERP-systemet inte används för planering. Att 
operationstiderna inte är tillförlitliga beror bland annat på att de varierar kraftigt beroende 
på om artikeln är felfri eller ej. Som exempel tar en felfri BCD mellan fem och sju 
arbetsdagar att kontrollera om endast dagskift används. I och med att fel ofta upptäcks, 
vilket medför en mer noggrann undersökning, tar det dock längre tid, sju till sexton 
dagar. Istället för att använda ERP-systemet för planeringen sker den genom att ansvarig 
planerare har kontakt med de ansvariga för olika program för att höra vad som är mest 
akut för dem. Planeraren bildar sig då en egen uppfattning om vad som skall prioriteras 
och lämnar ut det på en daglig basis. 
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I måleriet och målningskontrollen är körplanen, från ERP-systemet, det som styr i vilken 
ordning tillverkningsorder skall behandlas. De försöker dock att måla flera artiklar med 
samma färg vid samma tidpunkt, om de ligger nära varandra på körplanen. Detta görs för 
att minska de totala ställtiderna. I dagsläget går Boeing 787 ofta före i kön, om de inte 
ligger överst på körplanen, i och med att planerarna för dessa resurser vet att projektet är 
sent. 

2.7.5 Daglig styrning 
I och med beslutet att övergå till lean production har ett antal riktlinjer satts upp med 
syfte att guida organisationen i detta nytänk. En del av detta är att införa så kallad daglig 
styrning. Syftet med detta är att problem snabbt skall synliggöras så att åtgärder kan 
sättas in och läget kan återgå till det normala. 
 
Praktiskt går det till så att personalen är indelad i ett antal grupper med en utsedd 
gruppsamordnare. Dessa har ett 10 minuter långt möte dagligen som behandlar eventuella 
problemområden. Om ett sådant finns, som inte kan lösas vid mötet, sker en eskalering 
där gruppsamordnaren tar med sig ärendet till det dagliga styrningsmöte där 
produktionsledarna träffas. Kan problemet inte lösas på denna nivå heller fortsätter 
eskaleringen upp till produktionsenhetsnivå. Det sista ledet som problemen eskaleras till 
är affärsenhetsnivå. Olika problem når upp till olika nivåer, således når bara de 
problemen av mest allvarlig art upp på affärsenhetsnivå. På detta sätt lyfts problemen 
snabbt upp och sprids i organisationen på olika nivåer och en gemensam bild över läget 
kan skapas. 
 
Visualisering är också en del av den dagliga styrningen. De olika nivåerna arbetar alla 
med tavlor där fyra olika problemlösningsområden lyfts upp. Dessa är säkerhet och hälsa 
(+), kvalitet (Q), leveranser (L), samt effektivitet (E). Ordningen som dessa står i är tänkt 
att spegla Saabs värderingsgrund. Vid det dagliga mötet behandlas de olika områdena. 
Om något avviker sätts en gul eller en röd markering beroende på hur pass allvarlig 
avvikelsen är. Sedan ställs de två frågorna: ”Vilket är problemet?” samt ”Vad gör vi åt 
det?”. Målet är att problemet skall ha fått en lösning inom 24 timmar. Ingen 
standardisering finns för mätetalen som indikerar problemen. 

2.7.6 Visuell styrning 
Detta är ett område som fortfarande är på konceptstadiet. Tanken är dock att gå mot en 
mer flödesinriktad produktion som skall styras visuellt och funderingar finns att styra 
vissa delar av flödet med kanban. För Boeing-flödet i sammanbyggnaden skall en visuell 
styrning implementeras. Denna är tänkt att fungera så att varje order som börjar närma 
sig Sammanbyggnad får en hyllrad tilldelad sig. Denna skall sedan fyllas med kittade 
lådor. Lådorna skall på ena sidan ha en grön markering och på motstående en röd 
markering. Grönt visar på att materialet är färdigplockat. På detta sätt fås en bild över när 
produktion kan starta och hur långt i flödet artikeln kan gå utan att få materialbrist. En 
annan funktion blir att det går att se hur långt en order har nått i flödet. 
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För att ha en kontroll över när en order måste börja färdigställas används på vissa 
beläggningsgrupper Gantt-scheman. Dessa sätts samman av huvudplaneringen och ger en 
visuell bild över vilken dag en viss operation måste påbörjas. Det visar även på hur den 
framtida produktionsplanen ser ut och vilken takt som krävs för att leverera i tid. 
 
Brister och möjliga brister visualiseras via Excel-listor som sätts upp i anslutning till 
produktionen. Dessa listor representerar brister med rött och möjliga brister med gult. 



 

26 

3 Problembeskrivning 
I detta kapitel beskrivs problemen som uppmärksammats i nulägesbeskrivningen. Dessa 
har delats in i olika nivåer och varje nivå mynnar ut i ett antal frågor. Därefter följer en 
teoretisk plattform kopplade till dessa frågor. 
 
Det övergripande problem som Saab Aerostructures står inför är att leveransplanen, som 
man åtagit sig, har varit svår att följa. Boeing å sin sida är under en hög press att leverera 
i tid till sina kunder och att undvika förseningar, som annars kan få allvarliga 
konsekvenser. Detta leder i sin tur till att Boeing överför denna press på Saab 
Aerostructures och andra partners. Att problemen uppstått hänger bland annat samman 
med att arbetsomfattningen utökats, vilket har medfört att utveckling och produktion till 
viss del löpt parallellt. Den ursprungliga planen var också att produktionen av en stor del 
av de ingående kompositartiklarna skulle outsourcas, men att hitta en passande leverantör 
har varit svårare än väntat. Att en större mängd kompositartiklar nu tillverkas har medfört 
att redan överbelagda produktionsavsnitt belastats än mer. För att överhuvudtaget 
färdigställa några artiklar har mycket tid åtgått till kortsiktig problemlösning, istället för 
att hitta de verkliga orsakerna till varför problem uppstått. Dessa problem bedömer 
författarna härrör från produktionsstrategier, produktionsfilosofier, planering och styrning 
samt detaljplanering. Nedan följer en redogörelse för hur problemen hänger samman med 
dessa områden.  

3.1 Produktionsstrategier 
Flera av de gemensamma resurserna har haft svårt att följa den tilltänkta 
produktionstakten, då tillgänglig kapacitet inte har räckt till. Även missbedömningar har 
gjorts för hur snabbt det är möjligt att komma upp i planerad takt. Detta har bidragit till 
att leveransplanen varit svår att följa. För Saab är Boeing-projektet viktigt då den civila 
delen spås öka framöver. Det är då viktigt ur konkurrenssynpunkt att visa att Saab 
Aerostructures är en partner att lita på. Ett lyckat projekt borde resultera i ett bra 
utgångsläge inför framtida flygplansprojekt. 
 
De olika produktionsenheterna producerar olika typer av produkter som kräver olika 
produktionsmetoder, vilket innebär att produktionen är uppbyggd på olika sätt. I 
Sammanbyggnad, där slutmontering sker, finns en dedikerad lina som endast tillverkar 
Boeing-artiklar. Kompositverkstaden däremot är belagd i flera olika hus och med flertalet 
resurser som delas med andra projekt. Detta kan innebära att produktionen gagnas av 
olika planeringsupplägg. 
 
Ur detta avsnitt lyfts följande frågor fram: 
1. Vilken kapacitetsstrategi passar Saab Aerostructures produktion? 
2. Hur förhåller sig produktionsprocessen till produkttypen? 
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3.2 Produktionsfilosofier 
En mer lean-inspirerad produktionsfilosofi håller på att implementeras, med taktade linor 
som en del. Takten är låg i jämförelse med andra branscher som använder den här 
produktionsmetoden och takttiden efter inkörning beräknas till drygt nio timmar i LCD-
linan. Den planerade takttiden är för tillfället tre dagar och är beräknad enligt den 
upprampningsplan som ligger. Den har dock ej lyckats nås ännu eftersom inkörningen 
tagit längre tid än planerat. Som nämnts ovan har de olika produktionsenheterna olika 
upplägg för hur produktionen bedrivs. Detta hänger samman med de olika förutsättningar 
som ges. Implementeringen av lean production har därmed också olika förutsättningar att 
lyckas. En förutsättning som skiljer de olika enheterna är de gemensamma resurserna, 
som därmed blir av intresse att studera närmare. 
 
Då flera olika typer av artiklar, allt från mindre detaljer till stora ytterskal, och olika 
program samsas om resurserna i kompositen går det i dagsläget inte att ha strikta 
flödesgrupper. Många av maskinerna som används är stora och dyra, exempelvis fräsar, 
tejpmaskinen och autoklaver. Detta innebär att utnyttjandegraden maximeras och att 
ledningen är restriktiv vad gäller nyinvesteringar. Samtidigt som detta kan konstateras 
finns den uttalade målsättningen att gå över till en lean production, vilket därmed innebär 
en konflikt. 
 
De gemensamma resurserna är en faktor som begränsar frihetsgraderna i planeringen. 
Dessa gemensamma resurser är skärmaskin, autoklav, fräsarna, oförstörande provning, 
mätmaskin och måleriet. Vilken resurs som är den verkliga flaskhalsen är dock inte 
konstaterat. Detta gör det svårt att direkt tillämpa teorier om flaskhalsstyrning. Då 
operationstiderna varierar kraftigt för vissa operationer är flaskhalsarna ej heller 
konstanta, vilket försvårar planering och styrning. Går det att tillämpa en god planering 
med dessa förutsättningar? Hur skulle planering och styrning påverkas om fler verktyg 
köptes in? I den oförstörande provningen avgör antalet operatörer den tillgängliga tiden. 
Då operatörerna har en lång inlärningsprocess är det svårt att hitta kompetent personal 
som kan bidra direkt. 
 
Därmed tas dessa frågor upp: 
3. Vilken produktionsfilosofi skall Saab Aerostructures tillämpa? 
4. Hur skall de gemensamma resurserna hanteras planeringsmässigt? 

3.3 Planering och styrning 
Ledtiderna i ERP-systemet bygger på en inkörd produktion där operationstiderna har 
minskat rejält från dagsläget. Att operationstiderna är kortare i ERP-systemet än i 
verkligheten kan innebära problem. För det ingående materialet skapas behov i systemet 
som inte stämmer överens med det verkliga behovet. I dagsläget är detta inte ett stort 
problem i och med att huvudplanen är baserad på Master plan, som ligger långt före i tid 
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mot den produktionsplan som följs i Sammanbyggnad. Det kan dock ha bidragit till det 
läge som uppstått med stora materialbrister och är något som måste hanteras i framtiden. 
 
En annan identifierad begränsning, som påverkar hur planeringen och styrningen sköts, är 
verktygen i Kompositverkstaden. De verktyg som används för att forma de strukturer 
som tillverkas i komposittillverkningen är få. För vissa artiklar finns endast ett verktyg 
tillgängligt vilket gör batchning till en omöjlighet. Dessa verktyg är specialtillverkade, 
dyra och har en lång ledtid. 
 
Komposittillverkningen är en produktion som kännetecknas av ett hantverksmässigt 
arbetssätt. Vid uppläggningen, där strukturen byggs upp, ställs stora krav på operatören. 
Luftbubblor, veck och partiklar kan alla leda till att hela strukturen måste kasseras. 
Kassationsgraden kan variera kraftigt. Detta påverkar naturligtvis planeringen av 
produktionen. Boeing-projektet har inte utvecklat någon strategi för hur detta skall 
behandlas. Sammanbyggnad skall hålla en jämn takt, vilket innebär att 
komposittillverkningen måste leverera enligt denna takt. Den stora variationen i 
kassationsgrad måste hanteras på något sätt. 
 
Detta leder fram till följande fråga: 
5. Hur skall planeringen tänka när det gäller upprampningar? 
6. Hur skall företaget tänka när det gäller planering och störningar? 

3.4 Detaljplanering 
Ambitionen finns att införa visuell styrning i produktionen. Detta har till viss del införts i 
Sammanbyggnad i form av daglig styrning och produktionsplaner i MS-project. Daglig 
styrning har även införts på övriga produktionsenheter. Andra metoder för att visualisera 
produktionen planeras. Det bör dock utredas om visuell styrning skall införas i hela flödet 
och hur produktionsprocessen påverkar valet av styrningsmetod. 
 
Detaljplanering och styrning sker idag i mångt och mycket via tumregler. Planeraren gör 
en bedömning efter att ha samtalat med berörda parter om vilka order som skall släppas. 
Tacksamt för Saab Aerostructures är den stabila efterfrågan, vilket gör att osäkerheten är 
minimal. Dock är produkterna komplexa med många ingående artiklar. Ett stort beroende 
finns också av att underleverantörer och partners klarar av att leverera som 
överenskommet. Detta tillsammans med kravet på spårbarhet inom flygindustrin gör att 
affärssystemet måste användas. Skulle då inte affärssystemet kunna användas på ett mer 
effektivt sätt? Kravet på ökning av leveranstakten bidrar också till ett ökande behov av att 
formalisera detaljplaneringsprocessen. Detta skulle också leda till en autonomitet och ett 
bättre utnyttjande av affärssystemet, vilket efterfrågas från huvudplaneringen. Ett 
problem med detta är dock att många av de operationstider som är inlagda inte stämmer 
utan kan avvika väsentligt och att användarna många gånger missar att rapportera i 
systemet. Ett annat problem är hur kassationer skall kunna hanteras, då fler order än vad 
produktionsplanen säger måste släppas. Planeringssystemen måste även kunna hantera 
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den fönsterplanering som tillämpas vid gemensamma resurser i komposittillverkningen. 
Denna blir styrande då den tid då maskiner kan nyttjas är högst begränsad. 
 
Dessa frågor blir därmed av intresse: 
7. Vilka artiklar skall styras visuellt och på vilket sätt? 
8. Hur fungerar nuvarande metoder för visuell styrning? 
9. Vilken roll får ERP-systemet i planeringsprocessen? 

3.5 Teoretisk plattform 
Som stöd för analys och lösningsförslag behövs en teoretisk plattform att utgå ifrån. För 
att identifiera denna har en referenskarta tagits fram. Det centrala i denna studie är 
planering och styrning av produktionen och vad som påverkar detta. Den övergripande 
produktionsstrategin är utgångspunkten i planerings- och styrningsmetoden. 
Produktionsstrategin påverkar även produktionsfilosofin, genom att den skapar 
förutsättningar för en viss typ av produktion. Den planering och styrning som sedan 
tillämpas utformas utifrån den övergripande produktionsfilosofin. Detaljplaneringen 
utförs sedan med den valda planerings- och styrningsmetoden som grund och kan bland 
annat innebära visuell styrning eller styrning med hjälp av körplaner i ERP. När inte ERP 
används som styrningsprincip är frågan hur det skall användas, då kravet på spårbarhet 
finns inom flygindustrin. En övergripande referenskarta som visar hur de väckta frågorna 
kopplas till olika teoriområden kan ses i Figur 16. 
 

 
Figur 16. Övergripande referenskarta, där de väckta frågorna kopplas till teoriområde. 
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4 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen redovisas och förklaras teorier förknippade med de frågor 
som identifierats i problembeskrivningen. Detta innebär även att problemen sätts in i ett 
sammanhang och metoder presenteras som ligger till grund för de lösningsförslag som 
framkommer. 

4.1 Produktionsstrategier 
Begreppet produktionsstrategi eller tillverkningsstrategi kan sägas ha sitt ursprung i 
Skinners konceptuella artikel från 1969: Manufacturing – a missing link in corporate 
strategy (Dangayach & Deshmukh, 2001). I denna artikel drivs tesen att: för att uppnå 
komparativa fördelar måste ett företag sammanlänka sin marknads- och produktstrategi 
med företagets övergripande strategi. Detta begrepp har vidare utvecklats och Dangayach 
& Deshmukh (2001) lyfter fram Hayes & Wheelwright karakterisering av 
produktionsstrategi som ett mönster av beslut som fattats i tillverkningsfunktionen och 
som länkar till affärsstrategin. Strategibegreppet kan delas upp i de två delarna innehåll 
och process. Leong et al (1990) lyfter fram Fahey & Christensens distinktion mellan 
begreppen, där innehåll har sitt fokus på vad som beslutas medan process är hur besluten 
skall uppnås. 
 
Det finns i huvudsak två synsätt vad gäller utgångspunkten för produktionsstrategin. 
Antingen ses det utifrån ett utifrån och in perspektiv, alltså att omgivningen eller 
marknadens karakteristik utgör utgångspunkten för strategin, eller så ses det från ett 
inifrån och ut perspektiv, där utgångspunkten istället är företagets tillgångar. Det första 
synsättet benämns också marknadsbaserad produktionsstrategiprocess. Rudberg (2001) 
beskriver Hills framställning av processen enligt följande: 
 
1. Fastställ företagets mål => 2. Fastställ marknadsstrategier för att möta dessa mål => 3. 
Tillse hur olika produkter kvalificerar i sina respektive marknader och vinner order från 
konkurrenter => 4. Upprätta en lämplig process för tillverkning av dessa produkter => 5. 
Tillse att infrastruktur finns tillgänglig för att stödja produktionen 
 
Rudberg (2001) lyfter fram Slack & Lewis syn att dessa två nödvändigtvis inte behöver 
stå i konflikt med varandra utan att produktionsstrategin går ut på att förena trycket från 
marknadens krav med företagets resurser. 
 
Vad som innefattas i begreppet innehåll kan sammanfattas i Figur 17. Av denna figur 
framgår att produktionsstrategins innehåll kan delas upp i konkurrensprioriteter baserade 
på mål från företagets affärsområden eller affärsenheter och beslutskategorier.  Den 
senare är en konsekvens av synen på produktionsstrategi som ett mönster av beslut. Dessa 
beslut kan kategoriseras i ett antal olika kategorier och utgörs av olika områden som är av 
stor vikt för tillverkningsfunktionen på lång sikt. (Leong et al, 1990) 



 

31 

 

 
Figur 17. Modell över strategibegreppets innehåll. Källa: Leong et al (1990) 
 
Konkurrensprioriteter hör ihop med de områden relaterat till produktionen inom vilken 
ett företag kan konkurrera. De olika konkurrensprioriteter som identifierats i litteraturen 
är enligt Leong et al (1990): 
 
Kvalitet – Att tillverka produkter som håller hög kvalitet och som möter prestandakrav. 
 
Leveranser – Att kunna leverera snabbt och med hög precision 
 
Pris – Produktion och distribution av produkter till ett lågt pris 
 
Flexibilitet - Produktmix, kunna tillverka många olika produktvarianter och 
produktvolym, för att klara av att justera produktionstakten. 
 
Vad gäller beslutskategorier kan dessa delas in i strukturella och infrastrukturella och kan 
sedan kopplas till olika policyområden, se Tabell 1. Produktionsstrategin består sedan av 
den totala policyn för de olika beslutskategorierna. Beroende på vilken policy företaget 
beslutat sig för utvecklar det en produktionsförmåga kopplad till de olika konkurrens-
prioriteterna (Hallgren & Olhager, 2005). 
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Tabell 1. Beslutskategorier uppdelade i strukturella och infrastrukturella och kopplade till policyområden. 
Källa: Hallgren & Olhager (2005) 

 
 
De beslutskategorier som berör detta arbete är process, kapacitet samt planering och 
styrning. Dessa kommer nedan att förklaras närmare. 

4.1.1 Process 
Det policyområde som är mest dominerande i denna beslutkategori är val av process. De 
alternativ som finns är i huvudsak: projekt, fast position, funktionell verkstad, 
flödesgrupp, lina och kontinuerlig tillverkning. Produktionsprocessen är starkt förknippad 
med produkterna som produceras och deras karakteristika. Detta kommer att förklaras 
senare i kapitlet, men för att sätta in läsaren i vad som menas med de olika grundtyperna 
följer här en redogörelse. 

Funktionell verkstad 
Den funktionella verkstaden är uppbyggd utifrån ett tillverkningstekniskt perspektiv, att 
maskiner av samma typ samlas i samma område i verkstaden. Således utförs en operation 
i en del av verkstaden och flyttar sedan vidare till en annan för att utföra nästa operation – 
artikelns fysiska flöde styrs således av operationerna som utförs. Ett exempel på detta är 
om en artikel först svarvas i svarvavdelningen för att sedan borras i borravdelningen. 
Detta medför att operationsföljderna lätt kan ändras och att många olika produkttyper ofta 
kan hanteras. Ofta präglas verkstaden av skickliga operatörer som klarar av att utföra 
svåra och varierande moment. Layout-typen är främst passande om operationstiderna 
varierar stort mellan olika operationer eller om ett stort antal produkter måste kunna 
bearbetas. Den största nackdelen är att komplexa materialflöden lätt skapas vilket medför 
en lång genomloppstid, hög kapitalbindning och köbildningar. Olhager (2000) nämner att 
internationella undersökningar visar att själva bearbetningstiden endast utgör mellan 0,05 
och 5 procent av den totala ledtiden. 

Flödesgrupp 
Om verkstaden istället byggs upp efter olika produkter eller produktgrupper, där ett antal 
operationer samlas i olika grupper i verkstaden, kallas detta för flödesorienterad verkstad 
eller enbart flödesgrupp. Denna layout medför enklare flöden och därmed kortare tider 
för transporter. Flödesgruppen syftar på en maskingrupp eller en del av produktionen som 
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karakteriseras av att en långtgående färdigbearbetning skall ske och att den betraktas som 
en planeringspunkt. Denna typ av produktionsprocess är främst tillämpbar i en 
produktionsmiljö där endast ett fåtal artiklar och varianter av dessa tillverkas samt att 
efterfrågad volym är relativt hög. 

Lina 
Vid en lina är produktionsutrustningen utformad helt efter en produkt eller en 
produktgrupp. För att denna layout skall vara lämplig krävs det att efterfrågan är jämn 
och hög alternativt att antalet produktvarianter är få till antalet. Vanligast är att lina 
används vid massproduktion av standardiserade produkter. De olika stationerna, både 
maskinbearbetning och montering, är placerade intill varandra och kan även vara 
sammanlänkade via ett automatiserat framtransporteringssystem. Nackdelarna med en 
lina är att det ofta krävs omfattande investeringar för att dana produktionslayouten samt 
att flexibiliteten är låg, både vad gäller volymflexibilitet och volymmix. Fördelarna är 
istället korta genomloppstider, enkel materialhantering, låga transportkostnader och låg 
nivå av produkter i arbete. Kundorderpunkten är ofta placerad så att produktionen är 
tillverka mot lager, där produktionstakten styrs av prognoser. 

Kontinuerlig tillverkning   
Den kontinuerliga tillverkningen är en produktion där resultatet ej mäts i styck utan i 
volym, längd eller dylikt. Typiska produkter kommer från processindustri såsom bensin 
och olja eller öl och läsk och volymerna är generellt stora. Tillverkningsutrustningen 
klarar bara att hantera ett eller ett fåtal produktvarianter och är sammanbunden fysiskt. 

Produkt/processmatrisen 
Enligt Hayes & Wheelwright (1979) matchas processen med produktstrukturen i vad som 
benämns produkt/processmatrisen, se Figur 18. Produktstrukturen definieras utifrån antal 
produktvarianter och volym och har delats upp i en skala där fyra olika karakteristika 
identifierats. Den första (I) beskriver produkten som en lågvolymartikel, icke-standard 
och unik. Nästa identifierade karakteristika (II) är en lågvolymvara med många olika 
produkter och på den följer (III) vilken är en högvolymvara med ett fåtal större produkter. 
Längst ut på skalan återfinns produkter som kategoriseras som (IV) högvolymartiklar, 
standardiserade och handelsvara. Utmed y-axeln finns sedan de olika processtyperna 
funktionell verkstad, flödesgrupp, lina och kontinuerlig tillverkning. Typiskt befinner sig 
företag utmed diagonalen, även om vissa företag kan försöka hitta en annorlunda 
placering. Om denna placering inte är ett medvetet val, för att uppnå en komparativ 
fördel, innebär det ett problem för företaget (Hayes & Wheelwright, 1979). En empirisk 
studie av Safizadeh & Ritzman (1996) visar också på att företag generellt är mer 
framgångsrika om de är placerade längs med diagonalen. Var företaget placerar sig i 
matrisen beror ofta på vilken komparativ fördel som är viktigast i respektive bransch. 
 



 

34 

 
Figur 18. Produkt/processmatrisen. Källa: Hayes & Wheelwright (1979) 
 
Hayes & Wheelwright (1979) menar att företag som befinner sig uppe i det vänstra 
hörnet typiskt befinner sig i en bransch där kvalitet och flexibilitet är av största vikt, 
medan om det befinner sig i det nedre högra hörnet är det leverans och produktivitet som 
är av största vikt. Vidare pekar Hayes & Wheelwright på sambandet med 
produktlivscykeln, där en produkt typiskt befinner sig i det övre vänstra hörnet när det 
introduceras och förflyttar sig nedåt till höger under cykeln. 
 
