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Sammanfattning 
Flextronics Västerås Operation är sedan första juni 1999 en del i Flextronics International 
Inc.. Västerås Operation har år 2001 drygt 600 anställda och en omsättning på cirka 600 
miljoner kronor. Huvuddelen av verksamheten är kontraktstillverkning av kretskort för 
industriell användning. Ytmonteringsavsnittet är en av de första länkarna i produktionskedjan 
av kretskort och är relativt oflexibelt vad gäller kapacitetsanpassning inom en tidshorisont 
kortare än tre månader. Ledningen för ytmonteringsavsnittet har på grund av variationer i 
kundernas efterfrågan och störningar i materialtillförseln svårt att anpassa ytmonteringsav-
snittets produktionskapacitet. 
 
Syftet med examensarbetet är att skapa en hållbar simuleringsmodell för kapacitetsplanering 
av verkstadens ytmonteringsavsnitt. Genom att kunna simulera det framtida kapacitetsbehovet 
ska ledningen förbättra planeringen av ytmonteringsavsnittets resurser. Därigenom ska 
produktionen anpassas efter den rådande efterfrågan i de efterkommande produktions-
grupperna i produktionsflödet. 
 
Vid analysen av företagets material- och produktionsstyrning observeras att produktionsflödet 
ska styras genom materialbehovsplanering och att affärssystemet BaaN IV är centralt för att 
materialbehovsplaneringen ska fungera. Fungerar inte BaaNs funktioner för produktions-
planering får ytmonteringsavsnittet problem med att tillhandahålla rätt mängd kapacitet i 
produktionsflödet. Detta faktum består även om ledningen för ytmonteringsavsnittet har 
tillgång till en fungerade simuleringsmodell för kapacitetsplanering. Kapacitetsbehovs-
planering av ytmonteringslinorna är därför en del av företagets materialbehovsplanering. 
Fungerar inte den övergripande planeringsnivån där huvudplanen skapas, fungerar inte 
kapacitetsbehovsplaneringen av ytmonteringsavsnittets resurser. 
 
Analysen påvisar att den konkreta orsaken till företagets problemen med materialbehovs-
planering är att större delen av produktionsledtiderna saknas och då främst kötiderna, samt 
operationstiderna. Detta leder till att produktionsplaneringen inte fungerar på någon nivå. Vid 
en djupare analys konstateras att bristen på användbara operationstider och företagets problem 
med sin material- och produktionsstyrning orsakas av samarbetsproblem mellan matris-
organisationens olika delar. De klarar bland annat inte att dela det gemensamma resultat-
ansvaret och fördela kostnaderna internt. 
 
Examensarbetets resultat är att det inte går att skapa en hållbar simuleringsmodell för 
kapacitetsplanering av ytmonteringsavsnittet i verkstaden. Orsaken är att ytmonteringsav-
snittets kapacitetsbehovsplanering inte är en isolerad företeelse, utan beroende av företagets 
materialbehovsplanering. Dock sammanställs ytmonteringsavsnittets operationstider och en 
fungerande simuleringsmodell skapas. Valideringen av ytmonteringsavsnittets simulerings-
modell visar att den är användbar om indata till modellen, prognoser och planerade order, har 
tillräckligt god kvalitet. Kapacitetssimuleringsverktyget påvisar därmed att det är möjligt att 
förbättra affärssystemets funktioner för material- och produktionsstyrning, om produktions-
systemets olika delar samarbetar mot gemensamma mål. 



  

 



Abstract 
On the 1st of June, 1999, Västerås Operation became part of Flextronics International 
Inc.. In fiscal year of 2001, Västerås Operation had more than 600 employees and the 
business trade was about SEK 600 million. This factory is a contract manufacturer of 
printed circuit cards for industrial use. The production unit for Surface Mount Assembly 
(SMA) is the first link in the production chain for printed circuit cards and it is rather 
inflexible. Because of this the SMA production unit has difficulties in adjusting their 
capacity in a time period shorter than three months. The management has problems to 
adjust the production capacity due to variations in customer demands and disturbances 
in the material supplies. 
 
The purpose of this degree project has been to find a lasting simulation model for the 
capacity planning of the SMA production unit. To use simulation in the planning 
process would speed up this process quite considerably which would make the 
customers more satisfied. 
 
During the analysis of the company’s production control it has been observed that the 
production process is run by the Material Requirement Planning (MRP). The Enterprise 
Resource Planning system (ERP) BaaN IV is important in the manufacturing system 
and necessary for an effective MRP. If the Baan IV does not work, the SMA production 
unit will have problems with supplying the production process with the right capacity. 
This fact will remain even if the management of the SMA function has access to a 
working simulation model for capacity planning.. If the master production scheduling 
does not work, the capacity requirement planning of the SMA production unit will not 
work. 
 
The analysis illustrates that the reason for the problem with the MRP is bad quality of 
the production data. Lead times, such as queuing time and operations time, have very 
bad quality in the ERP-system. That is the reason why production planning at any level 
does not work. In a more profound analysis it occurs that the lack of accurate lead times 
and the problem with the MRP are caused by co-operational problems in the different 
parts of the matrix organisation. They do not have the ability to share the mutual results 
and to internally distribute the costs. 
 