De andra policyområdena för process berör beslut kring teknologi, alltså vilken 
automatiseringsgrad och flexibilitetsgrad som skall väljas. Även integration är ett 
policyområde som hör samman med kopplingen mellan processtegen. (Olhager, 2006) 

4.1.2 Kapacitet 
Vad gäller beslutsområdet kapacitet så är grundantagandet att kapacitetsförändringar sker 
i steg, ett exempel på detta är då en ny maskin måste köpas in, vilket medför en stegvis 
kapacitetsökning. Till viss del, beroende på förutsättningar, får beslut tas för hur stora 
dessa steg skall vara. 
 
Detta grundantagande, att en förändring i efterfrågan ej kan mötas precist, medför att två 
olika generiska (rena) strategier kan tillämpas, vilka benämns lead och lag. Lead skall 
beaktas i relation till efterfrågan och innebär att kapacitetsförändringen realiseras i förväg 
vid en efterfrågeökning och i efterhand vid en efterfrågeminskning – den är således 
förknippad med ett städigt överskott i kapacitet. Detta medför att det inte finns några 
behov av utlego samt att det finns ett utrymme för volymflexibilitet. Detta kontrasteras 
mot den andra ytterligheten, lag-strategin, som hela tiden har ett kapacitetsunderskott 
alternativt precis möter efterfrågan. Vid underskott säkras kapacitet via utlego. Strategin 
medför också att volymflexibiliteten blir begränsad. En mixad strategi som blandar dessa 



 

35 

två olika strategier brukar benämnas track och tillämpas ofta i företag där kapaciteten kan 
höjas i mindre steg. (Olhager et al, 2001) 

4.1.3 Principer för styrning 
Fyra olika principer för styrning för olika horisont och omfattning sägs existera. Dessa är 
Sälj- och verksamhetsplanering (SVP), huvudplanering, materialplanering och detalj-
planering. I huvudsak består de olika strategiska besluten av följande (Olhager et al, 
2001): 
 
SVP: Vid detta möte diskuteras hur produktionsnivån skall matchas med efterfrågenivån. 
I huvudsak existerar tre olika val – chase, mix och level. Med level menas att 
produktionsnivån uppnås över en tidshorisont medan chase innebär att produktion sker 
mot efterfrågan i varje period (typiskt en månad). Mix utgör en kombination av dessa 
båda. 
Huvudplanering: producera mot order, montera mot order eller producera mot lager 
Materialplanering: tidsstyrd eller taktstyrd 
Detaljplanering: MRP-liknande eller JIT-liknande 
 
För SVP utgår Olhager et al (2001) från produkt/processmatrisen för att visa vilka 
kapacitets- och planeringsstrategier som typiskt tillämpas beroende på dess placering i 
matrisen. Vidare kategoriseras företagen utifrån ordervinnare och kundorderpunktens 
placering. Företag placerade enligt (I) har typiskt flexibilitet som ordervinnare. Vidare 
har (I) en produktion som är utveckla mot order och en kapacitetsstrategi som är lead 
samt en planeringsstrategi som kategoriseras som chase. I den andra änden där 
produkttypen är karaktäriserad som (IV) råder det omvända – ordervinnaren är pris, 
produceras mot lager och är förknippade med lag-strategi förenad med en level-strategi. 
Se Figur 19. 
 

 
Figur 19. Produkt/processmatrisen och dess koppling till kapacitets- och planeringsstrategier.  
Källa: Olhager et al (2001) 
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Olhager et al (2001) förklarar vidare sambandet mellan olika kombinationer av 
kapacitets- och planeringsstrategier. Som framgår av Figur 19 stöds en lead-strategi av 
chase-strategin och vise versa; det samma gäller för lag- och level-strategin. I den 
förstnämnda kombinationen är fokus på tillgänglighet och flexibilitet i 
produktionsresurser för att uppnå ordervinnare såsom kvalitet och flexibilitet. För den 
andra kombinationen, lag och level, så är fokus istället på att ha ett högt resursutnyttjande 
för att kunna tävla med ett lågt pris. Om lead kombineras med level så varken stödjer 
strategierna varandra eller står i konflikt. Kombinationen chase och lag är den 
kombination där konflikt uppstår mellan strategierna. Vid denna kombination har 
företaget små möjligheter att exekvera en chase-strategi då kapaciteten släpar. Istället blir 
företaget beroende av utlegoleverantörer för att säkra den ytterligare kapacitet som krävs 
för att understödja denna strategi.  Det företag som nyttjar denna kombination har 
sannolikt problem med upprepade överbelastningar och leveransproblem. Dessa olika 
samband sammanfattas i Figur 20. (Olhager et al, 2001) 
 

 
Figur 20. Olika effekter av att kombinera olika kapacitets- och planeringsstrategier.  
Källa: Olhager et al (2001) 
 
Berry och Hill (1992) kopplar tillverkningsstrategin med ett visst planerings- och 
styrsystem. Produkt- och marknadsaspekter påverkar vilken sorts produktion som passar 
bäst att använda. Beslutet på huvudplansnivå om huruvida produktionen skall ske mot 
order, monteras mot order eller producera mot lager bör kopplas med det planerings-
system som passar. Tabell 2 illustrerar de kopplingar som Berry & Hill (1992) kommit 
fram till. Som exempel kan nämnas att företag som producerar standardiserade produkter 
med hög volym, typiskt borde välja ett taktbaserat pull-system och att producera mot 
lager. Ett företag som istället producerar kundspecifika produkter med låg volym borde 
välja ett producera mot order i ett tidsfasat push-system. I ett montera mot order-system 
kombineras typiskt de båda systemen genom en produktion mot lager fram till 
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kundorderpunkten och produktion mot order därefter. Kundorderpunkten är där en order 
kopplas till en viss kund. I dessa system är volymen ofta tillräckligt hög för att kunna 
använda sig av ett taktbaserat pull-system innan kundorderpunkten, medan ett tidsfasat 
push-system krävs i och med kundspecifika produkter där varje produkt har låg volym. 
 
Tabell 2. Koppling mellan tillverkningsstrategi och planeringssystem. Källa: Fritt från Berry & Hill (1992) 
Strategiska aspekter Producera mot 

order 
Tidsfasad 
Push/MRP 

Montera mot 
order 

Producera mot 
lager 

Taktbaserad 
Pull/JIT 

Produkttyp Special  Standard 
Produktbredd Stor  Liten 
Volym/(produkt och period) Låg  Hög 
Hantera volymförändringar Lätt  Svårt 
Hantera 
produktmixförändringar 

Goda 
möjligheter 

  Begränsade 
möjligheter 

Leveranshastighet Genom extra 
kapacitet 

 Genom lager 

Leveransförändringar Svårare  Enklare 
Styrningskomplexitet Komplex  Enkel 
 
Berry och Hill (1992) påpekar dock att de flesta företag inte befinner sig i någon av de 
rena strategierna. Då är det istället viktigt att identifiera de olika marknadskraven och att 
de sedan återspeglas i den process och de infrastrukturella investeringar som görs. 
 
Olhager & Rudberg (2002) menar att kopplingen mellan process och planerings- och 
styrningssystem kan ses utifrån antalet planeringspunkter samt ställtider av individuella 
resurser, särskilt de som är kritiska för genomflödet i tillverkningsprocessen. Med 
planeringspunkter menas resurser i tillverkningen som kan ses som en enhet från 
produktions- och kapacitetsplaneringens synpunkt. Detta begrepp ses innefatta 
flödeskomplexitet, grad av flödesorientering, antalet operationer osv. En produktion som 
består av många planeringspunkter, ofta handlar det om verkstäder som har funktionell 
layout, så krävs det en tidsfasad planering. Om graden av flödesorientering ökar medför 
detta att antalet planeringspunkter minskar, vilket leder till att en mer taktbaserad 
planering är lämplig. Ställtiderna påverkar systemet antingen genom att det påverkar 
partistorlekarna eller inte; om den påverkar indikerar detta att en tidsfasad planering är 
lämplig och om den inte påverkar så är taktbaserad den bäst lämpade planeringen. Detta 
kan ses utifrån JIT/kanban-miljöer där det första problem som försökes lösas är att just att 
minska ställtiderna. 
 
Vidare pekar Olhager & Rudberg (2002) på planerings- och styrningssystemets olika 
nivåer där den högsta nivån är kopplad till marknaden, master scheduling och 
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materialplanering är kopplad till produkten (mix och struktur) och den lägsta nivån har 
koppling till processen (planeringspunkter och ställtider). 

4.1.4 Sandcone-modellen  
Att det fanns en kompromiss mellan de olika konkurrensprioriteterna var tidigare den 
dominerande åsikten. Denna började dock ifrågasättas bland annat på grund av de 
japanska företagens framgångar där de kunde konkurrera både med en hög kvalitet och 
med ett lågt pris (Leong et al, 1990). Ferdow & DeMeyer (1990) förklarar sambandet i en 
modell, vilken är en vidareutveckling av Nakanes observationer att japanska företag som 
vill använda sig av flexibilitet som konkurrensprioritet först försöker uppnå en viss nivå 
vad gäller kvalitet, tillförlitlighet i produktionen samt kostnadsreduceringar. Utifrån dessa 
observationer utvecklade sedan Nakane en modell som baserades på ackumulerad 
konkurrenskraft. Denna modell utgår från att kvaliteten måste ha nått en viss nivå för att 
det skall vara någon idé att förbättra tillförlitligheten i produktionen. När dessa två 
konkurrensprioriteter uppnåtts följer kostnadsbesparingar, mer eller mindre, per 
automatik; flexibilitet kan sedan endast uppnås om de tre övriga konkurrensprioriteterna 
uppnått en tillräcklig nivå (Ferdow & DeMeyer, 1990). 
 
Ferdows och DeMeyers modell benämns ”Sandcone” och bygger på att sanden 
representerar ledningsresurser och för att uppnå de olika nivåerna måste omfattande 
resurser sättas in i de underliggande nivåerna, se Figur 21. 
 

 
Figur 21. Sandcone-modellen. Källa: Ferdow & DeMeyers (1990) 
 
Grunden representerar kvalitet precis som i Nakanes modell, vilken är förutsättningen för 
att kunna utveckla tillförlitligheten i produktionen – tillförs mer resurser för att höja 
kvaliteten så byggs även tillförlitlighet i produktionsprocessen upp samtidigt. Nästa steg, 
för att uppnå en högre nivå, alltså att höja sandhögen ytterligare, är att tillföra mer 
resurser, vilket innebär att tillföra resurser både till kvalitet och till tillförlitligheten 
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parallellt, samtidigt som arbetet påbörjas med att höja hastigheten. Den sista nivån, 
kostnadseffektivitet, uppnås om resurser tillförs samtliga underliggande nivåer. Modellen 
visar på att det råder ett exponentiellt samband mellan tillverkningsförmågorna. Hastighet 
är ett vitt begrepp men kan sägas motsvara konkurrensprioriteten flexibilitet. 
Tillförlitlighet hänger samman med tillförlitliga leveranser och kan därmed knytas till 
denna konkurrensprioritet. (Ferdows & DeMeyer, 1990) 

4.2 Produktionsfilosofier 
I detta kapitel tas tre olika produktionsfilosofier upp. De har sitt ursprung i olika 
tidsperioder och behandlar produktionen på olika sätt. Dessutom tas hybridsystem upp, 
system där dessa olika produktionsfilosofier blandas. 

4.2.1 Traditionell produktionsledning 
MRP är ett system som administrerar tillverknings- och inköpsorder i syfte att kunna 
möta den uppskattade efterfrågan. Målsättningen är att fastställa vad som behövs, i vilken 
kvantitet och vid vilken tidpunkt (Louis, 1997). Utgångspunkten för dessa beräkningar är 
huvudplanen, som utifrån befintliga kundorder och prognoser, fastställer en behovsbild i 
vilken detaljbehoven för det ingående materialet visas. Denna nedbrytning utgår från hur 
produktens struktur är uppbyggd. Detta då behovet av artiklar längre ned i strukturen 
direkt kan kopplas samman med behovet av moderprodukten. De olika ledtiderna, vilka 
bygger på operationsledtider och leveransledtider från leverantörer, för de olika artiklarna 
tillsammans med behovsbilden leder fram till en utförlig plan där startdatum och 
färdigdatum framgår artikelvis.  Denna behovsbild justeras kontinuerligt då prognoser 
sällan speglar den verkliga efterfrågan. (Olhager, 2000) 
 
Då MRP tillämpas i affärssystem uppdateras behovsbilden och tillverkningsorder och 
inköpsorder skapas. Dessa order kan klassificeras i de tre kategorierna planerade, fast 
planerade och frisläppta. Skillnaderna dessa emellan är väsentligen att det endast är 
frisläppt order som går ut till verkstaden och som sedan material reserveras för. 
Skillnaden mellan planerade order och fast planerade order är att det endast är den 
planerade ordern som automatiskt omplaneras. Den frisläppta ordern omplaneras heller 
inte. (Wikner, 2006) 
 
När behovsbilden skapas kan hänsyn tagas till lagersaldon, uteliggande order, ledtider 
och partiformning och benämns då nettobehov. Vad gäller partiformning finns flera olika 
metoder att välja emellan och de kan delas upp i metoder med fast orderkvantitet och 
variabla orderkvantiteter, baserade på diskreta behov. De fasta består av FOQ (Fixed 
Order Quantity) och EOQ (Economic Order Quantity) medan flertalet metoder finns för 
de variabla. Två exempel på variabla är Lot-for-lot, vilket innebär att en order görs efter 
behov i en period, och Silver & Meal, vilken är en heuristisk metod för att söka sig nära 
optimum. Systemet genererar även en kapacitetsberäkning, i form av det behov som finns 
i mantimmar för att kunna möta huvudplanen. (Wikner, 2006) 
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Styrkan hos ett MRP system är att det klarar av att hantera varierande behov samt att den 
kan hantera beroende behov genom att utnyttja produktstrukturen. De problem som finns 
är bland annat att den kräver tillförlitliga data i form av korrekta ledtider och 
operationstider. Ett annat problem är att huvudplanen grundas på att en oändlig kapacitet 
finns tillgänglig, vilket innebär att balansen mellan kapacitetsbehov och tillgängligt 
behov kan bli skevt. (Wikner, 2006; Louis, 1997) 

4.2.2 Flödesbaserad produktionsledning 
Flödesbaserad produktionsledning förknippas för det mesta med lean production, ofta 
kallad resurssnål produktion på svenska. Begreppet lean production introducerades i 
boken The machine that changed the world, som publicerades 1990 (Nicholas & Soni, 
2006). Boken är ett resultat av en utredning som genomfördes i slutet av 1980-talet vid 
MIT. Den behandlade bilindustrin och skillnader mellan massproduktion och lean 
production (Womack, 1990). Lean production bygger på Toyota Production System 
(TPS) som började utvecklades i Japan av Toyota Motor Company. Systemets huvudsyfte 
är, enligt Monden (1998), att genom förbättringsarbete eliminera olika typer av slöseri 
som finns inom ett företag, för att kunna minska kostnader. Sju typer av slöseri nämns av 
Nicholas & Soni (2006): 
 

• Kassationer, defekta material/produkter 
• Väntan, förseningar på grund av maskinfel, materialbrister etc. 
• Transporter mellan olika steg i produktionen 
• Överflödiga lager 
• Onödiga rörelser i arbetet 
• Överproduktion, att producera mer än efterfrågan 
• Överflödiga eller ineffektiva processteg 

  
Monden (1998) nämner tre delmål som företaget måste arbeta med för att minska 
slöseriet: utjämnad produktion, hög kvalitet och respekt för personalen. 
 
Två viktiga principer bygger upp TPS, autonomation och just-in-time (JIT). Med JIT 
menas att producera det som behövs, i rätt kvantitet, till den tidpunkt det behövs. 
Autonomation, Jidoka på japanska, innebär autonom problemhantering och handlar om 
att förhindra att defekta artiklar kommer igenom produktionsprocesserna. Det är en 
förutsättning för att helt kunna införa JIT, eftersom det inte finns någon buffert som 
täcker defekta enheter. Med JIT kommer slöseri upp till ytan och det kan därmed åtgärdas 
(Monden, 1998). Genom att använda för stora buffertar döljs istället problemen. Detta 
brukar illustreras med den "japanska sjön", se Figur 22, där vattnet symboliserar 
lagernivån och de olika grunden är olika problem som döljs (Aronsson et al, 2004; 
Srinivasan, 2004). Om buffertnivån sänks kommer problemen upp till ytan och det måste 
därmed tas i tu med. 
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Figur 22. Den japanska sjön. 
 
De små tidsmarginaler som JIT innebär gör att det är svårt att hantera variationer i 
efterfrågan. En utjämnad produktion är därmed ett krav för att JIT skall fungera. För att 
nå en utjämnad produktion krävs, enligt Aronsson et al (2004) en flödeslayout i 
produktionen. Genom att införa en flödeslayout kan onödiga lager elimineras (Monden, 
1998). För att inte onödiga lager skall byggas upp krävs det även att flödet genom 
produktionen går i samma takt (Srinivasan, 2004). 
 
För att få produktionen att gå i samma takt är det viktigt att de olika arbetsstegen 
standardiseras. Standardisering är, enligt Srinivasan (2004) viktig av två anledningar, dels 
att operationstiderna blir jämna och att det möjliggör ständiga förbättringar, men även att 
det förbättrar säkerheten. Nicholas & Soni (2006) hävdar att det är omöjligt att 
standardisera en process om den inte är stabil. Genom att införa en taktad produktion och 
visualisering kommer problem upp till ytan och de måste därmed lösas. 
 
För att minska kötider och få en kortare genomloppstid är det bra att producera så små 
batcher som möjligt, gärna enstycksproduktion. Något som förhindrar enstycks-
produktion är långa ställtider. Om ställtiderna minskas till nästan ingenting är det möjligt 
att köra små batcher och att växla mellan olika artiklar (Nicholas & Soni, 2006). 
Srinivasan (2004) påpekar dock att enstyckstillverkning inte alltid är att föredra. Vid 
produktionsprocesser där många artiklar, med olika operationstider, passerar kan det 
istället ha negativ effekt. Det kan även vara onödigt att köra enstyck om det längre fram i 
flödet krävs att artiklarna produceras i batcher. De kommer då ut ur den resursen vid 
samma tidpunkt ändå. Srinivasan (2004) nämner även att det kanske inte lönar sig att ha 
enstycksproduktion om operatörerna själva flyttar artiklarna vidare i flödet, istället för att 
de går via automatiska system. 
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Även enstycksproduktion tvingar fram förbättringar, i och med att problem kommer upp 
till ytan. Som exempel kan nämnas att produktionen från början stoppades ungefär 1700 
gånger per skift då lean production började tillämpas i en av Toyotas fabriker i USA. 
Detta ledde till att produktionen var nere sex procent av tiden, men det innebar även att 
massor av problem upptäcktes och därefter kunde lösas. Produktionen kommer att 
stoppas även när den är inkörd. Om linan inte stoppas tyder det på kvalitetsproblem och 
att defekta produkter kommer igenom processen. (Nicholas & Soni, 2006) 
 
Aktiviteter vid införandet av en JIT-produktion bör ske både sekventiellt och parallellt. 
Grundförutsättningarna ställtidsreduktion, flödeslayout och kvalitetsförbättringar bör vara 
de första områden som arbetet bör fokuseras på. När dessa är implementerade kan arbetet 
fortsätta med andra aktiviteter såsom införande av kanban och slutligen utjämnad 
produktion. En implementeringsplan framgår i Figur 23. (Olhager, 2000) 
 

 
Figur 23 Implementeringsplan för införande av JIT. Källa: Olhager (2000) 
 
Bamber & Dale (2000) har undersökt införandet av lean i flygindustrin. De anser att 
många av de verktyg som används inom lean production, till exempel kanban, 
ställtidsreduktion och flödesgruppstillverkning, är till för att minska riskerna då företag 
producerar mot lager. Införandet av lean production för med sig positiva inslag även för 
företag i flygindustrin, men då dessa vanligtvis producerar mot order är de inte utsatta för 
samma slags risker som bilindustrin. Bamber & Dale (2000) menar att lean production 
därmed inte blir lika effektivt som i bilindustrin. 
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4.2.3 Begränsningsbaserad produktionsledning 
I detta avsnitt tas två olika system för begränsningsbaserad produktionsledning upp, 
OPT/TOC och cyklisk planering. OPT/TOC tillåter en dynamisk efterfrågan, medan 
cyklisk planering är ett taktbaserat planeringssystem. Olhager (2000) lyfter fram att ett 
begränsningsbaserat planeringssystem, som mer aktivt tar hänsyn till den begränsande 
resursen, bör användas om kapacitetsbegränsningar kan konstateras. 

OPT/TOC 
OPT, Optimized Production Technology, är ett programvarupaket som genererar en 
schemaläggning baserad på att maximera produktionen i flaskhalsen, alltså i den 
operation som begränsar flödet (Spencer & Cox, 1995). OPT introducerades i början av 
1980-talet och hade till en början fokus på att datorisera schemaläggningen (Spencer & 
Cox). Idén att flaskhalsen skall styra produktionen vidareutvecklades till ett mer vitt 
begrepp kallat TOC, Theory of Constraints. Målet med TOC är att tjäna pengar nu och i 
framtiden. Detta mål preciseras vidare i termer av nettovinst, avkastning på kapital samt 
kassaflöde och översätts i det operationella målet att öka genomloppshastigheten och att 
minska lagernivåer och operationskostnader. (Verma, 1996) 
 
Begreppet TOC kan delas in i de två beståndsdelarna: grundläggande regler för hantering 
av flaskhalsar samt operativ planering och sekvensering av aktiviteterna i produktionen. 
Hur hantering av flaskhalsarna skall gå till sammanfattas i de nio OPT/TOC reglerna. 
Dessa bygger på antagandet att flaskhalsarna begränsar flödet i produktionen, vilket 
medför att det enda sättet som produktionstakten kan öka på är att kapacitetsutnyttjandet i 
flaskhalsen ökar. Antagandet innebär att man eftersträvar ett fullt utnyttjande av 
flaskhalsarna och att så stora partier som möjligt skall köras för att reducera antalet 
omställningar. För resurser som har en låg beläggning gäller det omvända förhållandet. 
De nio OPT/TOC reglerna är formulerade enligt följande: (Olhager, 2000) 
 

1. Balansera flödet, inte kapaciteten 
2. Utnyttjandegraden av en icke-kritisk resurs styrs ej av dess egen potential utan av 

någon annan begränsning i systemet 
3. Utnyttjandet och aktivering av en resurs är inte samma sak 
4. En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela systemet 
5. En sparad timme i icke-flaskhals är betydelselös 
6. Flaskhalsar styr både materialflöde och lager i systemet 
7. Försörjningspartiet bör inte – och många gånger skall inte – vara lika med 

produktionspartiet 
8. Ett produktionsparti skall variera i storlek både längs dess väg genom 

produktionsprocessen och i tid 
9. Prioritet kan bara sättas genom analys av systemets samtidigt verkande 

begränsningar. Ledtiden är en funktion av planeringen. 
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Detta styrsystem främjas om en överkapacitet finns långt fram i produktionskedjan och 
att flaskhalsen befinner sig tidigt i denna. Nästkommande aktivitet kan då snabbt ta hand 
om produkten och ett sug genom produktionen kan skapas. Tidsbuffertar används sedan 
för att skapa ett jämnt flöde och fånga upp produktionsstörningar. 
 
För att kunna tillämpa OPT/TOC krävs att produkter och operationstider i hela 
produktionssystemet beskrivs noggrant i ett nätverk. Även ställtider och stycktider måste 
anges för de olika ingående resurserna. De operationer som bildar flaskhalsen och som 
efterföljer dessa benämns för det kritiska nätverket. Operationerna i detta framåtplaneras 
med beaktande av en given kapacitet; detta utgör sedan utgångspunkten för planering av 
det icke-kritiska nätverket där bakåtplanering sker utan hänsyn till kapacitet. Buffertar 
placeras sedan innan flaskhalsen, för att säkerställa att denna alltid kan nyttjas, och i 
övergången mellan det kritiska och det icke-kritiska nätverket.  Detta system brukar 
benämnas trumma-buffert-rep, där trumman representeras av flaskhalsen som sätter 
takten, och buffert säkerställer att flaskhalsen kan nyttjas; repet binder samman 
flaskhalsen med den första operationen i produktstrukturen vilket medför att en harmoni 
skapas mellan orderingång och kapacitet. (Olhager, 2000) 

Cyklisk planering 
I cyklisk planering utgör den kritiska resursen mittpunkten och målet är att ha ett 
maximalt resursutnyttjande i denna. Produktstrukturen utnyttjas ej utan fokus är just på 
beläggning av den kritiska resursen. Olhager (2000) lyfter fram att tre villkor skall vara 
uppfyllda för att en cyklisk planering skall vara en lämplig metod. Dessa är att 
efterfrågan är stabil, produktmixen fastställd över en längre tidsperiod samt att 
kapaciteten i produktionen är begränsad. Metoden går ut på att bestämma en 
återkommande sekvens för hur olika artiklar skall produceras. På detta sätt åstadkoms ett 
bestämt intervall för när en viss artikel inkommer till en arbetsstation samtidigt som 
materialflödet blir jämnare vilket innebär mindre kötider. En kontroll av kötiderna för de 
olika stationerna skapas på detta sätt vilket även innebär en kontroll över kapitalbindning, 
i produktionen och i lager, och genomloppstider. Enligt Olhager & Rapp (1985) utgör 
ofta kötiden den största delen av produktens totala ledtid. Kötiden växer, enligt empiriska 
studier, exponentiellt med beläggningsgraden, se Figur 24. 
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Figur 24. Samband mellan kötid och beläggningsgrad. Källa: Fritt från Olhager & Rapp (1985) 
 
Ett exempel på hur en cyklisk detaljplan kan se ut visas i Figur 25. I detta exempel är 
resurs 1 styrande och belagd hela tiden. De andra resurserna har viss överkapacitet och 
kan därmed anpassa sin produktion till flaskhalsens. I detta exempel är cykeltiden tre 
perioder, vilket innebär att tillverkningen upprepar sig var tredje period. (Olhager, 2000) 
 
Resurs Period 1 2 3 4 5 6 7 

 
         
 
          
 
            

 
            

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
    

Figur 25. Detaljplan för cyklisk planering i from av ett Gantt-schema. Källa: Fritt från Olhager (2000) 
 
Vid cyklisk planering är orderkvantiteten ej beslutsvariabeln, istället bestäms en cykeltid 
för vilken de olika produkterna skall produceras inom, i en fast sekvens. Partistorleken 
skall sedan beräknas så att den täcker efterfrågan inom denna tid. Cykeltiden måste även 
täcka både ställtid och operationstid. I de fall där efterfrågan varierar brukar detta pareras 
genom att cykeltiden hålls fast och orderkvantiteten varieras. Detta förutsätter dock 
mindre variationer, för större förändringar bör cykeltider och partistorlekar beräknas om. 
(Olhager, 2000) 
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Denna metod resulterar inte i en komplett materialbehovsplanering utan måste 
fullständigas med planering före och efter den kritiska resursen samt eventuellt med 
beräkningar av säkerhetslager. (Olhager, 2000) 

4.2.4 Hybridsystem 
För de flesta företag passar inte en produktionsfilosofi för all tillverkning, utan det är ofta 
bäst att använda olika planeringssystem för olika produktionsmiljöer (Maes & van 
Wassenhove, 1991). Även Karmarkar (1989) förespråkar användandet av hybridsystem, 
som utnyttjar de bästa av de olika planeringssystemen. Enligt Maes & van Wassenhove 
(1991) är det dock vanligt att konsulter försöker få företag att tro att deras valda 
planeringssystem passar bäst oavsett förutsättningar. 
 
Karmarkar (1989) har skapat ett ramverk för vilket planeringssystem som passar bäst 
beroende på produktionssystemets utformande, se Tabell 3. Fyra olika produktionssystem 
tas upp, kontinuerligt flöde, repetitiv och dynamisk serieproduktion och kundorderstyrd 
produktion. Ett kontinuerligt flöde innebär att produktionsprocessen är dedikerad till en 
eller ett par liknande produkter, efterfrågan är jämn samt att ledtiderna är jämna och 
förutsägbara. Vid repetitiv serieproduktion kan delar av produktionen vara i ett 
kontinuerligt flöde medan andra delar produceras i batcher. Produktmixen är relativt 
konstant och ledtiderna förväntas fortfarande vara jämna och förutsägbara. Den 
dynamiska serieproduktionen innebär att produktmix och volym kan variera, flaskhalsar 
ändras, ledtiderna på produkter varierar och att orderstocken varierar. Slutligen tas den 
kundorderstyrda produktionen upp som kännetecknas av produktion av komplexa 
produkter med låga volymer, skiftande ledtider och inga regelbundna mönster i 
produktionen. 
  
Tabell 3. Planeringssystem för olika produktionsprocesser. Källa: Fritt från Karmarkar (1989) 

Aspekter på planerings- 
och styrningssystemet Produktionssystem 

Materialplanering Orderfrisläppning Flödesstyrning 
Pull: 
Kontinuerligt flöde Taktbaserad Taktbaserad 

(orderlöst) 
Orderlöst + 

ev en del kanban 
Hybrid Push-Pull: 
Serieprod. - repetitiv Taktbaserad/MRPII Kanban (prod.) el. 

MRPII (t.ex. inköp) Kanban 

Hybrid Push-Pull: 
Serieprod. – dynamisk MRPII MRPII Kanban tidpl. av 

operationer 
Push: 
Kundorderstyrd prod. MRPII Detalj. schemal. av 

order (APS) 
Detalj. schemal. av 
operationer (APS) 

 
Figur 26 visar ett liknande ramverk framtaget av Maes & van Wassenhove (1991). De 
påpekar att alla produktionssystem har specifika förutsättningar och att planerings-
systemet bör anpassas efter dessa. Ett MRPII-inspirerat system rekommenderas om 
behoven är icke-repetitiva och ett lean-inspirerat system om behoven är repetitiva. Vid 
tydliga flaskhalsar i produktionen förespråkas flaskhalsplanering. Som exempel på 
hybridsystem nämner Maes & van Wassenhove (1991) en orderbaserad produktion i 
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funktionell verkstad av många olika komplexa artiklar. Där krävs MRP för att spåra 
material i verkstaden, men även noggrann kapacitetsplanering och sekvensering i form av 
flaskhalsstyrning för att de angivna ledtiderna skall bli realistiska. 
 

 
Figur 26. Ramverk för hybridsystem.  Källa: Maes & van Wassenhove (1991) 
 
Även andra författare tar upp olika sorters hybridsystem. Olhager (2000) tar upp 
möjligheten att kombinera ett kanbansystem med andra styrsystem, exempelvis genom att 
använda materialbehovsplanering för den övergripande planeringen och kanban som ett 
exekveringssystem. Nicholas & Soni (2006) anser att så mycket som möjligt av 
produktionen skall styras med ett pull-system, men menar att kanban bör kombineras 
med andra mer traditionella metoder för planering och styrning där så behövs. 
 
Vissa hybridsystem som används är däremot inte bra enligt Karmarkar (1989). Han 
nämner bland annat användandet av MRP som det officiella systemet, som sedan 
kompletteras med bristlistor från Sammanbyggnad, som fungerar som ett mer reaktivt 
inslag. De mer informella bristlistorna tas ofta inte fram på ett systematiskt sätt, utan 
baseras på slutmonteringens gissningar om vad de kan få för artiklar och tar inte heller 
hänsyn till orderläget i produktionen. Dessutom underminerar bristlistorna förtroendet för 
det officiella systemet. 

4.3 Planering och styrning 
Planering och styrning sker på flera nivåer i ett företag. De olika nivåerna behandlar 
planering i olika detaljeringsgrad. En affärsplan ger de övergripande ramarna till 
företagets Sälj- och verksamhetsplanering, som är den översta planeringsnivån. Från 
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denna nivå bryts planen sedan ner och blir mer och mer detaljerad. För en övergripande 
bild över de olika planeringsnivåerna, se Figur 27. (Olhager, 2000) 
 

 
Figur 27. Övergripande bild över planeringsnivåer. Källa: Fritt från Olhager (2000). 

4.3.1 Sälj- och verksamhetsplanering 
Som hjälp för att ha balans mellan efterfrågan och försörjning används Sälj- och 
verksamhetsplanering (SVP). SVP är tvärfunktionell och innefattar personer från både 
ledningsgruppen, försäljning, produktion, ekonomi och produktutveckling. Den kopplar 
ihop företagets affärsplan med dess operativa processer och bör enligt Wallace (1999) 
utföras varje månad. Marknadsavdelningen svarar för hur efterfrågan av både de 
existerande produkterna och eventuella nya produkter ser ut, medan 
produktionsavdelningen svarar för hur kapaciteten ser ut och hur den kan anpassas. 
 
Tidshorisonten för Sälj- och verksamhetsplanen varierar mellan olika företag, men brukar 
vara minst ett år för att kunna täcka upp för säsongsvariationer. Ofta är den dock ännu 
längre, mellan två och fem år. Genom att tidshorisonten är lång är det möjligt att justera 
kapaciteten i form av maskininvesteringar, personal etc., efter de behov som uppkommer. 
Denna planering sker vanligtvis med månadsvisa kvantiteter (Olhager, 2000). För att det 
skall vara hanterbart att titta på en lång tidshorisont används aggregerad data. Det innebär 
att produkter med liknande karakteristik slås ihop till produktfamiljer. På detta sätt kan 
viss osäkerhet i prognostiseringen undvikas, medan företaget ändå kan få en god bild 
över det framtida behovet av kapacitet (Wallace, 1999). 

4.3.2 Huvudplanering 
Huvudplanering sker normalt på medellång sikt för specifika produkter och baseras på en 
nedbrytning av sälj- och verksamhetsplanen. Den kan även kompletteras med faktiska 
kundorder för enskilda produkter. Denna planeringsnivå kan ses som ett kontrakt mellan 
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marknadsavdelningen och produktionsavdelningen och hanterar normalt veckovisa 
kvantiteter. På denna nivå sker arbetet inom ramen för den befintliga kapaciteten, men 
innan en huvudplanen fastställs kan en grov kapacitetskontroll utföras för de kritiska 
resurserna. (Olhager, 2000) 
 
Den medellånga planeringen skiljer sig, enligt Maes & Van Wassenhove (1991), mest åt 
mellan de tre produktionsfilosofierna MRP, lean och TOC. I lean är funktionaliteten 
dåligt när det gäller att hantera medellång planering. Planeringen sker genom att en jämn 
produktionsplan införs och sedan arbetas det med förbättringsåtgärder för att balansera 
produktionen. Omplanering sker först när efterfrågan eller produktmixen förändras. För 
MRP är den mellanlånga planeringen en av styrkorna. Huvudplanering tillsammans med 
en grov kapacitetsplanering ger en bra övergripande bild av läget. För TOC hanteras inte 
den medellånga planeringen för sig utan den sker på samma detaljnivå som den dagliga 
planeringen. Den bygger precis som lean på att ständiga förbättringar skall genomföras 
och att kapaciteten i flaskhalsen skall ökas. 

4.3.3 Detaljplanering 
Även detaljplaneringen skiljer sig väsentligt beroende på vilken sorts produktion som 
bedrivs. Är behoven oregelbundna måste varje tillverkningsorder planeras för sig, medan 
det i högre grad är möjligt att åstadkomma en repetitiv produktion om behoven är jämna.  
I MRPII-system omsätts huvudplanen, via materialbehovsplanering, till behov av 
enskilda artiklar. Det är på detaljplaneringsnivån som beslut tas om när dessa artiklar 
skall produceras eller köpas in. På denna nivå tas hänsyn till den tillgängliga kapaciteten, 
som under detaljplaneringens tidshorisont främst kan justeras genom övertid. (Olhager, 
2000) 
 
I flödesbaserade produktionssystem styrs istället detaljplaneringen ofta med hjälp av 
kanban eller andra visuella styrprinciper, där kanbankorten kan indikera 
prioritetsordning. I ett OPT-system får varje produktionsenhet ett detaljerat schema över 
vilka order om bör tillverkas, vilket är extra viktigt att följa i flaskhalsen. OPT-systemet 
är därmed ett väldigt centraliserat styrningssystem medan ett lean-system är väldigt 
decentraliserat. (Maes & van Wassenhove, 1991) 

4.3.4 Hantering av osäkerhet 
De tre produktionsfilosofierna beskrivna ovan har olika angreppssätt vad gäller 
beroenden och osäkerhet. I den traditionella produktionsfilosofin minskas beroendet 
mellan operationer genom att införa lokala buffertar i hela systemet. Det innebär att de 
olika avdelningarna bara optimerar sin del, vilket leder till en suboptimering av systemet. 
När det gäller flödesbaserade produktionsledningen minskas istället osäkerheten genom 
en flödesorientering och ett repetitivt förfarande. Genom att ha ett standardiserat 
arbetssätt och korta transporter kan osäkerheten minimeras. Begränsningsbaserad 
produktionsledning fokuserar på hela systemet, men det är framförallt flaskhalsen som är 
fokus. Andra delar av systemet är inte lika känsliga för störningar. (Wikner, 2006) 
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Vollmann et al (2005) skiljer på osäkerhet som beror på efterfrågan och på osäkerhet på 
tillgångssidan. Vidare nämns två typer av osäkerhet, tid och kvantitet. Kombinationerna 
av dessa ger fyra situationer med osäkerhet, som visas i Tabell 4. 
 
Tabell 4. Osäkerhet i form av källor och olika typer. Källa: Vollmann et al (2005) 

Källa till osäkerhet Typ av 
osäkerhet Efterfrågan Tillgång 
Tid Behoven flyttas mellan 

tidsperioder. 
Order som inte kommer vid 
behovstidpunkt. 

Kvantitet Behoven blir större eller 
mindre än planerat. 

Order är större eller mindre än 
planerat. 

 
För att hantera dessa osäkerheter nämner Wikner (2006) tre olika sorters 
säkerhetsmekanismer; säkerhetslager, säkerhetsledtid och säkerhetskvantitet. 
 
Säkerhetslager är vanligtvis ett fysiskt lager av artiklar (Olhager, 2000). Denna typ av 
säkerhetsmekanism används framförallt vid osäkerhet i kvantitet. Enligt Aronsson et al 
(2004) kallas denna typ av lager ibland för buffertlager, speciellt inom produktion. 
Säkerhetslager är bra vid jämna behov, men skapar onödig kapitalbindning vid enstaka 
behov (Wikner, 2006). 
 
Säkerhetsledtid förlänger den totala ledtiden, genom att ett glapp läggs in mellan den 
planerade färdigtiden på underliggande artiklar och det faktiska behovet för dessa artiklar 
(Olhager, 2000). Orderfärdigtiden läggs alltså innan den verkliga behovstidpunkten och i 
och med detta förlängs den totala ledtiden vilket innebär att osäkerheten i tid också ökar. 
Denna metod passar bäst då det råder osäkerhet i ledtider och kan vara bra vid ojämna 
enstaka behov som är utspridda (Wikner, 2006). 
 
Säkerhetskvantitet innebär att fler artiklar tillverkas än vad det verkliga behovet är. Detta 
för att täcka upp för kassationer. Denna typ av säkerhetsmekanism lämpar sig med andra 
ord när inleveranskvantiteterna är osäkra. 
 
Enligt Vollmann et al (2005) är ett problem med säkerhetslager och säkerhetsledtid att 
systemen inte anger vad som verkligen behövs. Det finns en risk att informella system 
skapas som anger vad som verkligen behövs. För att undvika detta är det viktigt att 
kommunicera anledningarna bakom säkerhetsmekanismerna och att arbeta med att 
minimera behovet av buffertar i sitt MRP-system. Ett annat sätt att hantera osäkerhet är 
att ha extra kapacitet i produktionen. Detta blir dock en extra kostnad, men om 
personalen kan användas till nyttiga saker även när de inte behövs i produktionen kan 
detta vara en bra investering. 
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4.4 Visuella styrprinciper 
I de flesta företag idag är tillgången på information inte ett problem (Bilalis et al, 2002). 
Något som däremot kan vara ineffektivt är den interna kommunikationen av den 
relevanta informationen. Att använda visuell kommunikation är ett effektivt sätt att 
överföra information. Bilalis et al (2002) nämner grafiska presentationer, bilder, 
symboler och färgkodningar som exempel på bra visuella hjälpmedel. Enligt Ljungberg 
(1997) är tavlor där produktions- och kvalitetsläget redovisas bra som en visuell 
styrprincip. 
 
Det finns flera fördelar med visuell information som komplement till den muntliga 
kommunikationen mellan människor. Ljungberg (1997) sammanfattar syftet med 
visualisering i fem punkter; 
 

• Mer lättillgänglig information ökar målmedvetenheten och på så vis stimuleras de 
anställda till ökat ansvar i strävan att nå de uppsatta målen. 

• Genom att synliggöra problem och resultat ökas problemlösningshastigheten. Det 
blir enklare att diskutera problemen och därmed blir det enklare att få fram 
lösningar. 

• Det skapas ett tävlingsklimat mellan olika produktionsgrupper, vilket leder till 
bättre prestationer. 

• Bättre kommunikation mellan olika skift. Problem som uppkommit under dagen 
och leveransläget kan kommuniceras via exempelvis tavlor. 

• Om den visuella kommunikationen upphör är det ett tecken på att det är något fel i 
gruppens motivation. 

 
Enligt Nicholas & Soni (2006) är visualisering ett bra sätt att styra processer. 
Visualisering gör det enklare att efterleva standarder och krav samt att se avvikelser från 
dessa. Om visualiseringen skall lyckas måste det, enligt Ljungberg (1997), finnas en 
önskan att få information, inom företaget. Det är även viktigt att ledningen visar 
engagemang och vågar släppa ut relevant information. 
 
Nedan följer några visualiserings verktyg som används vid planering och styrning. 

4.4.1 Tavlor 
Ett alternativ att använda för att visualisera information är enligt Ljungberg (1997) tavlor. 
Dessa tavlor bör finnas vid det arbetslag som informationen berör, men den bör även vara 
tillgänglig för utomstående. Det som presenteras skall vara så tydligt som möjligt och 
olika färger är bra för att visa olika resultat. Det är bra att använda symboler istället för 
text för att symbolisera händelser. Exempel på parametrar som kan visualiseras är 
produktivitet, maskintillgänglighet, kvalitetsparametrar, personalplaneringar och 
skiftmemo. Det är viktigt att tavlorna inte blir för komplicerade, utan det skall gå att få en 
bild över läget bara genom att gå förbi tavlan. 
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4.4.2 Gantt-schema 
Vid inplanering av order i en tidsfasad produktion, det vill säga när tillverkningen av 
produkter är oregelbunden, är Gantt-scheman ett vanligt hjälpmedel. Det används ofta 
praktiskt som ett visuellt system, där det är möjligt att tydligt åskådliggöra varje enskild 
produktionsorders väg genom produktionssystemet (Olhager, 2000). Gantt-scheman är 
inget optimeringsverktyg, men de kan, enligt Slack et al (2007), användas för att ta fram 
alternativa scheman och kommunicera dem effektivt. 

4.4.3 Kanban 
Inom lean production används ofta ett kanbansystem för att styra produktionen (Monden, 
1998). Kanban, ett japanskt ord som betyder kort, är ett informationssystem som 
kontrollerar den kvantitet som skall produceras och är ett verktyg för att uppnå JIT-
principen. Ett kanbansystem kan använda sig av antingen kort eller lastbärare för att 
signalera efterfrågan. Två olika sorters kanban används, transportkanban och 
produktionskanban. För att få fram nytt insattsmaterial används transportkanban, medan 
produktionskanban används för att ge den tillverkande enheten information om 
partistorlek och operationsdata. Kanbansystem är ett av många sätt att styra produktionen 
enligt JIT (Olhager, 2000). 
 
Att använda kanban kräver mycket av produktionssystemet (Nicholas & Soni, 2006). 
Produktionsprocessen måste vara stabil och ha små variationer, vidare krävs även 
utjämnad produktion, korta ställtider, pålitliga maskiner och väldigt få kassationer. 
Olhager (2000) skriver att efterfrågan bör vara jämn och hög för att ett kanbansystem 
skall kunna användas, detta för att möjliggöra en repetitiv tillverkning med korta 
återkommande behovstillfällen. Enligt Nicholas & Soni (2006) räcker det dock med att 
efterfrågan är jämn. En jämn efterfrågan krävs då det är krångligt och ineffektivt att räkna 
om buffertnivåer för att stödja varierande efterfrågan. Kanban lämpar sig inte då ställtider 
är långa, vid höga kassationsnivåer eller då operationstiderna mellan operationer varierar 
kraftigt. Vidare kan fysiskt stora och dyra artiklar styras med andra metoder, som gör det 
möjligt för lagernivåer och produkter i arbete att styras hårdare. 
 
På ett företag kan de rätta förutsättningarna finnas för vissa artiklar, men saknas för 
andra. Det kan då, enligt Olhager (2000) vara ett alternativ att använda en kanbansystem 
för delar av sin produktion. 
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5 Problemanalys 
I detta kapitel bryts problemen ned i delsyften för att få fram mer konkreta frågor. Detta 
leder sedan fram till den metod som använts vid undersökningen. 
 
Syftet bryts i detta avsnitt ned i mindre och mer konkreta problem för att kunna skapa ett 
arbetssätt och identifiera relevanta frågeställningar. För att påminna läsaren om syftet 
presenteras detta inledningsvis: 
 
”Syftet med denna rapport är att komma med rekommendationer för hur produktionen av 
luckor till Boeing 787 skall planeras och styras samt utreda hur ERP-systemet skall 
användas i produktionen.” 
 
Syftesnedbrytningen är tänkt att konkretisera syftet och tydliggöra dess kopplingar till de 
problemområden som identifierats. En nedbrytning gör det även enklare att kontrollera 
huruvida rapporten uppfyller sitt syfte. Utifrån de frågor som uppkommit i 
problembeskrivningen ser författarna syftet uppbyggt kring följande tre delsyften: 
 
Delsyfte 1: Vilken planerings- och styrningsfilosofi är bäst lämpad för produktionen av 
luckor till Boeing 787? 
 
Delsyfte 2: Hur skall planerings- och styrningssystemet bäst utformas? 
 
Delsyfte 3: Hur skall ERP-systemet användas på bästa sätt utifrån dessa förutsättningar? 
 
Figur 28 tydliggör de tre delsyftenas koppling till den teoretiska plattform som 
presenterades i kapitel 3. 
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Figur 28.  De tre delsyftenas kopplingar till de teoretiska områdena som identifierades i kapitel 3. 

5.1 Delsyfte 1 
Delsyfte 1 innebär att ta fram den filosofi som är bäst lämpad för produktionen. För att få 
en bild över hur Saab Aerostructures förhåller sig till teorin kring produktionsstrategin 
kategoriseras produktionen efter produkt och process. Enligt Hayes & Wheelwright 
(1979) skall ett företag typiskt vara placerat i diagonalen, se kapitel 4.1.1. En viss produkt 
skall knytas till en viss process. Det framgår tydligt ur nulägesbeskrivningen att 
produktionen befinner sig i början av produktlivscykeln. Hur ser förutsättningarna ut för 
att utveckla produktionsprocessen i takt med att produkten rör sig vidare till nästa fas? 
 
När Saab Aerostructures har placerats i produkt/processmatrisen används Olhagers 
koppling till kapacitets och planeringsstrategier. Det är svårt att behandla den kortsiktiga 
planeringen utan att nämna den långsiktiga planeringen och den kapacitetsstrategi som 
tillämpas. Genom att matcha Saab Aerostructures placering i den långsiktiga planeringen 
med kapacitetsstrategin är det möjligt att se vilket genomslag denna kombination har. Det 
krävs därmed att företagets kapacitetsstrategi undersöks närmare, genom att den 
tillgängliga kapaciteten vid olika beläggningsgrupper utreds. 
 
I teorin tas tre huvudsakliga planeringsfilosofier upp, traditionell produktionsledning, 
flödesbaserad produktionsledning och begränsningsbaserad produktionsledning. Dessa 
tre filosofier hanterar planering och styrning på olika sätt. Hybridsystem, som innebär en 
kombination mellan olika filosofier, kan även det vara ett alternativ, då de två olika 
produktionsavdelningarna, Sammanbyggnad och komposittillverkning, har olika 
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förutsättningar och olika produkter. Dessa förutsättningar måste undersökas för att 
bestämma vilken eller vilka produktionsfilosofier som passar bäst för produktionen av 
dörrar till Boeing. Detta leder fram till en genomgång av vilka fördelar respektive 
nackdelar de olika filosofierna har för produktionsavdelningarna. 