The result of this degree project shows that it is impossible to achieve a long lasting 
simulation model for capacity planning of the SMA production unit’s resources. The 
underlying cause for the result is that the production planning for the SMA function is 
not an isolated process. It is dependent of the company’s MRP. Nevertheless, accurate 
operation times are calculated and a working simulation model for capacity planning is 
created for the SMA production unit. The validation of the simulation model 
demonstrates that the model is useful if input to the model, forecast and planned order, 
are accurate enough. The capacity simulation tool confirms that it is possible to improve 
the ERP-systems function for manufacturing control, if different parts of the production 
system co-operate and have one and the same objectives. 
 
 



  

 
 
 



  

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING........................................................................................................... 1 

1.1 Företaget ....................................................................................................................... 1 
Flextronics International .................................................................................................... 1 
Flextronics Västerås Operation .......................................................................................... 1 

1.2 Bakgrund....................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte ............................................................................................................................... 2 
1.3.1 Anvisningar ............................................................................................................ 2 

Direktiv............................................................................................................................... 2 

1.4 Problemidentifiering och avrapportering.................................................................. 3 

1.5 Avgränsningar .............................................................................................................. 3 

2 METOD.................................................................................................................. 5 

2.1 Metodsynsätt................................................................................................................. 5 
Analytisktsynsätt ................................................................................................................ 5 
Systemsynsätt ..................................................................................................................... 5 
Aktörssynsätt ...................................................................................................................... 5 

2.1.1 Blandformer av metodsynsätt och val av metod .................................................... 6 

2.2 Genomförande .............................................................................................................. 6 
2.2.1 Problemformulering ............................................................................................... 7 
2.2.2 Litteraturstudie ....................................................................................................... 7 
2.2.3 Planering och utformning av uppgiften.................................................................. 8 
2.2.4 Skapa modell .......................................................................................................... 8 
2.2.5 Datainsamling......................................................................................................... 8 

Direkta observationer av verksamheten ............................................................................. 8 
Datainsamling genom intervjuer och samtal ...................................................................... 8 
Intervjuernas reliabilitet och tillämpning av aktörssynsättet.............................................. 9 
Datainsamling genom företagsdokument........................................................................... 9 
Insamling av kapacitetsdata och ledtider för ytmonteringslinorna .................................... 9 

2.2.6 Databehandling och problemanalys ..................................................................... 10 
2.2.7 Implementering och testning av modellen ........................................................... 10 
2.2.8 Rapportering......................................................................................................... 10 

2.3 Felkällor ...................................................................................................................... 10 
Felkällor vid direkta observationer .................................................................................. 10 
Felkällor rörande företagsdokumentation och tolkning av dessa..................................... 11 
Felkällor rörande intervjuer och aktörssynsättet .............................................................. 11 

2.3.1 Felkällor vid validering av simuleringsverktyget................................................. 11 

3 TEORETISK REFERENSRAM........................................................................... 13 

3.1 Ytmontering, SMA (Surface Mount Assembly) ...................................................... 13 
3.1.1 Mönsterkort, komponenter och kretskort ............................................................. 13 



  

3.1.2 Ytmonteringsteknik.............................................................................................. 14 
Applicering av lod och lim............................................................................................... 15 
Montering av chip ............................................................................................................ 15 
Montering av kretsar ........................................................................................................ 16 
Omsmältningslödning och härdning av lim ..................................................................... 16 

3.2 Simulering ................................................................................................................... 16 
3.2.1 Produktionssimulering ......................................................................................... 17 
3.2.2 Implementering av simuleringsverktyg................................................................ 17 

3.3 Material och produktionsstyrning, MPS ................................................................. 20 
Sälj och verksamhetsplanering (SVP).............................................................................. 21 

3.3.1 Materialbehovsplanering (MRP).......................................................................... 21 
Arbetsflödet för ett MRP-baserat produktionssystem...................................................... 22 
Huvudplanen är kritisk för att MRP-systemet ska fungera .............................................. 24 
Lagerhantering ................................................................................................................. 25 
Underhåll, rutiner och personalens inställning................................................................. 25 
MRP olämpligt vid oförutsägbart produktionsförlopp..................................................... 26 
Sju stora problemen.......................................................................................................... 26 

3.3.2 Kapacitetsplanering.............................................................................................. 26 
3.3.3 Ledtid ................................................................................................................... 27 

Produktionsledtiden.......................................................................................................... 27 
Operationstid .................................................................................................................... 27 

3.4 Affärssystem ............................................................................................................... 28 
3.4.1 Implementering .................................................................................................... 29 
3.4.2 System för Material- och Produktionsstyrning .................................................... 29 

Referenssystem................................................................................................................. 29 
Grunddata ......................................................................................................................... 30 
Övergripande resursplanering .......................................................................................... 31 
Kundorderhantering ......................................................................................................... 31 
Materialhantering ............................................................................................................. 31 
Behovsplanering............................................................................................................... 31 
Inköpsplanering................................................................................................................ 31 
Beläggningsplanering....................................................................................................... 31 
Produktionsorderhantering ............................................................................................... 31 
Produktionsuppföljning.................................................................................................... 32 
Förkalkylering .................................................................................................................. 32 
Efterkalkylering................................................................................................................ 32 