5.2 Delsyfte 2 
När den övergripande filosofin har utretts måste planerings- och styrningssystemet 
utformas. Det görs med utgångspunkt i den filosofi som bäst matchar produktionen, men 
hänsyn måste tas till de speciella förutsättningar som finns på Saab Aerostructures. För 
att lösa delsyfte 2 måste mer kunskap inhämtas om produktionssystemet. 
 
Då komposittillverkningen har många begränsande faktorer kommer fokus i denna 
rapport ligga i att undersöka hur denna del skall hanteras i planerings- och styrsystemet. 
Det som måste undersökas närmare är de begränsningar som finns. Ledtider, 
förädlingsgrad och volymvärde påverkar även de hur planeringen skall genomföras. En 
dyr produkt som de stora kompositartiklarna i Saab Aerostructures fall, framför allt skin 
main, inner skin och main structure, finns det ett intresse av att styra hårdare för att 
minska kapitalbindning och hanteringskostnader. 
 
För att få en tydligare bild över flödet för de aktuella artiklarna krävs en detaljerad 
flödeskartläggning som specificerar vilka beläggningsgrupper produkterna behandlas i. 
Det är även intressant att se om det är möjligt att ändra flödesvägarna för att få ett rakare 
och mer lättstyrt flöde med mindre transporter. Beläggningsgraden i de olika grupperna 
får betydelse för hur flödet skall planeras och styras. Även ställtiderna är av betydelse 
och det kan vara nödvändigt att tillverka i batcher i de beläggningsgrupper där 
omställningar tar lång tid. Detta gäller speciellt då kapaciteten är begränsad. 
 
De verktyg som används vid uppläggning och härdning är få till antalet. För att kunna 
utforma ett planeringssystem krävs en utredning av antalet verktyg och hur de begränsar. 
Antalet verktyg styr produktionen hårt i och med att det avgör huruvida det 
överhuvudtaget är möjligt att köra batcher av artiklar. Kanske skall vissa enklare artiklar 
ha fler verktyg för att öka flexibiliteten för de stora och dyra artiklarna. Det är nödvändigt 
att undersöka hur planeringen påverkas av antalet verktyg. 
 
En annan faktor som måste undersökas närmare är härdningen, där de olika artiklarna har 
olika långa härdningstider. Om härdningstiderna vore lika långa för alla dessa artiklar, 
skulle även det öka möjligheterna i och med att artiklarna inte är lika hårt styrda att gå i 
vissa konstellationer. Detta påverkar vilka artiklar som kan härdas tillsammans. I och 
med att verktygen följer med in i autoklaven finns ett beroende mellan verktygen och de 
autoklavtider som kan användas. Om det finns gott om autoklavtider, och att dessa kan 
användas när så behövs, blir flexibiliteten större i hela produktionen. Verktygen styr i 
detta läge inte lika hårt. 
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Hur fräsningen går till måste även det undersökas närmare. I denna undersökning ingår 
att se hur sekvensering och batchning påverkar operationstiderna. Det är intressant att se 
om det går att spara tid genom att producera i batcher och om det spelar någon roll i 
vilken ordning artiklarna tillverkas. Ställtider och operationstider måste utredas närmare 
och det gäller för hela flödet. 
 
De operationer som går i måleriet och målningskontrollen är en gemensam resurs, inte 
bara för kompositartiklarna. I dessa beläggningsgrupper går i dagsläget även vissa artiklar 
från Detaljtillverkningen. För dessa avsnitt är tanken att de skall styras via körplaner, 
men i och med att Kompositverkstaden inte använder ERP-systemet för planering ligger 
dessa order ofta inte rätt i tid. Detta blir problem planeringsmässigt och måleriet borde få 
direktiv om hur artiklar skall prioriteras. 
 
Komposittillverkningen bedrivs i flera olika byggnader vilket innebär flertalet transporter 
för att sammanföra flödena. För att få en bild över hur dessa transporter genomförs måste 
en kartläggning göras där transporttider finns specificerade. Även eventuell emballering 
måste undersökas. 
 
I detta delsyfte ingår även att komma med rekommendationer för hur upprampning skall 
ske. De olika artiklarna har olika ledtid och beroende på vilket planeringssystem som 
används kan detta hanteras på olika sätt. Störningar kan även det hanteras på olika sätt, de 
olika produktionsfilosofierna har olika grundläggande sätt att se på beroenden och 
osäkerheter. Förutom dessa grundläggande synsätt nämner Wikner (2006) tre olika sätt 
att hantera beroenden, med hjälp av säkerhetslager, säkerhetsledtid och 
säkerhetskvantiteter, se kapitel 4.3.4. Var buffertar skall placeras i flödet är även det 
något som måste undersökas närmare. Vilken typ av osäkerhet det rör sig om och vad 
som är källan till osäkerheten påverkar vilken säkerhetsmekanism som tillämpas. Det 
krävs därmed att källan till osäkerheten är kartlagd. Hur dessa metoder passar ihop med 
den planeringsfilosofi som bör tillämpas är av intresse. 

5.3 Delsyfte 3 
När ett passande planeringssystem har tagits fram, gäller det att undersöka hur detta sätt 
att styra produktionen stöds av företagets ERP-system. Vilka delar skall styras via ERP-
systemet och vilka delar skall styras på andra sätt. Om olika delar styrs på olika sätt krävs 
en utredning över hur de olika systemen skall förhålla sig till varandra. Vissa visuella 
styrsystem tillämpas i dagsläget och utformningen av dessa bedöms. Det främsta syftet 
med visuell kommunikation är, enligt Bilalis et al, att kunna överföra information på ett 
effektivt sätt. Funderingar finns även att börja använda kanban för att styra delar av 
produktionen. Huruvida det är några artiklar som skall styras helt med visuella signaler, 
som till exempel ett kanbansystem, måste dock besvaras. 
 
Hur ERP-systemet skall användas är starkt beroende av vad IFS affärssystem stöder för 
lösningar. Därmed krävs en intervju med någon representant från IFS för att få reda på 
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vilka funktioner deras system kan erbjuda. De delar som inte stöds av affärssystemet 
måste hanteras på annat sätt och en undersökning av hur denna del av planeringssystemet 
skall hanteras krävs därmed. Hur gränssnittet mellan affärssystemet och det övriga 
planeringssystemet skall fungera blir även det av intresse. 
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6 Flödeskartläggning 
I detta kapitel beskrivs hur de 20 kompositartiklarna tillverkas. En flödesbild ges, samt 
en mer ingående beskrivning av vissa operationer. De empiriska data som presenteras i 
detta kapitel ligger till grund för den analys som sedan utförs av delsyfte 1, 2 och 3. 
 
20 kompositartiklar ingår i de två luckorna BCD och LCD. Av dessa ingår 13 i LCD och 
7 i BCD. I LCD finns två stora skal, skin main och inner skin, samt flera balkar som 
håller upp konstruktionen. I Figur 29 visas skin main och de c-formade balkarna som 
ingår i LCD. BCD består av ett skal, main structure och ett antal mindre artiklar. Det har 
varit problem att tillverka main structure vilket innebär att undersökningar görs för hur 
denna artikel skall bli producerbar. I dagsläget tillverkas därmed inte skalet till BCD, 
main structure. I och med att det ingår två LCD i ett ship set måste dessa artiklar 
tillverkas i en dubbelt så hög takt som upprampningsplanen i Figur 8. 
 

 
Figur 29. Skin main och balkar till LCD. 
 
Alla dessa artiklar påbörjas i hus 220 där fryslagret finns. Artiklarna är färdiga efter att 
målning och målningskontroll har utförts i hus 195. Däremellan förädlas artiklarna i ett 
antal operationer och flödet binds samman med transporter mellan de olika husen. I Figur 
30 presenteras en flödesbild över artiklarna som ingår i LCD. En liknande flödesbild för 
BCD finns i Bilaga 1. Varje ruta är en operation och operationerna med heldragna rutor 
ägs av Boeing-projektet, medan de övriga är gemensamma resurser. De siffror som står i 
rutorna anger i vilket hus operationen utförs. För att ge en bättre bild över flödet kommer 
vissa delar av flödet att förklaras ytterligare i detta kapitel. 
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Figur 30. Flödeskarta över kompositartiklarna som ingår i LCD. 
 
Av kompositartiklarna läggs 17 artiklar upp på verktyget ett och ett. För att producera en 
artikel krävs med andra ord ett verktyg. Tre artiklar har dock verktyg där flera artiklar 
läggs upp på samma verktyg. Ett verktyg genererar därmed flera artiklar. I Bilaga 2, finns 
en sammanställning över hur många verktyg det finns för olika artikelnummer i 
dagsläget, samt hur många artiklar varje verktyg frambringar. 
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6.1 ERP-system 
ERP-systemet bryter ner de ingående behoven för luckorna. Planerare på de olika 
nivåerna försöker matcha en order med det behov den skall täcka. I Tabell 5 visas en 
planeringsbild för LCD. I kolumnen för ordertyp täcker varje tillverkningsorder ett behov 
i form av en materialreservation (Materialres. TO) eller ett huvudplansbehov (HP-behov). 
Behovsdatum för tillverkningsordern ligger i detta fall dagen efter det överliggande 
behovet finns. I systemet är det därmed svårt att se när en order förväntas bli 
färdigproducerad, vilket har inneburit att de Excel-listor som nämnts i kapitel 2.7.3 har 
skapats. Anledningen till att systemet används på detta sätt är för att få prioriteringar på 
körplaner efter när behovet på artiklarna föreligger. 
 
Tabell 5. Planeringsbild för LCD, som visar behov och order under närmaste framtid. 

Behovsdatum Ordertyp 
Status- 
beskrivning 

Försörjnings- 
kvantitet 

Behovs- 
kvantitet 

Planerat 
lagersaldo 

2007-10-16 Tillverkningsorder Påbörjad 1 0 1 
2007-10-17 Materialres. TO Fast planerad 0 1 0 
2007-11-28 Tillverkningsorder Påbörjad 1 0 1 
2007-11-29 Materialres. TO Fast planerad 0 1 0 
2007-12-12 Tillverkningsorder Påbörjad 1 0 1 
2007-12-13 Materialres. TO Fast planerad 0 1 0 
2007-12-19 Tillverkningsorder Fast planerad 1 0 1 
2007-12-20 Materialres. TO Fast planerad 0 1 0 
2008-01-08 Tillverkningsorder Påbörjad 1 0 1 
2008-01-08 HP-behov  0 1 0 

2008-01-16 Tillverkningsrekv. 
Anmodan 
skapad 1 0 1 

2008-01-16 HP-behov  0 1 0 

2008-01-24 Tillverkningsrekv. 
Anmodan 
skapad 1 0 1 

2008-01-24 HP-behov  0 1 0 

2008-02-01 Tillverkningsrekv. 
Anmodan 
skapad 1 0 1 

2008-02-01 HP-behov  0 1 0 
 
På grund av de många kassationerna i Kompositverkstaden måste denna del av flödet 
hålla en högre takt än LCD-linan. Det innebär att det startas tillverkningsorder efter en 
bestämd takt och inte efter vad systemet föreslår utifrån materialbehovsberäkningarna. 
Då fler order än systemet föreslår läggs ut, används inte systemet för planering utan blir 
till mer för kravet på spårbarhet. Tillverkningsorder ligger därmed inte i någon speciell 
ordning och systemet sköts inte ordentligt, exempelvis ligger tillverkningsorder med 
kasserade artiklar kvar i systemet med status påbörjad istället för att tas bort. 

6.2 Operationstider 
Operationstiderna i ERP-systemet grundar sig på generella tidsstudier som utfördes fram 
till början av 90-talet. Tiderna tas fram då programmet är i prospektfas och används som 
underlag vid kostnadsberäkningar inför en offert. För Boeing-projektet gjordes detta 



 

61 

under 2004. Tidsberäkningarna gjordes med tanken att flertalet av artiklarna skulle 
använda sig av tejpmaskinen, som i dagsläget ej är inkörd. I detta skede var det även 
tänkt att 17 av de 20 artiklarna skulle läggas ut på lego, vilket innebär att 
Kompositverkstaden kapacitetsmässigt har en högre beläggning än vad som var tänkt. 
 
Operationstiden kan delas upp i en ställtid och en produktionsfaktor. Den senare 
multipliceras med antalet artiklar i tillverkningsordern för att ge total bearbetningstid. 
Ställtid och produktionsfaktor ger tillsammans den totala tillverkningstiden i operationen. 
På de tider som räknas fram av produktionsingenjörer i de olika enheterna läggs en 
fördelningstid på, som är på 14 procent av den uträknade tiden. På den tiden läggs sedan 
en effektivitetsfaktor på som är olika för olika verkstadsavsnitt. Inga egentliga 
efterkalkyler görs, utan resultat lämnas bara på projektnivå innan produktionen startas. 
För Boeing har dock tiderna justerats under hösten 2007, på grund av att de ursprungliga 
tiderna visat sig vara väl optimistiska. 
 
De operationstider som räknats fram är för en inkörd produktion. Från början läggs 
ytterligare tid på i och med att det tar längre tid i inkörningsfasen. Detta görs dock ej i 
ERP-systemet. En erfarenhetskurva används som uppskattas beroende på ett flertal olika 
faktorer. Produktionen beräknas vara inkörd efter 180 enheter. För Boeing 787 beräknas 
inkörningstiden ta olika lång tid för olika artiklar, beroende på att liknande artiklar 
grupperas ihop och ur denna aspekt tillverkas oftare. 
 
I ERP-systemet har en generell transporttid lagts in på de flesta artiklarna, på den översta 
nivån ligger det dock ej någon transporttid. Denna generella transporttid är på 160 timmar 
och den läggs på, efter sista operation, för att få en mer rättvisande materialbehovs-
beräkning. För vissa av Boeing-artiklarna har denna tid tagits bort, vilket halverar den 
totala ledtiden i systemet. Denna transporttid är generell för artiklarna och i denna tid 
ingår även en viss säkerhetsledtid. Utöver dessa tider finns även kötider i systemet. Dessa 
tider är olika beroende på hur kapaciteten ser ut i beläggningsgruppen. I Figur 31 visas 
vad ledtiden byggs upp av och hur stora de olika delarna är för ett Inner skin, som ingår i 
LCD. Operationstiderna bakom diagramet förutsätter enstycksproduktion, ställtiderna 
minskar vid batchning och därmed även andelen i ledtiden. Verktygssituationen gör det 
dock omöjligt att tillverka denna artikel i batcher. 
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Figur 31. Ledtidens uppbyggnad i form av operationstid, kötid och transporttid för Inner skin. 
  
Operationstiden i systemet för denna produkt är alltså drygt 10 procent av den totala 
ledtiden. I dessa siffror finns det dock ingen tid inlagd för härdning, utan bara den tid det 
tar för lastning och plundring. En genomgång av alla Inner skin som tillverkats visar att 
den genomsnittliga ledtiden, om två extremvärden tas bort, är på knappt 31 dagar. 
Ledtiden för samtliga avslutade order på Inner skin, tagna ur ERP-systemet, visas i Figur 
32. De order som tagits bort vid beräkningen är order tre och nio, men variationen mellan 
olika order är ändå stor. Sammanlagt 16 Inner skin var avslutade i systemet, men tre av 
dessa hade kasserats. I denna beräkning har helger och helgdagar räknats bort, samt tre 
veckor för semester för de order som pågick under juli, vilket innebär att artikeln har 
bundit kapital under en längre tid. 
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Figur 32. Ledtid för Inner skin i dagar. 

6.3 Tillskärning och uppläggning 
Det är ännu inte klart hur artiklarna skall produceras och det undersöks fortfarande vilka 
artiklar som skall skäras till och läggas upp i tejpmaskinen. Utredningen påbörjades 
under hösten 2007 och skall fortsätta under våren. Allt eftersom resultatet från denna 
utredning blir färdigt kommer maskinen att börja användas för Boeing-artiklarna. Även 
om artiklarna skärs till i tejpmaskinen är det inte säkert att de kan läggas upp direkt i 
maskinen. Utredningen undersöker även vilka artiklar som kan läggas upp i maskinen 
och vilka som bör läggas upp för hand. För vissa av de artiklar som läggs upp för hand 
kan flera skikt, lager av kompositmaterial, läggas på en plastfilm i maskinen och sedan 
tryckas ut på verktyget för att spara tid. Tejpmaskinen finns i hus 220. Det finns dock 
möjlighet att lägga upp artiklar i hus 195, men dessa artiklar får dock läggas upp för 
hand. Hus 195 används dock inte för uppläggning av Boeing-artiklar i dagsläget. 
 
Den kapacitet som finns i tejpmaskinen är beräknad utifrån att 70 m2 kan läggas upp per 
timme. Denna siffra kommer från leverantören och dess erfarenheter från andra kunder 
som använder en likadan maskin. En viss risk finns således att denna siffra är något 
optimistisk, speciellt för de mindre artiklarna som kräver att maskinen gör många 
rörelser. De tider som Boeing-projektet beräknas ta i anspråk per vecka för de olika 
takterna i upprampningsplanen stämmer räcker det med att Boeing-projektet får tillgång 
till ett skift i maskinen per dag. De artiklar som upptar mest tid, cirka 60 procent av den 
totala tiden, är de tre större skalen: main skin, inner skin och main structure. Utöver 
tiderna i tejpmaskinen tillkommer tid för bagning och för vissa artiklar förberedning. 
Även tid för att lägga upp tejpen på verktyget tillkommer, i de fall då tejpmaskinen skär 
till skikt som sedan måste läggas upp för hand. Det är heller inte klart vilka artiklar som 



 

64 

skall varmformas, utan även detta utreds. Det finns dock bara en varmformningsmaskin 
och även den står i hus 220. 

6.4 Härdning 
Härdningen kan ske antingen i hus 195 eller i hus 220. Det finns dock ej tillräckligt med 
tider för att kunna härda allting i samma hus. Det innebär att det i dagsläget transporteras 
upplagt material på verktyg från hus 220 till hus 195 för att härdningen skall ske där. De 
tre stora skalen måste härdas i den stora autoklaven i hus 220, medan de övriga artiklarna 
kan härdas i vilken autoklav som helst. 
 
De 20 artiklarna är uppdelade i två härdgrupper som tagits fram i och med att 
uppvärmningen av verktygen tar olika lång tid, se Bilaga 2. Den uppdelning som gjorts 
innebär att åtta artiklar har placerats i härdgrupp 1. Dessa artiklar värms upp snabbare än 
de andra och härdtiden beräknas till mellan fem och sex timmar. I denna härdgrupp 
återfinns bland annat de tre stora skalen. I härdgrupp 2 finns övriga 12 artiklar och 
härdtiden för dessa beräknas till mellan sju och åtta timmar. De går dock att blanda dessa 
härdgrupper, då alla artiklar använder samma härdprogram. Det kan däremot ge ett längre 
uppvärmningsförlopp om temperaturdifferensen blir för stor mellan olika artiklar. Det 
innebär även att de artiklar som ingår i härdgrupp 1 får ligga inne i autoklaven längre tid 
än vad de egentligen behöver. Några skillnader i egenskaper har inte kunnat identifieras. 
För att minska temperaturdifferensen mellan olika artiklar har tiden för 
uppvärmningsförloppet förlängts. Det har dock ännu inte gått att se resultatet av denna 
förändring. 
 
Att koppla upp artiklarna och göra de färdiga för att härdas tar cirka en timme. Tiden 
beror dock på hur många artiklar som skall härdas tillsammans, då det tar längre tid att 
koppla in flera artiklar. Efter härdningen tas bagningen bort. Därefter borras styrhål som 
används vid fräsningen och artikeln frigörs från sitt verktyg. Detta kallas plundring. För 
att göra verktyget redo för att användas igen släppmedelbehandlas det. Denna behandling 
tar ungefär en timme och den totala tiden från att härdningen är färdig till dess att 
artiklarna och verktygen är färdiga vid operationen är runt två timmar. Plundringen sker 
dock av autoklavpersonalen, som har som första uppgift att få igång nästa 
autoklavkörning. Det innebär att det kan ta ett antal timmar extra innan det är färdigt. För 
Aileron-programmet finns dedikerad personal för plundringen, men det är något som 
Boeing-projektet valt att inte ha i dagsläget då det innebär en extra kostnad för projektet. 
Antalet verktyg för olika artikelnummer, samt antalet artiklar per verktyg, anges i Bilaga 
2. 
 
Utifrån de två härdgrupperna har en uppdelning gjorts i fem produktfamiljer, se Bilaga 2. 
Uppdelningen beror även till viss del på hur stor plats de olika artiklarna tar i autoklaven. 
Autoklaverna är dock inte fullastade i dagsläget. I flera av de övriga projekten fylls 
autoklaverna upp genom att artiklarna staplas på höjden. Detta är något som inte görs för 
Boeing-artiklarna, men genom att göra det bedöms hela härdgrupp 2 kunna köras i en 
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härdning i stora autoklaven och härdgrupp 1 rymmas i två härdningar. Det finns förutom 
platsbrist även en annan begränsning i hur många artiklar som kan härdas i varje omgång 
– antalet värmetrådar. Det finns 60 värmetrådar till varje autoklav och varje verktyg fästs 
med fem trådar. Det går därmed att köra maximalt 12 artiklar vid varje härdning. För de 
artiklar där verktyget innefattar flertalet artiklar krävs ändå bara fem trådar. 

6.5 NC-fräsning 
NC-fräsningen genomförs i två maskiner som båda planeras med fönsterplanering. För 
båda dessa maskiner överstiger beläggningen den tillgängliga kapaciteten. Fyra av 
artiklarna i LCD och det stora skalet till BCD fräses i DYE som finns i hus 202. De 
övriga 15 artiklarna fräses i SNK som står i hus 195. 

6.5.1 DYE 
DYEN har länge varit en trång resurs och förbättringsarbete har gjorts i omgångar under 
flera år. Mer kapacitet krävs dock för att tillgodose behovet. I dagsläget planeras resursen 
med fönsterplanering, där varje projekt eller program har ett fönster i veckan, alternativt 
ett fönster varannan vecka. Tiden räcker inte till för att tillverka det som behövs och de 
olika projekten och programmen får lite mindre tid än vad de behöver. Aileron får dock 
den tid som krävs för att hålla takten i Sammanbyggnad och har använt mer tid än 
tilldelat i stort sätt varje vecka. Visst arbete kommer in utöver den vanliga 
fönsterplaneringen. Dessa artiklar, från Saab Space, måste då köras istället för det som är 
tänkt enligt den ordinarie planeringen. En speciell planering finns för dessa veckor, vilket 
ger ännu mindre tid till övriga projekt. Arbete pågår med att se hur gruppen skall styras 
på bästa sätt, för att minska ställtider och kötider. 
 
Prioritetsordningen sköts via en lista över vad som är viktigast att köra. Denna lista 
tillhandahålls av en planerare för Boeing inför varje fönster. Det finns för tillfället ett 
verktyg, som artikeln läggs upp på, per artikelnummer för de fem Boeing-artiklarna. Om 
flera artiklar av samma sort körs efter varandra sker stället ofta inne i maskinen, genom 
att ett par operatörer byter artikel medan verktyget står i maskinen. På detta sätt bedöms 
stället ta lite mindre tid, men det har inte gjorts några mätningar som verifierar detta. 

6.5.2 SNK 
SNK är en liknande maskin som DYEN, men något mindre. Det är därmed de lite mindre 
artiklarna som tillverkas i denna maskin. Även denna maskin planeras med en 
fönsterplanering.  

6.6 Oförstörande provning 
Den oförstörande provningen (OFP) sker i dagsläget på tre olika ställen, i hus 195, hus 
220 och hos en legoleverantör, i anslutning till Saab-området. Utrustning har dock köpts 
in för att hantera Boeing-artiklarna och dessa har placerats i hus 220. Operatörerna går 
dock runt på olika utrustningar, som används för olika projekt. De finns i dagsläget två 
utrustningar för Boeing, men funderingar finns att köpa in ytterligare en utrustning. Det 
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finns dock inte verktyg för att kunna köra alla artiklar ännu, vilken är anledningen till att 
en legoleverantör används i dagsläget. Möjlighet finns att ställa denna utrustning i andra 
hus om så önskas. Det finns en poäng i att ha operatörerna samlade på en plats, då behov 
av att diskutera med varandra ofta uppkommer, om något är oklart. Denna operation blir 
till mångt och mycket en bedömning av operatören huruvida artikeln är godkänd eller ej. 

6.7 Mätmaskin 
Kontrollen i hus 188 sker i en mätmaskin, vilken i första hand används i 
Detaljtillverkningen och därmed inte kan flyttas. Mätmaskinen kontrollerar artikelns form 
och redovisar avvikelser om måtten ligger utanför angivna toleransnivåer. Det är stora 
problem att tillverka artiklar utan avvikelser. Av alla de Boeing-artiklar som kontrollerats 
vid denna beläggningsgrupp har bara ett fåtal varit utan anmärkning. För varje artikel 
med anmärkning krävs omfattande pappersarbete samt ett godkännande av behörig 
personal. I dagsläget tar Boeing-artiklarna upp en tredjedel av den totala beläggningen, på 
grund av alla de problem som uppstår. Denna beläggningsgrupp styrs genom den körplan 
som genereras i ERP-systemet. Det förekommer dock att tillverkningsorder prioriteras 
upp, genom att planerare meddelar vad som är viktigast för tillfället. 
 
Det finns ytterligare en mätmaskin dedikerad till Boeing-artiklar, placerad i anslutning till 
LCD-linan. I den maskinen körs dock inte kompositartiklar, men en utredning om den är 
möjlig att använda skall genomföras. 

6.8 Målning och målningskontroll 
Resurserna för målning och målningskontroll är gemensamma och tillhör verkstads-
enheten Detaljtillverkning. De finns i hus 195 och består av en sprutbox och en 
angränsande yta där kontroller genomförs. I sprutboxen målas främst kompositartiklar 
från olika projekt. Beräkningar görs för att se hur beläggningsgraden ser ut längre fram 
och det finns funderingar på att lägga ut på lego samt att måla vissa detaljer i ett annat 
hus på Saab-området, hus 176. Kompositartiklarna för Boeing skulle dock inte flyttas. 
Även om en stor del av detaljerna målas i hus 176 blir beläggningen i sprutboxen hög 
framöver, se Figur 33. Beläggningen överstiger kapacitetstaket för sprutboxen 2009. För 
att klara denna beläggning förutsätter måleriet att de 17 kompositartiklar som skulle 
läggas ut från början, läggs ut under 2008. 
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Figur 33. Beläggning i sprutboxen under kommande år, samt streck för maximal kapacitet. 
 
Artiklarna till LCD målas i två omgångar, medan BCD målas en gång och endast på en 
sida. Färgen används bara till Boeing-artiklarna. Innan artiklarna är färdiga att målas, 
tvättas och slipas de. För att säkerställa att färgen vid målning och lackning har fäst som 
den skall, genomförs ett våtvidhäftningstest. En artikel per färg/lack testas, vilket innebär 
att de får ligga i 20 timmar innan de är färdiga. Om testet ger negativt utfall måste alla de 
artiklar som målats med just den omgången ommålas. 

6.9 Övriga operationer 
Vid övriga operationer, såsom kontroller, tätning och shimsning, används inga större 
maskiner. Dessa operationer är därmed inte platsberoende utan kan enklare flyttas till 
andra hus om så önskas. 

6.10 Transporter 
När behov av transport finns kontaktas Servistik som levererar en låda där artikeln skall 
packas ned. När lådan anländer packas artikeln. Sedan måste Servistik kontaktas igen, för 
att själva transporten skall ske. Det finns alltså ingen standardiserad process, utan varje 
transport kräver en egen behandling. 
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Transporter inom husen tar även det tid. Denna tid är dock mycket mindre, då artiklarna 
inte behöver emballeras på samma sätt. Dessa transporter sker med vagnar, truckar eller 
för hand. 
 
Hur många externa transporter som behövs är olika för olika artiklar, allt från tre till åtta 
transporter. Varje transport beräknas ta en dag, inkluderat hantering och väntetider, men 
längre tid förekommer. För det totala antalet transporter mellan olika hus, se Tabell 6. 
Det innebär därmed att den totala transporttiden mellan byggnader uppgår till minst åtta 
dagar, för de artiklar som har åtta olika transporter. 
 
Tabell 6. Antalet transporter mellan olika hus för kompositartiklarna. 
Dörr Artiklar Antal transporter  

Edge frame 1 & 7 och 
Intermediate 2 & 6 

8 

Frame central 3, 4 och 5 8 
Intercostal panel 65 & 66 5 
Upper beam 6 
Lower beam 4 
Inner skin 3 

LCD 

Skin main 4 
Main structure 3 BCD 
Övriga 6 
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7 Analys av produktionsstrategiska aspekter 
I detta kapitel analyseras delsyfte 1, utifrån den teori som tagits upp i den teoretiska 
referensramen. Detta kapitel leder därmed fram till vilken produktionsfilosofi som 
rekommenderas och som därmed skall undersökas närmare i delsyfte 2, för att kunna 
utforma planerings- och styrningssystemet. 

7.1 Produkt/processmatrisen 
Då produktionens upplägg skiljer sig väsentligt åt mellan Kompositverkstaden och 
Sammanbyggnad väljer författarna att klassificera de båda enheterna var för sig. Detta 
hänger även samman med att det i Kompositverkstaden är svårt att enbart se till Boeing-
artiklar, i och med att flödena är väldigt komplexa och att de gemensamma resurserna är 
en så pass dominerande del av produktionsprocessen. För Sammanbyggnad går det lättare 
att titta enbart på Boeing, då beläggningsgrupperna i Boeing-flödet är dedikerade till 
enbart Boeing-artiklar. 
 
För att kunna placera in olika produktionsenheter för Boeing-projektet i 
produkt/processmatrisen så måste produkttypen klassificeras. För att göra detta måste de 
två parametrarna volym och variantflora beaktas. Vad gäller volym klassas luckorna till 
Boeing 787 som lågvolym. Detta då leveranstakten vid full takt enbart kommer att vara 
120 ship set/år. Vilket kan sättas i relation till produkter som är typiskt högvolym, såsom 
olika matvaror med produktionsvolymer på hundratusentals enheter per år. När det gäller 
variantflora så skiljer sig de två enheterna åt en del. Kompositverkstaden hanterar 
samtliga ingående kompositartiklar för de olika programmen, samtidigt som en del 
kompositartiklar produceras som inte skall vidare till Sammanbyggnad. Detta innebär att 
författarna väljer att klassificera variantfloran i Kompositverkstaden som många 
produkter. I Sammanbyggnad där det går att se på Boeing-artiklarna isolerat placeras 
dessa in någonstans mellan enstyck och många produkter. Detta då sju olika typer av 
luckor hanteras, vilket är för få varianter för att helt och hållet placeras in som många 
produkter. 
 
Vad gäller processtyp så är Kompositverkstaden en typisk funktionell verkstad där 
produktionen är beroende av flertalet maskiner som delas med andra. Vidare skapas 
komplexa flöden med långa köer och transporter som binder samman 
beläggningsgrupperna. Beskrivningen av Kompositverkstaden stämmer väl överens med 
Olhagers beskrivning av funktionell verkstad, se kapitel 4.1.1. Produktionen är även 
hantverksmässig och några raka flöden går ej att identifiera. Sammanbyggnad är istället 
uppbyggd med egna resurser och färre planeringspunkter. Exempelvis LCD-linan som är 
en taktad lina där de olika stationerna skall ta lika lång tid. På detta sätt kan en takt 
uppnås. Detta innebär att inmappningen av Boeing-projektet på Saab Aerostructures 
resulterar i att produktionsenheterna befinner sig i diagonalen även om placeringen skiljer 
beroende på om utgångspunkten är Kompositverkstaden eller Sammanbyggnad. 



 

70 

Placeringen hamnar på den vänstra sidan av matrisen och har till viss del börjat röra sig i 
diagonalen, se Figur 34, vilket skulle kunna vara kopplat till att produkten befinner sig i 
början av produktlivscykeln. Detta stämmer således överens med den kopplingen som 
Hayes & Wheelwright gör, se kapitel 4.1.1, det vill säga att en produkt rör sig längs 
diagonalen allt eftersom den förflyttar sig i produktlivscykeln. 
 
De första lastrumsluckorna behandlas mer som separata projekt, där de ingående 
artiklarna i kompositen kan ta olika flödesvägar vid olika tillfällen och transporterna 
mellan olika hus sker genom en ny beställning av transport vid varje enskilt tillfälle. 
Utvecklingen pågår fortfarande på vissa artiklar och de första artiklarna kan kategoriseras 
som utveckla mot order. Allt eftersom produktionen blir mer standardiserad kan 
kundorderpunkten istället kategoriseras som tillverka mot order. 
 

 
Figur 34. Kompositverkstaden (K) och Sammanbyggnads (SB) inplacering i produkt/processmatrisen. 
 
Figur 34 visar var de båda produktionsenheterna befinner sig i dagsläget och en 
bedömning av vilken riktning de borde vara på väg åt. I Sammanbyggnad ökar takten och 
därmed produceras fler och fler produkter. Produktionslinan som process ligger fast, 
medan volymökningen innebär en förflyttning åt höger. I Kompositverkstaden ökar också 
takten och beroende på hur stor beläggning som Boeing-artiklarna står för, är det möjligt 
att skapa flödesgrupper och att dedicera vissa maskiner för just Boeing-projektet. Då 
produkterna rör sig nedåt i diagonalen blir ett lean-upplägg mer och mer intressant. 
 
För att producera enligt lean-principer bör dock vissa förutsättningar infrias i 
Kompositverkstaden. Ett av de första stegen vid implementering av JIT är att skapa en 
flödesorienterad layout, se kapitel 4.2.2. Om detta skulle göras blir det enklare att skapa 
ett rakt flöde och därmed kunna minska transporter, ledtider och buffertnivåer. Aronsson 
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et al menar att en flödeslayout är nödvändig för att använda sig av en utjämnad 
produktion. Då takten ökar och beläggningen för Boeing-artiklarna kan motivera 
dedikerade maskiner bör därmed komposittillverkningen bli mer flödesorienterad. 
 
Vid införandet av lean på Saab Aerostructures arbetas det med flera av de 
produktionsförutsättningar som nämns i kapitel 4.2.2. Dock utförs detta arbete ej i någon 
speciell sekvens. Försök att utföra en utjämnad produktion pågår, samt arbete med 
minskade ställtider och små partistorlekar (enstyck). Med de mest grundläggande 
förutsättningarna, ställtidsreduktion, kvalitet och flödeslayout, finns det dock mycket att 
förbättra. Olhager nämner att dessa bör vara uppfyllda innan arbetet skall påbörjas med 
kanban och att nå en utjämnad produktion. 
 
Om en koppling görs mellan placeringen i produkt/process matrisen och kapacitets- och 
planeringsstrategierna skulle detta innebära att planeringsstrategin typiskt skulle vara 
chase och kapacitetsstrategin lead. Att döma av det kapacitetsläge som råder där de flesta 
gemensamma resurser har en väldigt hög beläggning och där flertalet brister kan 
konstateras, exempelvis antalet verktyg och tillgänglighet av tid i fräsar och i OFP, så kan 
slutsatsen dras att företaget snarare tillämpar mer av en lag-strategi i kompositen. För 
Sammanbyggnad har planerad takt inte uppnåtts ännu, men den kapacitet som 
avdelningen är beroende av, framförallt mantimmar, finns det utrymme att öka via skift.  
Problemen i denna del av produktionen är snarare materialbrister, av både intern och 
externt material. På grund av materialbristerna är det svårt att hålla en jämn takt, vilket 
innebär att produktionen hamnar någonstans mellan chase och level. När produktionen är 
inkörd och läget mer stabilt kan dock en level-strategi tillämpas. 
 
För att kunna klara av de upprampningar som krävs framöver måste kapacitet säkras i 
förhand. Att som i dagsläget först höja takten och sedan se hur det fungerar 
kapacitetsmässigt fungerar inte när takten blir högre. Går det inte att få fram artiklar för 
att försörja Sammanbyggnad förloras den tiden i linan och denna tid går ej att få igen. Då 
kapaciteten inte är tillräcklig från början är det även omöjligt att bygga upp lager längre 
fram i flödet, något som kan användas för att parera osäkerheten i försörjning till 
Sammanbyggnad. 
 
Oavsett om strategin är medveten eller om det är en konsekvens av att Saab 
Aerostructures tillverkar artiklar som var tänkta att outsourcas medför detta en situation 
där planeringsstrategin och kapacitetsstrategin ej stödjer varandra. Denna mismatch blir 
extra tydlig i kompositen. Ett företag med denna placering är enligt Olhager et al, se 
kapitel 4.1.3, typiskt beroende av utlegoleverantörer och att frekventa överbelastningar 
samt leveransproblem infaller – allt detta stämmer väl in på hur läget ser ut i framförallt 
Kompositverkstaden. För Sammanbyggnad gäller istället att produktionen är mer 
utjämnad och att planerings- och kapacitetsstrategierna kompletterar varandra, vilket 
leder till ett starkt fokus på resursutnyttjande. Se Figur 35 för de olika 
verkstadsenheternas kombination av planerings- och kapacitetsstrategi. 
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Figur 35. De olika verkstadsenheternas kombination av planerings- och kapacitetsstrategi. 

7.2 Planeringsfilosofi 
Vilket planerings- och styrningssystem kan då tänkas vara bäst lämpat för Boeing-
projektet? En utgångspunkt är Berry och Hills tabell över planeringsstrategier och 
ansatser på olika nivåer. Om Kompositverkstaden och Sammanbyggnad fortsätts ses som 
två olika typer av produktion kan det konstateras att komposittillverkningen stämmer väl 
överens med den tidsdiskreta materialplaneringsansatsen; detta då produkttypen är 
speciell, produktbredden stor, kundordervolymen relativt låg, mixförändringar kan 
hanteras på ett bra sätt och att processen är funktionell. I Sammanbyggnad råder lite av 
ett omvänt förhållande där produktbredden i linan är liten, mixförändringar egentligen 
inte kan hanteras och där lina är processtyp. Detta medför att en mer taktbaserad 
materalplaneringsansats skulle vara lämplig. Om en analys görs över detaljplanerings-
ansatsen finnes i stort sett samma samband, vilket därmed indikerar att ett push-system 
såsom MRP är bäst lämpad i komposittillverkningen medan ett pull-system skulle kunna 
vara lämpligt i Sammanbyggnad. Dock bör det noteras att det ingår 600 olika 
artikelnummer i en LCD som monteras i den taktade linan och ännu fler artikelnummer 
om även de andra luckorna räknas in. Detta gör att det måste finnas ett system som håller 
reda på dessa artiklar. Att använda olika planeringssystem för olika delar av 
tillverkningen stöds även av Maes och van Wassenhove samt Karmarkar, se kapitel 4.2.4. 
 
Det som även bör konstateras är att styrkorna med ett MRP-system är att det kan hantera 
ett varierat och beroende behov. Inget av detta kan komma till gagn i komposit-
tillverkningen. Det bör även fastställas att komposittillverkningen är beroende av de 
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begränsande resurserna till en hög grad vilket därmed skulle tala för en 
begränsningsbaserad planeringsfilosofi, såsom TOC eller cyklisk planering. Av dessa sätt 
att hantera en begränsningsbaserad produktion är cyklisk planering lämplig, i och med att 
de tre förutsättningarna som Olhager nämner gäller i Kompositen. Dessa tre 
förutsättningar är den jämna takten, den stabila produktmixen och att kapaciteten utgör en 
begränsning. För att kunna få en bra begränsningsbaserad planering krävs dock att de 
verkliga flaskhalsarna identifieras och att operationstiderna blir jämnare. 
 
Olhager och Rudberg lyfter fram antalet planeringspunkter och ställtider som den länk 
som finns mellan valet av process och planerings- och styrsystem, se kapitel 4.1.3. Om 
många planeringspunkter existerar, vilket det gör i komposittillverkningen (en per resurs 
samt transporter), så krävs en mer tidsfasad planering vilket således stödjer att en 
taktbaserad ansats ej är lämplig. Att operationstiderna varierar och de många 
transporterna gör att taktning svårligen kan uppnås. Det som ändå talar för att ha en takt 
är svårigheten att tillverka i batcher. Vid full takt sker leveranser varje dag för LCD, 
vilket tillsammans med operationstidernas omfattning medför att tillverkning måste ske 
kontinuerligt. Då lean-principerna till stor del bygger på ett flödestänkande med en takt 
som styr produktionen finns således en mismatch med produktionsprocessen som är 
upplagd som en funktionell verkstad. I övrigt så ser författarna inte att det finns någon 
konflikt med att använda exempelvis 5S, standardiserat arbetssätt och visualisering. Som 
nämns tidigare passar lean production bättre och bättre ju högre takten blir och om 
produktionsprocessen och kassationsgraden förbättras. 
 
Ett problem som Boeing-projektet står inför är att minska de många kassationerna, i 
framförallt Kompositverkstaden. Detta är en av de slöserier som nämns i kapitel 4.2.2. I 
och med att processen och arbetssätt blir mer standardiserade borde kassationsgraden 
minska. Detta är något som Boeing-projektet borde arbeta hårt med. För att kunna 
standardisera processen måste den enligt Nicholas & Soni vara stabil. Detta kan även 
kopplas till Sandcone-modellen, se kapitel 4.1.4, som visar på att resurser i första hand 
skall läggas på kvalitet. Genom att göra detta kan en tillförlitlighet byggas upp i 
produktionen vilket i sin tur leder till säkrare leveranser och kortare ledtid. 

7.3 Sammanfattning delsyfte 1 
Sammanfattningsvis anser författarna att ERP-systemet behövs för att hålla reda på alla 
de artiklar som ingår i slutprodukterna. En taktbaserad produktion bör bedrivas i 
Sammanbyggnad, medan det i Kompositverkstaden blir av intresse att titta djupare på ett 
cykliskt upplägg med den utformning verkstaden har i dagsläget, det vill säga funktionell 
verkstad. En cyklisk planering innebär även den en taktning, men mycket skulle kunna 
vinnas på att införa ett mer flödesorienterat upplägg. Ju mer kapacitet Boeing-artiklar gör 
anspråk på desto större blir motivationen att införa ett rent flödesupplägg. Som nämnts 
tidigare kan då transporter och PIA minskas och ledtiden blir kortare och därmed säkrare. 
Fördelen med en cyklisk planering, vid funktionell verkstad, är att kötiderna vid olika 
beläggningsgrupper kan minskas. 
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8 Utformning av planerings- och styrningssystem 
I detta kapitel analyseras delsyfte 2. Empirin analyseras utifrån den teori som tagits upp i 
den teoretiska referensramen. 
 
Vid utformning av planeringssystemet måste ett antal aspekter beaktas. Många av dessa 
aspekter undersöks i dagsläget av personal på Saab Aerostructures samt diverse 
konsulter. Som tidigare nämnts, se kapitel 6.3, undersöks bland annat vilka artiklar som 
skall skäras till och läggas upp i tejpmaskinen. Denna maskin förkortar operationstiden 
avsevärt. I och med att det är osäkert vilka artiklar som kan tillverkas i tejpmaskinen går 
det inte att konkret säga vilka flödesvägar som olika artiklar bör gå. Eventuell 
varmformning för artiklarna är också något som undersöks och som påverkar 
flödesvägar. 
 
I och med att en takt styr linan, och flexibiliteten för denna produktionslayout är liten, se 
kapitel 4.1.1, blir det svårt att ta igen tid som förloras i denna. Det blir därmed extra 
viktigt att det finns tillräckligt med kapacitet i Kompositverkstaden. 
 
I dagsläget finns det problem med flera av de operationer kompositartiklarna passerar. 
Den tillgängliga tiden är för liten i till exempel DYEN, SNK och OFP. Det finns en plan 
för hur kapacitetsökningen skall klaras för OFP, då det blir en egen resurs och 
utläggningen på lego upphör. Både DYEN och SNK kan dock bli problem framöver. 
Vilken operation som blir flaskhals längre fram är dock svårt att säga, men den 
operationen styr takten i en cyklisk planering. 

8.1 ERP-system och tider 
ERP-systemet behövs för att kunna hålla reda på alla artiklar och för att hantera kraven 
på spårbarhet och kompletterar därmed den cykliska planeringen. I litteraturen om 
traditionell produktionsledning nämns det att data måste vara tillförlitligt vid användandet 
av MRP-system. Detta innebär att operationstiderna måste justeras efterhand vid en 
inkörning av nya artiklar. Även kötider och transporttider bör förändras under ett 
artikelnummers livstid. Speciellt under inkörningsförloppet kan dessa tider ändras 
betydligt, vilket innebär att de bör justeras eftersom. För att se till att tiderna i systemet 
stämmer överens med de verkliga tiderna bör en uppföljning ske regelbundet och som 
sagt främst i början, då inlärningseffekterna är som störst. Detta skulle inte behöva ta 
stora resurser i anspråk om avrapportering i ERP-systemet, i form av på och 
avstämplingar av order, utförs vid rätt tidpunkt. En dialog med operatörerna är dock bra 
som komplement till systemet vid en uppföljning. Transport- och kötider är dock svårare 
att få ut ur systemet, utan där krävs vidare undersökningar vid en uppföljning. 
 
För att kunna släppa tillverkningsorder i rätt tid måste tiderna i systemet vara så korrekta 
som möjligt. Exempelvis bör tiden i LCD-linan ändras under inkörningsförloppet. I och 
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med att behov av ingående artiklar skapas från behov av de överliggande artiklarna i 
produktstrukturen är det extra viktigt att dessa ligger rätt i tid. Det blir stor skillnad om 
genomloppstiden i linan är nio arbetsdagar, en dag per station som vid full takt, eller om 
den är exempelvis 26 dagar, vilket förekommer för tillfället. Vid bakåtplanering är det 
annars stor risk att materialet kommer sent, se Figur 36. I och med att det i verkligheten 
tar längre tid att producera en artikel, än tiderna i ERP-systemet, vill produktionen 
påbörja artikeln tidigare. Behovet av ingående artiklar i systemet förutsätter dock att den 
ledtid som ligger inlagd skall stämma. I exemplet i figuren ligger det verkliga behovet av 
artikel A 16 dagar tidigare än vad som uppges i systemet och åtta dagar tidigare för 
artikel B. Hur förändringar av tider, under inkörningsförloppet, kan skötas i ERP-
systemet undersöks i delsyfte 3. 
 

 
Figur 36. Behovsbildens skevhet, vid bakåtplanering. 
 
Det är viktigt att de personer som ändrar i ERP-systemet är medvetna om att de tider som 
finns i systemet inte är de verkliga operationstiderna för vissa operationer. Tiderna för 
härdning är bara den tid det tar för lastning och lossning, vilket innebär att det måste 
läggas på mellan fem och åtta timmar på ledtiden. Om kötider och transporttider minskas 
mycket måste samtliga operationer hålla sig inom sina tidsintervall, vilket innebär att små 
förseningar i en beläggningsgrupp medför leveransförseningar i hela systemet. Det är 
viktigt att ledtiderna är korrekta. Minskas kötider och transporttider är risken större att 
order släpps för sent. 

8.2 Ledtider 
Ledtidernas inverkan visar sig bland annat genom dess koppling till antalet artiklar i 
omlopp. En lång ledtid medför en hög kapitalbindning och en kort ledtid en låg 
kapitalbindning. Ledtiden inverkar också vid införandet av en taktförändring som tar 
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längre tid desto längre ledtiden är. Detsamma gäller om en buffert skall byggas upp, 
vilket egentligen är detsamma som att öka takten en period. 
 
Operationernas ledtid är uppbyggd av aktiv tid, då artikeln körs i maskinen, och av passiv 
tid. Den aktiva tiden som räknades fram i kapitel 6.2, drygt 10 procent, är avsevärt högre 
än den tid som generellt brukar hänvisas till i litteraturen, se kapitel 4.1.1. Dessa tider 
beror naturligtvis på hur många operationerna är och om de är korta eller långa 
operationstider. För att minska ledtiderna bör fokus läggas på att minska den passiva 
tiden, i form av kötider och transporter. Ett sätt att göra detta är via förbättring av flödet 
genom att operationer blir mer standardiserade och genom att en samklang skapas mellan 
de olika resurserna. På detta sätt kan ledtiden minska samtidigt som flödet blir säkrare. 
En säker ledtid leder till att eventuella buffertnivåer kan hållas på en lägre nivå. 
 
Ett sätt att få ned kapitalbindningen kan vara att se till att de dyrare artiklarna får en 
kortare ledtid. Detta skulle även kunna innebära en prioritering framför billigare artiklar. 
Det viktigaste är att den totala kostnaden minskar. 
 
För att undersöka skillnaderna i ledtid för olika flödesvägar undersöktes ett artikel-
nummer för varje skild flödesväg i kompositen, se Tabell 7. Dessa beräkningar skedde på 
samma sätt som för Inner skin. Av dessa artiklar tillverkas Lower beam med partistorlek 
två, beroende på att två artiklar läggs upp på verktyget samtidigt, se Bilaga 2. En av 
anledningarna till de långa ledtiderna är de problem som finns i diverse 
beläggningsgrupper, till exempel långa köer vid OFP. Dessa kommer förmodligen att bli 
bättre med tiden, men problem med komplexa flöden, långa genomloppstider och långa 
kötider är något som förknippas med en funktionell verkstad, se kapitel 4.1.1. Om inget 
görs för att korta kötider och transporttider kommer ledtiderna fortsatt att vara långa och 
variera kraftigt. 
 
Tabell 7. Ledtider för artiklar i LCD, med olika flödesvägar. 
Artikel Genomsnittlig 

ledtid i dagar 
Ledtid i systemet 

Main skin 30 44 
Inner skin 31 38 
Edge frame 7 35 44 
Lower beam 66 40 
Upper beam 51 43 
Frame central 3 52 44 
 
Förutom skillnaden i ledtid, för artikeln, är tidpunkten när artikeln behövs olika för olika 
artiklar. Med en ledtid på fyra dagar i Nit- och Mekband för Edge frame och fyra dagars 
skillnad mellan första och sista behov av kompositartiklar i linan, skiljer det åtta 
arbetsdagar mellan första och sista behov till en LCD. Både artikelns ledtid och 
behovstidpunkten måste beaktas vid upprampningar. Med utgångspunkt i de 
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genomsnittliga ledtiderna för artiklarna måste en upprampning i Kompositverkstaden 
påbörjas 63 arbetsdagar innan upprampningen i linan, i och med att artikeln med längst 
ledtid behövs först i station fyra. Genom ledtidsförkortningar bör denna tid dock kunna 
minskas kraftigt. I och med att ledtiderna mellan olika artiklar varierar kraftigt leder en 
upprampning av alla artiklar på samma gång till att lager byggs upp. Det kan ändå vara 
bra då det är svårt att bygga upp lager på grund av den kapacitetsbristen som råder. 

8.3 Minskade ledtider 
Den totala ledtiden för kompositartiklarna domineras av kötid och transporttid. Även om 
den effektiva tiden är relativt hög, se kapitel 6.2, finns det utrymme att minska ledtiderna. 
För att minska ledtiden, och därigenom få ett säkrare flöde och mindre kapitalbindning, 
kan både kötid, transporttid och tillverkningstiden angripas. De tillverkningstider som 
ligger inne i ERP-systemet är en relativt liten del av den totala ledtiden. Försök att 
effektivisera dessa tider bör dock göras, och först och främst i flaskhalsarna. 
Undersökningar för att minska ställtider och få ett bättre resursutnyttjande i DYEN pågår 
för tillfället. Detta är bra och stödjer teorier för såväl flaskhalsstyrning och lean 
production. 
 
För att angripa transporttiderna bör ett bättre flöde skapas. Transporter mellan olika steg i 
produktionen är en av de slöserier som nämns inom lean production, se kapitel 4.2.2. Ett 
bättre flöde kan skapas genom att förlägga beläggningsgrupperna närmare varandra. För 
de c-formade balkarna till LCD krävs i dagsläget åtta transporter mellan olika hus. Även 
de andra artiklarna har många transporter mellan husen. Varje sådan transport tar tid i 
form av själva transporttiden, men även i form av hanteringstid, emballering och 
administration. Att behöva ringa för att få en låda skickad till huset och sedan ringa igen 
för att transporten skall ske kan fungera när takten är låg, men blir än mer ineffektivt när 
takten ökar. När takten blir högre blir det viktigare att försöka samordna transporter, för 
att minska transportkostnader. 
 
För att skapa en mer flödesinriktad produktion är det viktigt med standardiserade 
arbetssätt, se kapitel 4.2.2. Först och främst bör ett standardiserat arbetssätt skapas vad 
gäller uppläggning och härdningar. Istället för att, som idag, genomföra 
härdningsoperationen i olika hus olika dagar bör uppläggningen och härdningen ske i 
samma hus och med samma flödesvägar varje gång. Detta för att minska osäkerheten 
över hur operationen genomförs, men även för att minska den variation som uppstår i tid 
mellan olika tillverkningsorder. 
 
Vad gäller kötiderna kan dessa angripas genom ett cykliskt upplägg. Då kötiden, enligt 
undersökningar växer exponentiellt mot beläggningsgraden, se kapitel 4.2.3, blir det av 
stor vikt att använda en cyklisk planering då beläggningen är hög. Med flaskhalsstyrning 
kan de angivna ledtiderna bättre spegla verkligheten och därmed bli mer realistiska, se 
kapitel 4.2.4. Den fönsterplanering som används i flera beläggningsgrupper kan ses som 
en form av cyklisk planering.  Varje program eller projekt tilldelas fönster där artiklar får 
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tillverkas. Därmed blir det tydligt när artiklarna måste vara vid maskinen för att de skall 
kunna tillverkas i ett visst fönster. I och med att kötiden blir mer synlig kan den också 
minskas. Sammantaget bör ledtiderna kunna minskas kraftigt. Hur mycket beror dock i 
stor utsträckning på när och hur ofta det är möjligt att få sina fönster. Fördelen med att ha 
ett stort fönster per cykel är att transporter kan samordnas och att ställtider kan minskas 
om flera artiklar av samma slag tillverkas i samma fönster. En nackdel med stora fönster 
är att lager byggs upp, speciellt om det inte finns fler verktyg vid uppläggningen i och 
med att det då inte går att tillverka artiklarna i batcher från början. Fördelen med flera 
små fönster inom en cykel är att dessa lager kan undvikas, vilket innebär att ledtiden 
minskar. Vad som passar bäst beror på om det går att batcha före och efter operationen 
och hur viktigt resursutnyttjandet är. 

8.3.1 Alternativa flödesvägar 
För att få en mer flödesinriktad produktion måste beläggningsgrupperna ligga närmare 
varandra och i bästa fall kunna bilda flödesgrupper. Vissa maskiner går dock inte att 
flytta, både för att det är kostsamt att utföra och för att de är gemensamma för flera 
program. 
 
Båda dessa förutsättningar gäller för autoklaverna, som därmed har en stationär 
placering. Det finns dock inte tillräckligt mycket tider i hus 220 för att alla Boeing-
artiklar skall kunna härdas där. Takten är fortfarande låg och med en högre takt krävs 
antingen fler härdtider eller en högre fyllnadsgrad. För att få ett mer standardiserat 
förfarande och slippa transporter mellan husen, framförallt transport av verktyg med 
ohärdat material, måste då några artiklar läggas upp och härdas i hus 195. De artiklar som 
skall gå vidare i fräsen SNK i hus 195 passar då bäst att köras i hus 195. Detta gäller 15 
artiklar, som relativt sett kan klassas som mindre. Övriga artiklar, som fräses i hus 202, 
kan därmed läggas upp och härdas i hus 220. Något att ta hänsyn till vid denna 
uppdelning är dock fyllnadsgraderna i autoklaverna. 
 
När det gäller kontroller och OFP är dessa inte platsberoende och kan därmed flyttas dit 
de bäst passar i flödet. Det passar, för alla artiklar, bäst att dessa operationer genomförs i 
hus 195. Om alla maskiner placeras i hus 195 innebär det att operatörerna fortsatt kan 
hjälpa varandra med bedömningar och att antalet transporter minskas avsevärt. För 
balkarna till LCD minskas antalet externa transporter för detta avsnitt från fyra till noll, 
se Figur 37. Transporttiderna för de andra artiklarna minskar även de. 
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Figur 37. Minskade externa transporter för balkar till LCD genom förflyttning av operationer. 
 
Om kompositartiklarna kan mätas i mätmaskinen vid LCD-linan minskas transporterna 
ännu mer. Dessutom undviks andra problem om detta fungerar. Problem att prioritera 
mellan olika artiklar minskar, då mätmaskinen vid LCD-linan är dedikerad till Boeing-
artiklarna. Om det inte går att mäta kompositartiklarna vid linan krävs ett bättre upplägg 
än det som finns i dagsläget för mätmaskinen i hus 188. Det blir en krock mellan olika 
styrsystem i denna maskin, då de i Detaljtillverkningen använder körplan för prioritering 
och kompositartiklarna försöker takta fram sina artiklar, och på grund av detta inte sköter 
planeringen i ERP tillfredställande. Det innebär att operatörerna själva får prioritera vilka 
order som är viktiga, genom att lyssna på planerare som jagar artiklar. Risken är då att 
den planerare som är mest ihärdig får sina artiklar körda först och det blir svårt att få till 
en taktning. Det blir även ineffektivt att ha planerare som springer omkring för att 
prioritera, när det finns ett ERP-system där detta kan göras. Om det är en person som 
håller prioriteringarna i huvudet, blir informationen även personberoende, vilket kan 
ställa till problem vid frånvaro. 
 
Att förändra flödet skulle innebära att det totala antalet externa transporter kan minska 
avsevärt. I de beräkningar som görs nedan antas de beläggningsgrupper som inte är 
möjliga att flytta står kvar på befintlig plats. Dessa är tejpmaskinen, autoklaverna, 
fräsmaskinerna samt måleriet. I denna beräkning antas alla artiklar läggas upp i 
tejpmaskinen, vilket innebär att materialet till de artiklar som läggs upp och härdas i hus 
195 får transporteras. Tabell 8 visar antalet transporter mellan hus i dagsläget och antalet 
vid de förändringar som nämnts ovan. De artiklar som behöver två externa transporter är 
de som fräses i hus 202, alla de övriga 15 artiklarna kan tillverkas med endast en extern 
transport. 
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Tabell 8. Antal transporter mellan olika hus för kompositartiklar. 
Dörr Artiklar Antal transporter 

(nu) 
Antal transporter 

(Alternativa flödesvägar) 
Edge frame 1 & 7 och 
Intermediate 2 & 6 

8 1 

Frame central 3, 4 och 5 8 1 
Intercostal panel 65 & 66 5 1 
Upper beam 6 2 
Lower beam 4 2 
Inner skin 3 2 

LCD 

Skin main 4 2 
Main structure 3 2 BCD 
Övriga 6 1 

 
Om varje transport beräknas ta en dag är det möjligt att minska antalet transporter och 
ledtiderna på artiklarna med upp till sju dagar, genom att förlägga OFP, tätning, 
mätkontrollen och övriga kontroller till hus 195. Detta gäller oavsett om de artiklar som 
fräses i hus 195 också härdas i hus 195. Denna minskning i ledtid ger minskningar i 
kapitalbindning, men även minskade administrativa kostnader och säkrare ledtider. 
 
Genom att minska transporttiden behöver färre tillverkningsorder vara igång samtidigt. 
Den minskade kapitalbindningen för detta beror på värdet på artikeln och på 
kalkylräntan. Värdet på artikeln förutsätts stiga linjärt och Figur 38 visar den minskade 
kapitalkostnaden för olika värden på kalkylräntan. Ledtiden minskas i denna figur med 
sju dagar för de sju c-formade balkarna. 
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Figur 38. Minskning av kapitalkostnaden genom en sju dagars ledtidsförkortning, för de sju c-formade 
balkarna till LCD. 
 
Vilken nivå på kalkylränta som används beror på avkastningskravet. Kalkylräntan bör 
alltid överstiga den riskfria avkastningsräntan, som i dagsläget ligger på fyra till fem 
procent. Beloppen som sparas är per år och kan tyckas små i sammanhanget. Det bör 
dock betänkas att detta endast är belopp sparade för några artiklar och att det utöver detta 
minskar även de direkta transportkostnaderna. Det sparade beloppet innebär en ren vinst 
på motsvarande belopp. 

8.3.2 Cyklisk planering 
Den cykliska planering som används i dagsläget, i form av fönster planering, är ett bra 
sätt att hantera de gemensamma resurserna. Då det är många program och projekt som 
samsas om maskinerna och de alla har olika förseningslägen innebär att det blir svårt att 
styra med hjälp av till exempel körplaner. Den cykliska planeringen innebär att kötider 
kan minskas och att alla program och projekt får sin beskärda del av den tillgängliga 
kapaciteten. Att kapaciteten inte räcker till i vissa maskiner är däremot ett stort problem. 
Att prioritera ett par projekt framför alla andra och ge dem den tid som behövs innebär i 
praktiken att de andra projekten prioriteras ned. 
 
Kapacitetsbristen kan medföra förseningar som är svåra att ta igen. För att få en bättre 
kontroll över kapacitetsläget bör en grov kapacitetskontroll utföras på de kritiska 
resurserna innan en huvudplan släpps, se kapitel 4.3.2. Detta görs till viss del genom att 
en huvudplanerare stämmer av med produktionsledaren för linan, för att få fram en 
realistisk plan. På de kritiska resurserna för de ingående artiklarna finns dock ej denna 
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kontroll, som speglar beläggningen för en maskin. Om det i denna kapacitetskontroll 
visar sig att kapaciteten inte räcker till måste planerna justeras. På detta sätt blir 
huvudplanen realistisk inte enbart för Sammanbyggnad utan även för de avsnitt som 
levererar de ingående artiklarna. 
 
För Boeing-artiklarna innebär den cykliska planeringen att få ihop ett upplägg som 
inkluderar samtliga resurser. Den cykliska planeringen bör utgå från den flaskhals som 
finns för tillfället. Det blir därmed viktigt att ta reda på vilken resurs som är den verkliga 
flaskhalsen. Att få till det cykliska upplägget blir extra viktigt för de resurser som delas 
med andra projekt. För kompositartiklarna blir även verktygen en begränsning, som 
måste beaktas i planeringen. Genom att fönsterplanera en resurs kan prioriteringar på 
grund av kapacitetsbrist göras på högre nivå, genom att fördela den tillgängliga tiden 
mellan olika projekt. Operatörer och produktionsledare slipper därmed ta dessa beslut, 
vilket är bra då de många gånger inte sitter på den relevanta informationen för att besluta 
dessa frågor. Storleken på de olika fönster som tilldelas bör uppdateras när efterfrågan 
från projekten förändras, det vill säga vid upp- och nedrampningar. 

Verktyg 
Det finns ett begränsat antal verktyg för uppläggning och härdning. Problemet blir då att 
de blir uppbundna under lång tid, både under uppläggning och under härdning. Det är 
därmed viktigt att verktygen cirkulerar runt utan att problem uppstår, för att produktionen 
skall klara sig på få verktyg.  
 
Härdtiderna för Boeing-artiklarna ligger på fem till sex timmar, respektive sju till åtta 
timmar. På detta tillkommer också lastning, en timme, samt urlastning och plundring på 
cirka två timmar, vilket innebär att tiden för härdningen totalt tar mellan 8-11 timmar. 
Vid fulltakt, då ett ship set kommer att levereras varannan dag, kommer det att krävas att 
en LCD tillverkas dagligen. Detta innebär att autoklaven dagligen måste lämna över en 
uppsättning av de kompositartiklar med bara ett verktyg och vars partistorlek är 
begränsad till ett – alltså de artiklar som läggs upp på verktyget ett och ett. För att klara 
detta finns således 13-16 timmar tillgängligt för uppläggning, för att det skall klaras på ett 
dygn. Klaras det inte på ett dygn krävs fler verktyg för artikeln, alternativt att 
uppläggning och härdning sker även på helgen. För BCD finns behovet av artiklar 
varannan dag, vilket innebär att dessa artiklar har mer tid för uppläggning och härdning 
innan verktyget behövs igen. 
 
De uträknade tiderna medför också en omöjlighet vad gäller transporter, om de utförs 
som idag. Det finns inte tid då de beräknas ta ett dygn och således måste uppläggning och 
härdning ske i samma byggnad för de artiklarna med begränsningar i verktyg. Då manuell 
uppläggning av de större artiklarna såsom main skin och inner skin i dagsläget tar mer än 
de 13-16 timmar som finns tillgängligt, måste tejpmaskinen användas. De arbetsgrupper 
som håller på att titta på tejpmaskinen gör bedömningen att samtliga artiklar i framtiden 
skall köras i denna, vilket enligt kapacitetsberäkningar inte bör vara ett problem. Om 
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tejpmaskinen inte kan användas i den utsträckning som planerats krävs fler verktyg för att 
över huvud taget klara högsta takten. 
 
Begränsning i verktyg innebär att flexibilitet förloras, vilket medför att produktionen blir 
känslig för störningar, såsom reparationer, avbrott och underhåll. Det finns heller ingen 
möjlighet att hantera annan avvikelse, till exempel om ett annat program av någon 
anledning måste ha tillgång till autoklavtiden alternativt att den blir förskjuten. Alla de 
kassationer som sker i dagsläget är en stor störning, som gör att fler artiklar måste 
tillverkas. Det innebär att det blir svårt att klara sig på en verktygssats. Rent teoretiskt 
räcker det dock med ett verktyg per artikel, men produktionen blir då väldigt känslig för 
de störningar som nämnts ovan. Den tid som förloras vid eventuella störningar är svår att 
ta igen. 
 
Verktygsbegränsningen kan också ha betydelse längre fram i kedjan där batchning 
används, exempelvis vid fräsen. Det blir mer fördelaktigt ur kapitalbindningssynpunkt att 
tillverka i batcher redan från början. Att enstycksproduktion inte alltid passar bäst nämns 
även i kapitel 4.2.2. En större möjlighet bör även finnas att kunna öka fyllningsgraden 
genom att fler likadana artiklar körs samtidigt. Om batchning skulle kunna tillämpas 
skulle även tid kunna sparas i tejpmaskinen, då ställtider reduceras. Dessa fördelar med 
ytterliggare verktyg måste naturligtvis ställas mot kostnaden för inköpet. Denna kostnad 
bör ställas mot alternativkostnaden att investera i annan produktionsutrustning. Huruvida 
denna investering skulle innebära en kapacitetsökning beror på om den utgör flaskhals i 
flödet. 

Härdning 
Autoklaverna har en hög beläggning även om tillgänglig tid finns, främst i hus 195. När 
Boeing-artiklarna skall tillverkas i en högre takt behövs dock mer kapacitet. Ett sätt att 
göra detta är att öka fyllnadsgraden, genom att stapla verktyg på höjden. Detta görs inte i 
dagsläget för Boeing-artiklar, då de nuvarande verktygen ej är staplingsbara. Om det blir 
möjligt att stapla artiklar innebär det även att flera olika artiklar kommer att härdas 
tillsammans. Det finns egentligen ingen ordentlig utredning som visar vilka artiklar som 
verkligen kan härdas ihop. Det som kunnat konstateras är att om de flesta artiklarna i de 
två härdgrupperna som identifierats ändå kan härdas tillsammans. Om två artiklar från 
olika härdgrupper härdas tillsammans kan en totalt längre härdtid erhållas, beroende på 
att uppvärmningsförloppet blir långsammare på grund av att temperaturskillnaderna 
mellan olika verktyg ej får vara för stora. Den längre härdtiden måste dock sättas i 
relation till att artiklar som skulle kunna köras istället får ligga i kö för att invänta nästa 
tillgängliga tid i autoklaven. I dagsläget innebär det att en artikel kan få vänta över ett 
dygn. Skulle härdningen ske strikt utifrån de fem produktfamiljerna skulle en missad 
härdtid innebära att en artikel måste vänta till nästa lediga fönster, vilket skulle kunna 
innebära en extra kötid på allt från några dagar upp till en vecka. 
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Vid en takt på ett ship set var sjätte dag nyttjas totalt sju stycken autoklavtider per vecka. 
Detta innebär att det skulle åtgå 18 autoklavtider per vecka vid full takt, under 
förutsättning att produktgrupperna är intakta och att samma fyllnadsgrad tillämpas. Då 
bör övervägandet göras om inte det bästa vore att dedicera en autoklav för Boeing-flödet. 
Görs en optimistisk beräkning utifrån den största autoklaven, belägen i hus 195, och 
uppdelningen endast görs utifrån två härdgrupper borde antalet härdningar istället kunna 
reduceras till tre eller fyra stycken per ship set, en eller två för härdgrupp 1 och två för 
härdgrupp 2. Detta innebär att autoklavbeläggningen kan minska i snitt cirka 40 procent 
och att dedicera en autoklav inte blir motiverat. 
 
En grundlig genomgång om hur mycket autoklaverna kan fyllas bör dock genomföras. I 
en sådan genomgång bör utgångspunkten ej vara i den uppdelning i två härdgrupper som 
finns. Många av de artiklar som finns placerade i härdgrupp 1 kan härdas med många av 
de artiklar som finns i härdgrupp 2 för att öka fyllnadsgraden. Det är egentligen bara två 
artiklar med verktyg som värms upp långsamt, Edge frame 1 & 7, som inte skall blandas 
med de artiklar vars verktyg värms upp allra snabbast, de tre skalen och lower beam. 
Genom att möjligheten finns att härda de flesta artiklar tillsammans ökar flexibiliteten i 
autoklaverna. Den förändring av uppvärmningen som gjorts borde än mer innebära att 
flexibiliteten ökar, genom att fler artiklar kan härdas tillsammans. 
 
När takten går upp kommer tiderna i autoklaven inte att räcka till. Då autoklaverna utgör 
en trång resurs är det viktigt att försöka öka fyllnadsgraden. Hur fyllnadsgraden ser ut 
påverkar även när artiklarna bör läggas upp och hur många verktyg som kan behövas. 
Om det bara finns ett verktyg, som måste användas för en ny artikel varje dag, blir det 
väldigt viktigt att tiden mellan uppläggning och härdning är liten, för att allt skall rymmas 
under ett dygn. Det ställer krav på vilka tider som bör finnas tillgängliga både i 
tejpmaskin och i autoklaver. Hur detta skall fungera och hur andra program påverkas, till 
exempel Aileron, bör undersökas i närtid, så att det finns utrymme när upprampning sker. 

Fräsning 
Fräsningen som sker i DYE är en resurs som är väldigt begränsad i flödet. Den beläggs 
maximalt och utifrån planeringen får Boeing inte tillräcklig kapacitet. Hittills har dock 
tiden varit tillräcklig då uppläggningen inte kunnat leverera efter den takt som varit 
planerat. Vid full takt kommer dock behovet att vara betydligt större. I dagsläget finns 
ingen lösning på problemet, även om det finns grupper som bland annat tittar på hur 
maskinutnyttjandet skall kunna öka. 
 
En tid per vecka innebär också att en batchning måste ske för att klara av försörjningen 
framåt. Då batchning ej kan ske från uppläggning på grund av begränsningar i verktyg 
innebär det att ett lager måste byggas upp. Fördelen med batchning i DYE är att 
ställtiderna kan reduceras. En annan fördel är att transporterna kan samordnas, så att 
kostnaden per transport minskar. I och med batchningen kommer flera artiklar in till 
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OFP:n samtidigt, där ett lager byggs upp. Då ställtiderna är korta i denna maskin, blir 
vinsten av batchning liten i denna operation. 
 
För att undgå en del av denna problematik skulle en lösning kunna vara att ha mindre 
tidsfönster med högre frekvens. Om en sådan lösning införs så bör det tillses att så lite 
maskintid som möjligt går förlorad. Då fräsen är den trånga resursen innebär det att all 
förlorad kapacitet medför att färre artiklar produceras totalt, se kapitel 4.2.3. 
 
För SNK ser dock läget ännu värre ut framöver. Figur 39 visar en beläggningsbild vid 
olika takter och hur mycket tid som krävs för Boeing-artiklarna. Beläggningen för övriga 
projekt antas i denna bild ligga kvar på samma nivåer som i dagsläget. Genom att köra 
batcher kan ställtiderna reduceras och det kan fungera vid de lägre takterna. Vid full takt 
räcker det dock inte, förutsatt att övrig beläggningen ser ut som i dagsläget. Redan nu 
behövs dock lördag och söndag förmiddag att beläggas, alternativt måste batcher köras 
för att få ner ställtider. De siffror som presenteras i Figur 39 inkluderar inte de extra order 
som startas för att täcka upp eventuella kassationer, vilket innebär att det egentligen 
behövs ännu mer tid. 
 

 
Figur 39. Beläggning i SNK vid olika takter, samt linje för maximal kapacitet. 
 
Något måste göras åt fräsningen för att det skall gå att producera efter den tänkta takten. 
Kapacitetsmässigt skulle en maskin kunna dediceras till Boeing-flödet. Om detta görs, till 
exempel genom att köpa in ytterligare en maskin, kan Boeing-projektet ta ytterligare ett 
steg mot ett flödesorienterat upplägg. En maskin skulle i detta fall kunna placeras i ett 
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flöde med övriga maskiner, om det fysiska utrymmet finns. Med ytterligare en maskin 
dedicerad till Boeing skulle en viss överkapacitet erhållas i de övriga maskinerna. Detta 
skulle dock passa Kompositverkstaden som enligt kapitel 7.1 bör ha mer av en lead-
strategi. 
 
Om ingen extra kapacitet tillkommer klaras inte behoven vid ett ship set var tredje dag. 
Denna takt nås i slutet av 2008, vilket innebär att artiklar måste ha lagts ut till 
legoleverantörer innan dess, samt att leverantören måste ha fått igång sin produktion och 
kan leverera artiklar till godkänd kvalitet. 

Mätmaskin i hus 188 
Om mätmaskinen vid LCD-linan inte kan användas till kompositartiklarna krävs ett bättre 
upplägg i mätmaskinen i hus 188. Det som är viktigast när det gäller denna operation är 
dock att få ordning på artiklarna. En stor del av operatörernas tid går åt till att fylla i 
papper om anmärkningar, skanna in dem i datorn och koppla till tillverkningsorder. Med 
bättre kvalitet kan det omfattande pappersarbetet som krävs idag undvikas. Då de flesta 
artiklar med anmärkning ändå kan användas bör toleransnivåerna annars undersökas. Kan 
detta inte lösas, och pappersarbetet även fortsättningsvis behövs, bör operatörerna få 
bättre tillgång till dator och skanner genom att dessa placeras i anslutning till 
mätmaskinerna. 
 
Beläggningsmässigt kan det bli problem även i mätmaskinen. I Figur 40 visas 
beläggningsbilden ur ERP-systemet. Även för denna resurs kan det vara idé att 
fönsterplanera. Genom att ge vissa projekt tidsfönster, kan kötider minskas. På det sättet 
undviks även konflikten mellan styrning via körplan och den taktning som genomförs för 
Boeing-projektet. Om Boeing-projektet får den tid som krävs för att kunna hålla sin takt, 
så kan övriga artiklar, som planeras mer tidsfasad, köras vid övrig tid. Detta betyder dock 
att Boeing-projektet prioriteras på bekostnad av andra projekt, men det kan vara 
nödvändigt för att kunna hålla den tänkta takten. 
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Figur 40. Beläggningsbild för mätmaskin i hus 188, med streck för nuvarande kapacitet. 

Målning och målningskontroll 
I måleriet har en utvärdering av kapaciteten gjorts för den framtida upprampningen. Det 
som framkommit av denna är att kapaciteten bedöms tillräcklig under förutsättning att 
vissa förändringar sker. Dessa är bland annat att flytta flertalet artiklar till ett annat hus på 
Saab-området samt att en stor del av artiklarna läggs ut på annat håll. För att klara 
kapaciteten för 2009 och framåt, förutsätts endast de tre stora skalen målas i måleriet. Om 
detta inte skulle gå att genomföra kommer kapaciteten inte att räcka till för att kunna 
måla alla artiklar. Kapaciteten är främst beroende av sprutboxen och vilken fyllnadsgrad 
som går att åstadkommas. 
 
Tiden som åtgår i måleriet förlängs då en artikel per färg och lack måste ligga i 20 
timmar för att fastställa att färgen och lacken fäst. De artiklar som målats med samma 
färg, men inte testas kan gå vidare i flödet. I och med att en buffert bör skapas mellan 
måleriet och Sammanbyggnad kan dessa artiklar ingå i bufferten. Att montera in dessa 
artiklar innan dess att testet är färdigt, innebär ett risktagande som betyder att tid tappas i 
linan vid ett negativt test. Tappet medför direkt en leveransförsening som svårligen går 
att ta igen. Beroende på om en bristsituation uppstått kan risken ändå vara värd att ta, då 
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leveransförseningen ändå kommer att inträffa. Detta beror dock naturligtvis på hur stor 
risken är för ett negativt test. 
 
Precis som i mätmaskinen bör denna avdelning planeras med fönsterplanering. Detta för 
att undvika de prioriteringsproblem som annars uppstår. På detta sätt kan kötiden minskas 
även för dessa beläggningsgrupper. 

Transporter 
De transporter som genomförs mellan olika byggnader i flödet är svåra att helt komma 
ifrån i och med att vissa maskiner inte går att flytta på. De kostnader som uppstår vid en 
tranport är Servistiks avgift, den administrativa tiden som åtgår för ombesörjningen av 
transporten, samt en riskkostnad för transportskador. Till detta kan även tilläggas 
kostnaden som uppstår på grund av att totala genomloppstiden förlängs, alltså en förhöjd 
kapitalbindning. 
 
Ombesörjningen av transporterna är i dagsläget väldigt ineffektivt. Tid åtgår för att ringa 
och beställa emballage och sedan åtgår ytterligare tid för samtal för beställning av 
transport. Genom att införa fasta och schemalagda transporttider utefter den cykliska 
planeringen kan den administrativa delen av tranportkostnaden minska samtidigt som 
onödig väntetid kan reduceras. Detta förutsätter även att emballage hela tiden finns 
tillgängligt. Detta gäller egentligen bara från det att härdningen är färdig, då emballaget 
sedan hela tiden följer med artikeln till dess att den ankommer till Sammanbyggnad. Att 
investera i fler emballage kan därmed bli nödvändigt. Att införa fasta tider för transporter 
förutsätter att tiderna hålls på samma sätt som gäller för övriga resurser i flödet. 

8.4 Störningar 
Ska man gå mot en mer flödesinriktad produktion så lyfter Wikner (2006) fram att 
osäkerheten måste minska med hjälp av ett repetitivt förfarande. Ju mer flödesinriktad 
produktionen blir desto mer känslig är den för störningar, då buffertnivåer mellan 
stationer successivt försvinner. Att få till ett repetitivt förfarande kan göras genom att 
arbeta på ett standardiserat sätt och att transporter kortas ned. Finns dessutom flaskhalsar 
blir detta framförallt viktigt i dessa delar av produktionen. Cyklisk planering kan ses som 
ett första steg att införa en upprepat tillvägagångssätt samt att fokus sätts utifrån 
flaskhalsarna. Genom att införa fasta intervall för hur lång stationstiden får vara skapas 
en tydlig riktlinje för hur lång tid operationen får ta. Utifrån denna tid kan sedan ett 
standardiserat arbetssätt tas fram. 
 
Vollmann et al (2005) tar upp fyra olika typer av osäkerhet, se kapitel 4.3.4. Av dessa 
härrör två ur osäkerhet i efterfrågan, vilket för Boeing-projektet är i stort sätt obefintlig. 
Efterfrågan är känd för flera år framöver. Däremot råder osäkerhet i tillgången, i form av 
den höga kassationsrisken i Kompositverkstaden och varierande ledtider. Den 
hantverksmässiga produktionen gör det svårare att få till jämna operationstider och bidrar 
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även till de höga kassationstalen. Då de flesta artiklarna tillverkas i enstyck innebär 
kassationerna en osäkerhet i om det över huvud taget kommer någon artikel. 
 
Den del av produktionen som är mest hantverksmässig, och där störst variationer 
identifierats, är i själva uppläggningen där komposittejp och olika vävar läggs upp på ett 
verktyg efter ett förutbestämt mönster. Operationernas variation innebär att kapaciteten 
varierar, vilket i sin tur innebär ett frånsteg från principen att ha en jämn kapacitet i hela 
flödet. Beroende på beläggningen kan denna således betraktas som en varierande 
flaskhals. 
 
Om produktionsprocessen inte blir mer säkrad måste andra metoder användas för att tillse 
att flödet inte störs. De tre metoderna som tas upp av Wikner är säkerhetslager, 
säkerhetsledtid och säkerhetskvantitet. När det gäller den stora variationen i 
operationstider är säkerhetsledtid bäst lämpad. Detta för att skapa ett jämnt flöde och för 
att kunna fånga upp produktionsstörningar, se kapitel 4.2.3. Säkerhetsledtiden täcker 
dock inte störning som följer av kassationer, som istället bör garderas med en 
säkerhetskvantitet baserad på kassationsgraden. Övriga störningar, såsom 
kvalitetsproblem, lagning av verktyg etc., måste hanteras via buffertar. Då produktionen 
är upplagd som ett enstycksflöde finns inga andra marginaler. En buffert binder 
visserligen kapital, men då en störning medför att samtliga operationer efter står 
overksamma och att denna direkt påverkar leverans mot kund blir denna kostnad i ett 
större sammanhang liten. Buffertar är även vad teorin förespråkar vid jämna behov, vilket 
är fallet med Boeing-artiklarna. 
 
Det är bra att ha buffertar placerade där det är viktigt att det inte blir brist. En buffert bör 
därmed placeras mellan komposittillverkningen och Sammanbyggnad. Detta då linan 
svårligen kan justera sin takt samt att övriga ingående artiklar planeras efter att takten kan 
hållas. Det blir även viktigt att ha buffertar framför de flaskhalsar som finns, se kapitel 
4.2.3. Detta för att den förlorade tiden i dessa beläggningsgrupper inte går att få igen. Hur 
stora dessa buffertar bör vara beror bland annat på storleken på och antalet fönster. Ju 
större och mer sällan dessa fönster finns, desto högre måste buffertnivån vara i och med 
att ett missat fönster påverkar mer. Det tar då längre tid innan artiklar kan tillverkas nästa 
gång. 
 
Ingen överkapacitet finns heller som kan användas till att komma ifatt varpå det blir extra 
viktigt att kunna hantera störningar. Då flera operationer är överbelagda är det svårt att 
bygga upp buffertar. För att bygga upp buffertar bör upprampningen påbörjas tidigare än 
vad som egentligen behövs. På något sätt måste mer tid i de kritiska resurserna tilldelas 
Boeing-projektet för att detta skall fungera. 
 
De säkerhetsmekanismer som införs krävs i och med brister i produktionsprocessen. 
Målet är dock att dessa brister försvinner då produktionen är inkörd. Därmed bör även 
säkerhetsledtider och buffertnivåer minska med tiden. 
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8.5 Sammanfattning delsyfte 2 
Det är viktigt att systemet hanteras så att behovsberäkningar blir mer rättvisande. Således 
måste samtliga personer som hanterar systemet vara medvetna om hur bilden i systemet 
stämmer överens med verkligheten. Detta blir framför viktigt under inkörningsförloppet 
då operationstiderna är betydligt längre och varierar stort. De långa ledtiderna som finns 
idag utgör ett stort problem både vad gäller styrning och kostnader. Anledningen till de 
långa ledtiderna är framför allt det stora antalet transporter och den stora andelen kötid. 
Transporterna skulle kunna minska väsentligt genom att förlägga en stor del av 
produktionen i hus 195. 
 
Vad gäller kötider så angrips dessa via en cyklisk planering som också tillser att 
planeringen blir lättare och att prioriteringar mellan olika program undviks på 
detaljplaneringsnivå. Den cykliska planeringen bör utgå från den resurs som begränsar 
flödet mest och tillämpas i de resurser som är gemensamma. Kapacitetsmässigt förlitar 
sig Boeing-projektet i vissa fall på externa resurser. Detta innebär att det kommer att bli 
problem om utläggningen av artiklar misslyckas. I DYE är maximal kapacitet redan 
belagd och där får Boeing-projektet för lite tid, vilket innebär att ytterligare 
leveransförseningar kommer att ske så snart takten går upp. Även i andra resurser såsom 
SNK, mätmaskin och måleriet kommer kapaciteten att vara för låg för att klara den 
taktuppgång som planeras, om inte ytterligare kapacitet säkras. Ytterligare en aspekt som 
måste hanteras är alla de störningar som finns idag. Dessa uppstår utifrån osäkerhet i 
tillgång mellan operationer som framförallt grundar sig i en osäker produktionsprocess. 
Detta medför en stor variation i operationstider och en hög andel kassationer. Lösningen 
blir att ha en säkerhetsledtid mellan operationer med stora variationer i tillverkningstid 
samt att införa buffertar vid viktiga platser, såsom innan flaskhalsar och före den taktade 
linan i Sammanbyggnad. 
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9 Styrning via ERP och visuell styrning 
I detta kapitel analyseras delsyfte 3. Empirin analyseras utifrån den teori som tagits upp i 
den teoretiska referensramen. Dessutom undersökes vad som är möjligt att göra i det 
ERP-system som Saab Aerostructures använder. 

9.1 ERP-systemet 
Det finns inget bra sätt i ERP-systemet att styra produktionen med cyklisk planering. Om 
det fanns en tydlig flaskhals finns möjligheten att lägga in denna operation som den 
styrande operationen. Denna funktion fungerar dock bara med en flaskhals. Det är då 
möjligt att bakåtplanera operationerna fram till flaskhalsen och framåtplanera 
operationerna efter. Då det inte finns en tydlig definierad flaskhals i dagsläget är detta 
inte något som bör tillämpas. Den cykliska planeringen får istället tas fram och 
presenteras via andra program, exempelvis Excel. Det är dock bra om systemet återger 
vad som händer i verkstaden. 
 
För att ERP-systemet skall stödja den cykliska planeringen som föreslås bör de tider som 
ligger inne i ERP-systemet stämma med den tänkta planeringen. Transporttider och 
kötider bör därmed anpassas till den cykliska planering som tas fram. Genom detta blir 
ledtiden i systemet den som förväntas i verkligheten, vilket innebär att systemets förslag 
och de kapacitetsbilder som systemet genererar stämmer bättre med läget i verkstaden. 
 
På grund av kassationer påbörjas fler artiklar i kompositen än vad som förväntas 
levereras till Sammanbyggnad. Kompositartiklarna behöver därmed hålla en högre takt 
än vad Sammanbyggnad gör. I dagsläget stöds detta inte av ERP-systemet, som därmed 
föreslår att färre order skall släppas än vad som görs i praktiken. För att få systemet att 
ange rätt antal artiklar kan en separat huvudplan skapas för dessa artiklar. Huvudplanen 
på dessa artiklar ser dock inte behoven från huvudplanen på högre nivå förrän en 
tillverkningsorder är släppt. Om en separat huvudplan skapas för kompositartiklarna, med 
den högre takten, kommer det att bli för många behov då en tillverkningsorder släpps för 
luckan. Detta då de tillverkningsorder som härrör från luckornas huvudplan visas som 
extra behov. Detta sätt att använda systemet fungerar därmed inte bra för detta ändamål 
och bör inte användas. 
 
En annan möjlighet för att få rätt behov för kompositartiklarna är att lägga in en 
kassationsfaktor på artikeln. Det fungerar även fast en enstycksproduktion utförs. Det 
som händer är att dubbla tillverkningsanmodan föreslås vissa dagar, då 
nettobehovsberäkningen räknar med att mindre än en artikel kommer ut ur varje 
tillverkningsorder. Ett exempel på en nettobehovsberäkning visas i Tabell 9. I detta 
exempel är kassationsfaktorn satt till 20 procent. För att täcka ett enstycksbehov behövs 
då en försörjning på 1/0,8 � 1,25 artiklar, vilket visas i kolumnen med behovskvantitet. 
En extra anmodan kommer då med jämna mellanrum, i exemplet 2008-02-21 samt 2008-
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03-14. Behoven kommer på detta sätt inte att ligga i den takt som används, men i och 
med att rätt antal artiklar ligger i systemet blir i alla fall kapacitetsbilderna rätt. Detta är 
bra, speciellt då det stöder kapacitetsplaneringen på lång sikt, och bör därmed användas. 
 
Tabell 9. Exempel på en nettobehovsberäkning med kassationsfaktor 20 procent. 

Behovsdatum Ordertyp Statusbeskrivn. 
Försörjnings-
kvantitet 

Behovs-
kvantitet 

Planerat 
lagersaldo 

2008-02-11 Tillverkningsorder Påbörjad 1 0 1,5 
2008-02-11 Planerad efterfrågan   0 1,25 0,25 
2008-02-15 Tillverkningsrekv. Anmodan skapad 1 0 1,25 
2008-02-15 Planerad efterfrågan   0 1,25 0 
2008-02-21 Tillverkningsrekv. Anmodan skapad 1 0 1 
2008-02-21 Tillverkningsrekv. Anmodan skapad 1 0 2 
2008-02-21 Planerad efterfrågan   0 1,25 0,75 
2008-02-27 Tillverkningsrekv. Anmodan skapad 1 0 1,75 
2008-02-27 Planerad efterfrågan   0 1,25 0,5 
2008-03-04 Tillverkningsrekv. Anmodan skapad 1 0 1,5 
2008-03-04 Planerad efterfrågan   0 1,25 0,25 
2008-03-10 Tillverkningsrekv. Anmodan skapad 1 0 1,25 
2008-03-10 Planerad efterfrågan   0 1,25 0 
2008-03-14 Tillverkningsrekv. Anmodan skapad 1 0 1 
2008-03-14 Tillverkningsrekv. Anmodan skapad 1 0 2 
2008-03-14 Planerad efterfrågan   0 1,25 0,75 

 
För att få stöd för att produktionen tar längre tid under inkörningsförloppet finns en 
effektivitetsfaktor som kan anpassas efter hur lång operationstiden är för en operation. 
Detta måste dock göras för hand, i takt med förbättrade operationstider. Det finns därmed 
inget direkt stöd för att använda sig av erfarenhetskurvor, i systemet. Genom att ändra 
effektivitetsfaktorn kan dock mer rimliga tider visas på kapacitetsbilder och ledtiderna 
blir även längre, vilket stämmer bättre med verkligheten. Detta är dock svårt att ändra 
effektivitetsfaktorn då de riktvärden för produktionen, som används på företaget, då 
skulle ändras. Alternativet är att lägga på transporttider, vilket är det sättet som används. 
Detta sätt innebär inte att beläggningen förändras, däremot kan ledtiderna förändras, så 
att behoven på ingående material stämmer. Det bör dock göras även på de artiklar som 
byggs ihop i Sammanbyggnad, för att undvika den skevhet i behovsbilden som nämns i 
kapitel 8.1. På sikt är det dock bättre att justera effektivitetsfaktorn och företaget bör 
sträva efter att få de korrekta siffrorna att ligga inne i systemet istället för att skapa 
speciallösningar som fungerar men som inte återger en korrekt bild. 
 
För att meddela vad som skall tillverkas i de beläggningsgrupper som planeras med 
fönsterplanering förser planerare operatörerna med listor som anger vad som är 
prioriterat. Att ange vad som skall produceras kan dock göras med hjälp av systemet och 
de körplaner som den genererar. Genom att ange prioritetskategori på order kan planerare 
prioritera mellan order. Om detta görs på kompositartiklarna, som planeras med 
fönsterplanering, är det bara en planerare som prioriterar mellan sina order. Det innebär 
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att de prioriteringarna som görs inte påverkar andra program utan bara i vilken ordning 
artiklarna skall tillverkas i det fönster som tilldelats. 

9.2 Visualisering 
Att komplettera den muntliga kommunikationen mellan människor med visuell 
kommunikation har flera fördelar, se kapitel 4.4. Funderingar finns att styra hela flödet, 
för vissa artiklar, med ett kanbansystem. Det finns dock flera anledningar till att vänta 
med detta. Först och främst bör de grundläggande förutsättningarna skapas. Det som är 
viktigast att arbeta med är då kvaliteten och att få till en mer flödesorienterad produktion. 
Dessa två nämns i kapitel 4.2.2 som två av de mest grundläggande förutsättningarna för 
att implementera JIT. 
 
En flödesorienterad produktion leder till korta och säkra ledtider, vilket är en fördel vid 
användandet av kanban. I och med de många planeringspunkterna i dagsläget skulle det 
även bli många kanbanflöden. De höga kassationstalen för kompositartiklarna, se kapitel 
6.2, innebär en stor osäkerhet. Detta leder till många kanbankort, vilket är liktydigt med 
lager och många produkter i arbete. Vissa av kompositartiklarna är fysiskt stora och dyra 
produkter, speciellt de stora skalen. Detta gör att det kan vara en fördel att styra dessa 
artiklar hårdare för att undvika de lager som skapas i och med kanban flödet. 
 
Det som talar för användandet av kanban är den jämna efterfrågan. Då efterfrågan är 
känd för lång tid framöver finns dock inte de risker, förknippade med att producera mot 
lager, som gör kanban till ett effektivt sätt att styra produktionen, se kapitel 4.2.2. 
Sammantaget finns flera anledningar till att inte styra kompositartiklarna med kanban 
under de förutsättningar som råder och denna typ av styrning bör därmed inte genomföras 
innan de grundläggande förutsättningarna har ändrats. 
 
Saab Aerostructures har redan börjat använda sig av vissa andra visuella styrprinciper. 
Den dagliga styrningen som genomförs på företaget är ett bra exempel på hur visuell 
styrning kan komplettera andra styrmetoder. I och med den dagliga styrningen kommer 
problem snabbt upp till ytan, och kan därmed lösas snabbare. De tavlor som används gör 
det även lätt att få en snabb överblick över läget i produktionen. Att använda färger för att 
signalera resultatet blir tydligt, och förespråkas även av Ljungberg, se kapitel 4.4.1. 
Genom att lyfta fram fyra problemområden och visa resultatet med färger innebär även 
att det går att få en bild av läget genom att bara passera tavlan. 
 
På huvudplanen används MS-project för att skapa produktionsplaner, som sedan används 
som visuell styrning. Dessa produktionsplaner är som Gantt-scheman och dessa planer är 
bra i början av projekt, se kapitel 4.4.2. När produktionen väl är igång i den tänkta takten 
finns dock inte behovet av dessa planer. Då bör istället takten styra, vilket innebär att 
Gantt-scheman inte tillför något extra. 
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De hyllsystem som planeras och som visuellt skall visa om de ingående artiklarna till 
LCD finns tillgängliga ger tydligt information om läget. Att använda färger även här gör 
det lättöverskådligt, vilket är positivt. De Excel-listor som skapas för att visa 
materialläget kan dock medföra negativa konsekvenser, se kapitel 4.2.4. Det vore bättre 
att få in den beräknade leveransdagen i ERP-systemet. Bristlistorna underminerar 
förtroendet för ERP-systemet, vilket kan få negativa effekter på längre sikt. Om det går 
att få in beräknad leveransdag i systemet bör därmed undersökas närmare. 
 
Andra visuella verktyg som används inkluderar planeringen vid DYE där 
fönsterplaneringen sitter uppsatt på en anslagstavla vid maskinen. Det gör att det blir 
tydligt vilket program eller projekt som har tid i maskinen vid en given tidpunkt och bör 
även användas på andra avsnitt som tillämpar fönsterplanering. 
 
För att underlätta förståelsen för kapacitetsläget bör rätt siffror läggas in i ERP-systemet. 
Att siffrorna i dagsläget inte visar de verkliga tiderna, utan att de inlagda tiderna måste 
multipliceras med en verkstadsfaktor, innebär att CRP-bilderna ej blir rättvisande. De 
som är insatta vet vilka tider som skall multipliceras med vilken faktor, men för att ge en 
mer allmän förståelse bland personal bör siffrorna ändras till de tider som verkligen 
används. De kapacitetslinjer som ligger inne i systemet stämmer inte heller de på flera 
beläggningsgrupper. Detta på grund av att tider för kapacitet bara har lagts in efter enskift 
vare sig det gäller eller ej. Som exempel visas verklig kapacitet och kapacitet enligt ERP-
systemet för en beläggningsgrupp i Figur 41. Tiderna borde justeras för att göra det 
lättare att förstå vad kapacitetsbilderna i systemet visar. Kapaciteten i ERP-systemet visar 
inte heller rätt beläggning i och med att den högre takten för kompositartiklarna inte 
ligger inne. Undersöks kapaciteten på lång sikt visas beläggning endast för den takt som 
Sammanbyggnad håller, vilket blir missvisande. Det finns då risk att även 
kapacitetsberäkningar blir missvisande. 
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Figur 41. Visar beläggning samt tillgänglig kapacitet enligt systemet och verklig kapacitet. 
 
Dessutom sköts planeringen i ERP-systemet inte tillfredställande. Att kasserade order 
inte tas bort och att order inte ligger i ordning efter behov försvårar möjligheterna att få 
en bild av hur produktionen av artiklar ligger till, genom att titta i ERP-systemet. Att 
sköta denna bit tar inte mycket tid, men kan vara bra för att få bättre kontroll på läget. 
Även om vissa delar av produktionen inte sköts via ERP, är det bra om läget i 
produktionen ändå återspeglas i det som visas i ERP. Denna del av planering måste 
skötas bättre av de ansvariga produktionsplanerarna. 

9.3 Sammanfattning delsyfte 3 
Den cykliska planering som föreslås för Kompositverkstaden stöds inte direkt av ERP-
systemet. Det går dock att anpassa data i systemet så att det återger vad som händer i 
verkstaden. De tider som ligger inne i systemet bör stämma överens med de verkliga 
tiderna. Den högre takten som krävs i Kompositverkstaden, för att kompensera för 
kassationer, kan hanteras med hjälp av lägga in en kassationsfaktor. Den skall anpassas 
efter kassationstalen för respektive artikel. På detta sätt föreslås rätt antal 
tillverkningsorder, även om de inte ligger enligt den takt som verkligen används. Det ger 
dock stöd för den långsiktiga planeringen och de kapacitetsbilder som systemet skapar. 
 
Det arbete med visualisering som bedrivs inom företaget är bra och bör fortsättas. 
Planeringen i ERP-systemet bör dock förbättras för Boeing-artiklarna för att göra det 
enklare att se vad som pågår genom att titta i systemet. Visualisering i form av 
kanbansystem rekommenderas däremot inte, främst på grund av höga kassationstal och 
upplägget som funktionell verkstad. 
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10 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel sammanfattas rapportens resultat. Dessutom presenteras kritik och 
felkällor, generaliserbarheten i resultaten och förslag på vidare studier. 
 
Som nämndes i inledningskapitlet står Saab Aerostructures inför en stor utmaning om 
både leveransåtaganden och lönsamhetskrav skall uppfyllas i Boeing-projektet. Det som 
utgör de största hindren för detta är produktionens komplexitet, vilket leder till 
kvalitetsproblem och osäkerhet i operationstider, och bristen på kapacitet, både i 
dedicerade och i gemensamma resurser. Båda dessa hinder måste hanteras för att få till en 
tillförlitlig och kostnadseffektiv produktion. 
 
Kvalitetsproblemen och osäkerheten i operationstid, för kompositartiklarna, medför 
problem vad gäller planering och styrning. Mycket resurser läggs på att skapa en takt i 
flödet, men upplägget som funktionell verkstad gör det svårt. Istället bör ett 
flödesupplägg skapas i produktionen. Nu kan luckorna levereras tack vare att de ofta 
prioriteras framför andra projekt, vilket inte är en långsiktig lösning.  Är Boeing-projektet 
något Saab Aerostructures vill satsa på och om alla kompositartiklar tillverkas i egen regi 
måste maskiner i högre grad dediceras till detta projekt. Att bygga upp en mer 
flödesinriktad verkstad bör leda till att kostnader reduceras, då transporttider minskas 
samtidigt med kötider. Dock medför det också att produktionen blir mindre flexibel och 
mer störningskänslig. En minskad flexibilitet innebär att tappad tid i flödet blir svår att ta 
igen, vilket medför att störningar får större konsekvenser. Att gå mot en mer 
flödesinriktad produktion hänger även samman med produktens vandring efter 
produktlivscykeln. 
 
Att det råder kapacitetsbrist i flera beläggningsgrupper innebär att den tänkta takten inte 
kan hållas. För att klara av den högre takten framöver behövs mer kapacitet. Den 
produktion Saab Aerostructures bedriver i Kompositverkstaden bör ha mer av en lead-
strategi, vad gäller kapacitet, det vill säga en viss överkapacitet. Det läget företaget 
befinner sig i nu, genom att ha mer av en lag-strategi och samtidigt försöka följa 
efterfrågan, leder till frekventa överbelastningar och leveransproblem. Genom att tidigare 
öka kapaciteten kan dessa problem till stor del undvikas. Då ny kapacitet tillkommer kan 
dessa placeras för att i större grad skapa flödesgrupper och därmed minska transporterna. 
Innan huvudplanerna släpps bör en grov kapacitetsbedömning göras för de kritiska 
resurserna, inte bara i Sammanbyggnad. Detta för att få en bättre uppfattning om planerna 
över huvud taget är realistiska och det blir speciellt viktigt då det är ont om kapacitet, 
som i Kompositverkstaden. 
 
De gemensamma resurserna begränsar möjligheten att bygga upp ett flöde och medför att 
kötiderna blir omfattande. Bristen på kapacitet tillsammans med en stabil produktmix och 
att efterfrågan är känd innebär att en cyklisk planering är ett lämpligt redskap för att få en 
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effektivare produktion. Vilken operation som är flaskhals i dagsläget är ej konstaterat, 
men den operationen skall hela tiden beläggas. ERP-systemet måste användas för att 
skapa en struktur för ingående artiklar, men även för att kravet på spårbarhet skall 
uppfyllas. Den cykliska planeringen är ett begränsningsbaserat planeringssystem, som i 
likhet med JIT-filosofin och lean production bygger på en takt. Den kan därmed 
integreras med den taktning som sker i Sammanbyggnad. Cyklisk planering används 
framförallt i miljöer där produktionen är beroende av en större maskin, såsom i 
processindustrier av olika slag. På Saab Aerostructures finns dock ett flertal maskiner 
som är centrala och där cyklisk planering är lämplig att införa, i och med den begränsade 
kapaciteten. Viktigt blir dock att en samklang skapas så kötiderna verkligen angrips. 
 
Arbetet med att visuellt återge läget i produktionen är bra. Det innebär att problem blir 
synligare och därmed kan lösas snabbare. Att komposittillverkningen bedrivs i en 
funktionell verkstad innebär dock att det är svårt att visuellt se vad som händer i hela 
flödet. Det blir då viktigt, inte minst ur kapacitetssynpunkt, att få en samstämmighet 
mellan den visuella styrningen och ERP-systemet. Cyklisk planering stöds ej av ERP-
systemet, men de transporttider och kötider som läggs in i systemet bör anpassas efter 
den plan som ligger. På detta sätt visar ERP-systemet vad som sker i verkligheten. Den 
högre takten för kompositartiklarna kan i systemet delvis hanteras genom att en 
kassationsfaktor läggs in för varje artikel. I och med detta kan systemets förslag på 
tillverkningsorder överensstämma med vad som verkligen sker.  
 
Många av de problem som uppstått i Boeing-flödet skulle ha kunnat undvikas om ett 
större fokus lagts på en design som anpassats efter produktionen. För de civila projekten 
är kostnader mer centralt, då konkurrensbilden ser annorlunda ut, varför det blir väldigt 
viktigt att produktionen kan bli effektiv och att slöserier kan elimineras. 
Kapacitetsbristen, som tidigare nämnts, har bland annat orsakats av att legoleverantörer 
inte har kunnat leverera efter åtagande. Tanken är fortfarande att lägga ut 17 av 20 
kompositartiklar. När det kommer ske och vilka som skall leverera dessa är ännu ej klart. 
Kriterierna vid utläggning är inte bara produktionskompetens och ekonomi utan den 
politiska aspekten spelar även den en roll. Produkterna kan läggas ut till ett visst land 
antingen som en motköps affär eller för att förbättra Saab-koncernens möjligheter för 
framtida affärer. 
 
De ekonomiska riskerna som följer med att vara en riskdelande partner och prispress från 
kunderna leder till ett fokus på att minska kostnader. I detta läge blir det naturligt att 
använda sig av en mer resurssnål produktion. Lean production blir då intressant och det 
finns många idéer från denna filosofi att anamma. Det är viktigt att de grundläggande 
förutsättningarna skapas innan man går vidare. För Saab Aerostructures blir det väldigt 
viktigt att produkterna designas och konstrueras för att underlätta produktionen, speciellt 
när volymerna går upp. En bra kvalitet är grunden för att sedan kunna uppnå 
kostnadseffektivitet, samtidigt som en flexibilitet bibehålls.  
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När det gäller konkurrens är det inte rimligt att priset är det avgörande när Boeing och 
Airbus väljer samarbetspartner. Självklart måste produkterna klara de högt uppsatta 
kvalitetskraven som finns inom flygindustrin, men detta blir mer av en förutsättning för 
att överhuvudtaget kunna konkurrera. Istället kan andra kriterier ses som mer avgörande, 
exempelvis kort produktutvecklingsledtid och hög leveransprecision. Då både Boeing och 
Airbus hanterar en oerhört komplex försörjningskedja och förseningar kan få långtgående 
konsekvenser blir det av största vikt att leveranser kan fullföljas. 

10.1 Rekommendationer 
I den analys som presenteras i kapitel 7, 8 och 9 lyfts en mängd problem fram. Nedan 
sammanfattas de viktigaste rekommendationerna som uppkommit, i punktform. Vid varje 
rekommendation finns även en hänvisning till det kapitel där det bakomliggande 
resonemanget förs. 
 
Delsyfte 1 

• Prioritet ett är att minska kvalitetsproblemen (Kapitel 7.2) 
• Gå mot mer av en lead-strategi i Kompositverkstaden (Kapitel 7.1) 
• Skapa en mer flödesorienterad layout i Kompositverkstaden (Kapitel 7.1) 
• En cyklisk planering i Kompositverkstaden (Kapitel 7.2) 

 
Delsyfte 2 

• Standardisera flöden och arbetssätt (Kapitel 8.3) 
• Gör en grov kapacitetskontroll på kritiska resurser innan huvudplan släpps 

(Kapitel 8.3.2) 
• Större kunskapsnivåer om ERP-systemet bland användarna (Kapitel 8.1) 
• Viktigt att anpassa tiderna i systemet under inkörningsförloppet, via 

effektivitetsfaktor (Kapitel 8.1) 
• Klargör vilken resurs som utgör flaskhals i flödet (Kapitel 8.3.2) 
• Låt uppläggning och härdning ske i samma hus (Kapitel 8.3.2) 
• Vid stor variation i operationstid bör säkerhetsledtid användas (Kapitel 8.4) 
• Buffertar bör skapas före Sammanbyggnad samt framför rådande flaskhals 

(Kapitel 8.4) 
 
Delsyfte 3 

• I och med den högre takten i Kompositverkstaden bör en kassationsfaktor 
användas (Kapitel 9.1) 

• Vänta med att införa kanban (Kapitel 9.2) 

10.2 Kritik och felkällor 
De data som samlats in under studien består både av primärdata och av sekundärdata, 
som inhämtats via intervjuer med relevanta personer alternativt via affärssystemet ERP. 
Intervjuerna har varit ostrukturerade och främst haft syftet att inhämta information om 
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produktionssystemet och dess kringliggande processer. En problematik som uppkommer 
många gånger är att intervjuobjektet ger information om den ”upplevda verkligheten”, 
som de uppfattar den, och som därmed inte speglar den ”objektiva verkligheten”. 
Huruvida det går att skilja dessa råder det delade meningar om och grundar sig i de olika 
akademiska synsätten. Författarna bedömer att den bild av Saab Aerostructures och 
produktionen av Boeing-luckor som ges stämmer väl överens med verkligheten. För att 
styrka detta har i möjligaste mån triangulering tillämpats, framförallt genom att 
kombinera flera intervjuobjekts syn med data från ERP.   
 
För att ytterligare förstärka trovärdigheten för studien hade det varit bra att verifiera data 
via kvantitativa mätningar och observationer. Dock bör beaktning tagas till att 
produktionen är under en inkörningsperiod, vilket innebär att effekterna av 
inlärningseffekter kan bli stora, varför noggranna mätningar ändå inte skulle ge en 
korrekt bild. Rimligheten att göra detta kan därmed ifrågasättas. Hänsyn har även tagits 
till att det skulle ha tagit allt för stora resurser i anspråk och lämnat lite tid för analys och 
utformning av lösningsförslag. 

10.3 Generaliserbarhet 
Det resultat som erhållits är framtaget utifrån de förhållanden som råder på Saab 
Aerostructures. De förhållanden som varit mest avgörande vid utformningen av 
lösningsförslag är produktionsprocessen som dels består av komposittillverkningen, en 
funktionell verkstad, samt dels Sammanbyggnad, som är uppbyggd som en 
produktionslina. Vidare påverkar de begränsade och gemensamma resurserna 
tillsammans med kundorderpunktens läge, vilken motsvarar tillverka mot order. Andra 
program på Saab Aerostructures skulle också gagnas av att tillämpa de planerings- och 
styrprinciper som framkommit vid denna studie. Detta gäller framförallt de civila 
programmen i synnerhet Aileron, som tillverkar skevroder till Airbus.   
 
Även annan produktion med förutsättningar liknande de på Saab Aerostructures kan med 
fördel tillämpa resultatet kring kapacitetsstrategier och val av cyklisk planering som 
planerings- och styrsystem. Närmast tillhand borde vara andra företag som verkar inom 
flygplansindustrin. 
 
De resultat som framkommit kring den praktiska exekveringen i affärssystemet är strikt 
knuten till affärssystemet IFS och kan inte tillämpas i andra affärssystem. Dock kan 
tilläggas att implementering av cyklisk planering i flera produktionsresurser generellt är 
något som inte stöds.  

10.4 Vidare studier 
Ett av de problem som konstaterats är att operationstider är väldigt osäkra vilket innebär 
att det blir svårt att säga hur stor tidsåtgången är. För att komma ifrån denna osäkerhet 
skulle en tidsstudie vara ett steg på väg. Den skulle ge en uppskattning på hur lång tid en 
operation tar genomsnitt och hur stor avvikelsen är. Denna information behövs för att 
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kunna dimensionera den säkerhetsledtid som rekommenderas i denna studie i syfte att 
parera osäkerhet. En annan källa till osäkerhet är kassationerna, som också är viktigt att 
ha ett grepp om. Att undersöka hur stor kassationsgraden är blir därmed av stor vikt att 
undersöka. Detta blir absolut nödvändig för att tillse att rätt kassationsfaktor sätts, vilket 
påverkar antalet order som släpps.  
 
Den fönsterplanering som finns idag kan ses som en form av cyklisk planering. Denna är 
dock ej framtagen utifrån en optimeringsalgoritm, vilket innebär att en mer effektiv 
planering kan skapas. Det finns även ett antal heuristiker som skulle kunna tillämpas, 
vilka även borde innebära att mer effektivitet skapas. För att denna skall vara någon idé 
att ta fram måste dock ett mer stabilt läge uppnås i produktionen. Över en längre tid kan 
det bara finnas en resurs som utgör flaskhalsen. Denna blir viktig att identifiera och blir 
den resurs som den cykliska planeringen bör utgå ifrån. 
 
Denna studie har varit helt inriktad mot den interna planeringen och styrningen. En stor 
del planeringen utgörs även av extern försörjning. Denna blir även av stor vikt att titta på 
för att skapa en fullständig planering.  
 
 
 
 



 

101 

Källor 

Litteratur 
Aronsson, Håkan & Ekdahl, Bengt & Oskarsson, Björn (2004) Modern logistik – för 
ökad lönsamhet. Liber, Malmö 
ISBN: 91-47-07473-6 
 
Ljungberg, Örjan (1997) TPM - Total produktivt underhåll. TPM-Institutet, Vimmerby. 
ISBN: 91-973084-0-4 
 
Louis, Raymond S. (1997) integrating KANBAN with MRP II Automating a Pull System 
for Enhanced JIT Inventory Management Productivity Press  
ISBN 1-56327-182-6 
 
Nicholas, John & Soni, Avi (2006) The portal to Lean production. Auerbach 
Publications, Boca Raton. 
ISBN: 978-0-8493-5031-3 
 
Rudberg, Martin Manufacturing strategy, planning and control in a global context 
Linköping studies in science and technology. Thesis, 0280-7971; 758 Dissertations from 
the International Graduate School of Management and Industrial Engineering, 1402-
0793; 22, 1999 
 
Olhager, Jan (2000) Produktionsekonomi Studentlitteratur, Lund. 
ISBN: 91-44-00674-8 
 
Olhager, Jan & Rapp, Birger (1985) Effektiv MPS Studentlitteratur, Lund. 
ISBN: 91-44-24871-7 
 
Slack, Nigel & Chambers, Stuart & Johnston, Robert (2007) Operations management. 
Pearson Education Limited, Harlow. 
ISBN: 978-0-273-70847-6 
 
Srinivasan, Mandyam M. (2004) Streamlined, 14 Principles for Building & Managing 
The Lean Supply Chain. Thomson, Mason, Ohio. 
ISBN: 0-324-23277-2 
 
Vollmann, Thomas E. & Berry, William L. & Whybark, D. Clay & Jacobs, R. Robert 
(2005) Manufacturing Planning & Control Systems for Supply Chain Management Fifth 
Edition. McGraw-Hill, New York. 
ISBN: 0-07-144033-X 
 



 

102 

Womack, James P. & Jones, Daniel T. & Ross, Daniel (1990) The Machine That 
Changed the world: The Story of Lean Production 
ISBN: 0-06-097417-6 

Artiklar 
Berry, William L. & Hill, Terry (1992) Linking Systems to Strategy. Internatinal Journal 
of Operations & Production Management, Vol 12, Issue 10, p3-15. 
 
Bilalis, N & Scroubelos, G & Antoniadis, A & Emeris, D & Koulouriotis (2002) Visual 
factory: basic principles and the 'zoning' approach. International journal of prod. res. 
2002, Vol. 40, No. 15, 3575-3588. 
 
Dangayach, G. S. & Deshmukh, S. G. (2001) Manufacturing Strategy Litteratur review 
and some issues International Journal of Operations & Production Management  Vol. 21 
No. 7, pp 884-932 
 
Ferdows, Kasra & DeMeyer, Arnoud (1990) Lasting Improvements in Manufacturing 
Performance: In Search of a New Theory Jornal of Operations Management Vol. 9, No. 
2, April, 1990 
 
Global logistics (2007), Flight international, 26 september- 2 october 2006, number 5055 
volume 170 
 
Hallgren, Mattias & Olhager, Jan (2006) Quantification in manufacturing strategy: A 
methodology and illustration International Journal of Productions Economics 104, 113-
124 
 
Hayes, Robert H & Wheelwright, Steven C (1979) Link manufacturing process and 
product life cycles Harvard Business Review jan-feb 1979 
 
Leong, GK & Snyder, DL & Ward, PT (1990) Research in the Process and Content of 
Manufacturing Strategy International Journal of Management Science Vol. 18 No. 2, 
1990, pp. 109-122 
 
Olhager, Jan & Rudberg, Martin & Wikner, Joakim (2001) Long-term capacity 
management: Linking the perspectives from manufacturing strategy and sales and 
operations planning International Journal of Producions Economics Feb 2001, 215-225 
 
Pritchard, David & MacPherson, Alan (2007) Eve of destruction? Aerospace 
manufacturing, March 2007 
 



 

103 

Safizadeh, Hossein M. & Ritzman, Larry P. (1997) Linking performance drivers in 
production planning and inventory control to process choice Journal of Operations 
Management 15 1997, 389-403  
 
Solutions to integration (2007), Aerospace manufacturing, January 2007 
 
Spencer, M. S. & Cox, J. F. (1995) Optimum production technology (OPT) and the 
theory of constraints (TOC): analysis and genealogy International Journal of Production 
RES Vol. 33, No. 6, 1995, 1495-1504  
 
Warwick, Graham (2007) Boeing reinvents the airliner, Flight international, 10-16 july 
2007 

Elektroniska källor 
Boeing [www] 
www.boeing.com Hämtat: 19 september 2007 
 
Carey, Bill. Outlook 2007 [www] 
http://www.aviationtoday.com/av/categories/commercial/7615.html 
Hämtat: 18 september 2007 
 
Chilson, Morgan (2003) Economic impact ‘overwhelming’ for aircraft industry [www] 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4179/is_20030907/ai_n11800876 
Hämtat: 19 september 2007 
 
EASA (European Aviation Safety Agency) [www] 
http://easa.europa.eu Hämtat: 26 september 2007 
 
IAQG (International Aerospace Quality Group) [www] 
www.iaqg.org Hämtat: 26 september 2007 
 
Jensen, David. Outlook 2004: Ready for a Resurgence? [www] 
http://www.aviationtoday.com/av/categories/commercial/673.html 
Hämtat: 18 september 2007 
 
Jensen, David. Avionics Outlook 2006: Rising Expectations [www] 
http://www.aviationtoday.com/av/categories/military/699.html  
Hämtat: 18 september 2007 
 
Kroo, Ilan. Aircraft Design: Synthesis and Analysis [www] 
http://adg.stanford.edu/aa241/AircraftDesign.html Hämtat: 17 september 2007 
 
Mecham, Michael (2007b) Boeing faces "pretty tight" 787 delivery schedule [www] 



 

104 

http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=awst&id=news/aw0
91007p2.xml Hämtat: 12 september 2007 
 
Mecham, Michael (2007a) The show’s over – now the 787 has to fly [www] 
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=awst&id=news/aw0
71607p2.xml Hämtat: 12 september 2007 
 
Näringsdepartementet rapport (2005) Flyg- och rymdindustrin – En del av Innovativa 
Sverige. N2004/3333/NL Regeringskansliet. [www] 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/77/44/e77d94c6.pdf  
Hämtat: 24 september 2007 
 
Saab årsredovisning (2006) [www] 
http://www.saabgroup.com/NR/rdonlyres/20DAB221-3D75-4E94-9401-
C4AAF8CCDF1E/0/arsredovisning_2006.pdf Hämtat: 24 september 2007 
 
Saabnet [www] 
Saabs intranät. Hämtat: September-Oktober 2007 
 
Walz, Martha. The dream of composites [www] 
http://www.rdmag.com/ShowPR.aspx?PUBCODE=014&ACCT=1400000100&ISSUE=0
611&RELTYPE=PR&ORIGRELTYPE=FE&PRODCODE=00000000&PRODLETT=B
M&CommonCount=0 Hämtat: 12 september 2007 

Muntliga källor 
Andersson, Benny, Huvudplanerare 
Bergehed, Torbjörn, Produktionsledare, OFP 
Björkhem, Mikael, Andon Teamleader Boeing 
Cassel, Erik, Produktionsledare, Nit- och Mekband 
Fahlén, Christoffer, Planering/Logistik, Komposit 
Fält, Göran, Chef Huvudplanering 
Gelotte, Kenneth, Operatör, Mätmaskin hus 188 
Griph, Rene, Produktionsledare Autoklav 
Hall, Thomas, Produktionsutvecklare, Komposit 
Henriksson, Patrick, Produktionsledare Boeing 787 
Igeland, Per, Förändringsledning, Lean 
Lejon, Tommy, Huvudplanering, System- och rutinstöd 
Malmqvist, Björn, Produktionsledare, Komposit 
Magnusson, Olof, Produktkalkylering 
Persson, Thomas, Produktionsutvecklare, Sammanbyggnad 
Rinefalk, Urban, Huvudplanering 
Sewerin, Svante, Produktionsledare, DYE 
Sigfridsson, Johan, Industrialization Team leader 



 

105 

Skarin, Jim, Teknikledare/Produktionsingenjör, Komposit 
Svenberg, Bruno, Produktionsledare, Maskinverkstaden 
Vaara, Jan, Produktionsteknisk utveckling, Komposit 
Viklund, John, Business Consultant, IFS 
Westblad, Ola, Produktionsutvecklare, Komposit 
Westergren, Andreas, Chef Produktionskontor 
Åstrand, Conny, Produktionsutvecklare, Måleriet 

Övriga källor 
Olhager, Jan (2006) Föreläsningsanteckningar från kursen Produktionsstrategier  
 
Wikner, Joakim (2006) Föreläsningsanteckningar från kursen Produktionslogistik  



 

106 

Bilaga 1 – Flödesbild för kompositartiklar till BCD 
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Bilaga 2 – Kompositartiklar 
 
Artikelbeskrivning Lucka Härd-

familj 
Produkt-
familj 

Antal 
per ship 
set 

Antal 
verktyg 

Antal 
artiklar 
per 
verktyg 

Skin main LCD 1 B 2 1 1 
Inner skin LCD 1 B 2 1 1 
Lower beam LCD 1 A 2 1 2 
Intercostal panel No. 65 LCD 1 A 2 2 2 
Intercostal panel No. 66 LCD 1 A 14 3 5 
Edge frame 1 LCD 2 D 2 1 1 
Frame intermediate 2 LCD 2 D 2 1 1 
Frame central 3 LCD 2 D 2 1 1 
Frame central 4 LCD 2 D 2 1 1 
Frame central 5 LCD 2 D 2 1 1 
Frame intermediate 6 LCD 2 D 2 1 1 
Edge frame 7 LCD 2 D 2 1 1 
Upper beam LCD 2 E 2 2 1 
Main structure BCD 1 C 1 1 1 
Latch housing frame LWR BCD 1 A 1 1 1 
Latch housing frame UPR BCD 1 A 1 1 1 
Edge frame FWD BCD 2 E 1 1 1 
Edge frame AFT BCD 2 E 1 1 1 
Edge frame UPR BCD 2 E 1 1 1 
Edge frame LWR BCD 2 E 1 1 1 
 