3.4.3 BaaN IV................................................................................................................ 32 

3.5 Använda Excel som mjukvara .................................................................................. 32 

3.6 Insamling och analys av data .................................................................................... 33 

3.7 Organisationsteori ...................................................................................................... 33 
3.7.1 Vad är en organisation.......................................................................................... 33 

Formell och informell struktur ......................................................................................... 33 
Tesen om social behovsteckning...................................................................................... 34 
Kompletteringstesen......................................................................................................... 34 
Förvrängningstesen .......................................................................................................... 34 



  

Motsättningstesen............................................................................................................. 34 
3.7.2 Olika organisationer ............................................................................................. 34 

Funktions- och divisionsorganisation............................................................................... 35 
Processorganisation .......................................................................................................... 35 
Matrisorganisation............................................................................................................ 38 
Anarkistiska tendenser, maktkamp, gruppsjuka och ökade kostnader............................. 38 

3.7.3 Linje-stabskonflikter ............................................................................................ 39 
3.7.4 Den psykosociala arbetsmiljöns inverkan på organisationen............................... 40 
3.7.5 En livskraftig organisation är en lärande organisation......................................... 40 

Myterna ”problemet är utanför vår kontroll” och ”ledningen har lösningen” ................. 41 
3.7.6 Krafter och attityder som bromsar organisationen............................................... 42 

Våra behov ....................................................................................................................... 42 

4 NULÄGESBESKRIVNING OCH PROBLEMIDENTIFIERING........................... 45 

4.1 Flextronics i Västerås................................................................................................. 45 
4.1.1 Flextronics Västerås Operation ............................................................................ 45 

Typisk kund hos Flextronics Västerås ............................................................................. 45 
4.1.2 Uppsägningar och osäkerhet ................................................................................ 45 

4.2 Tillverkningsprocessen .............................................................................................. 46 
4.2.1 Variation mellan olika slutprodukter.................................................................... 46 
4.2.2 Produktionssystemets utformning ........................................................................ 46 
4.2.3 Lager..................................................................................................................... 47 
4.2.4 Implementering och användning av BaaN IV...................................................... 47 

Exempel på brister med verksamhetens användning av BaaN ........................................ 48 
4.2.5 Verksamhetsstödet PSKK .................................................................................... 49 
4.2.6 Existerande simuleringsverktyg ........................................................................... 49 
4.2.7 Produktflöde nya produkter.................................................................................. 50 

Program Manager (PM) ................................................................................................... 50 
Produktflödet vid industrialisering................................................................................... 50 

4.2.8 Orderplanering befintliga produkter..................................................................... 51 
Prognoshantering.............................................................................................................. 51 
Huvudplanering................................................................................................................ 52 
Planerade order blir frisläppta order................................................................................. 52 

4.2.9 Verkstads layout och gemensamma resurser ....................................................... 53 
4.2.10 Produktionsflödet ................................................................................................. 53 

4.3 Ytmonteringsavsnittet, Västerås Operation ............................................................ 55 
4.3.1 Ytmonteringens position i produktflödet ............................................................. 55 
4.3.2 Maskinpark för ytmonteringslinor, befintliga produkter...................................... 56 

Siemenslinorna ................................................................................................................. 56 
Fujilinorna ........................................................................................................................ 57 

4.3.3 Vilken maskin i linan monterar respektive komponentkapsling .......................... 57 
4.3.4 Simuleringsverktyg för ytmonteringslinorna ....................................................... 57 

Simuleringsverktygets funktion ....................................................................................... 58 
4.3.5 Arbetsflöde ytmonteringsavsnittet ....................................................................... 58 

Ytmonteringslinans operatörer ......................................................................................... 59 
Ytmonteringsavsnittets produktionsingenjörer ................................................................ 60 

4.3.6 Riggning ............................................................................................................... 60 



  

Siemenslinorna ................................................................................................................. 60 
Fujilinorna, Kon 5000 ...................................................................................................... 61 

4.3.7 Mätning av inre och yttre ställ.............................................................................. 61 
4.3.8 Planering och kapacitetsplanering för ytmonteringslinorna................................. 62 
4.3.9 Kapacitetsutnyttjande av ytmonteringslinorna..................................................... 62 
4.3.10 Operationstider och loggböcker ........................................................................... 63 

Det finns inga operationstider att tillgå ............................................................................ 63 

4.4 Organisation ............................................................................................................... 63 
4.4.1 Projektledning ...................................................................................................... 64 
4.4.2 Samarbete mellan affärsenheterna och de stödjande funktionerna ...................... 64 
4.4.3 Organisationens visioner, strategier och mål ....................................................... 65 
4.4.4 Projektorganisation enligt matrisorganisationsprincipen ..................................... 65 
4.4.5 Informell organisation .......................................................................................... 66 

5 ANALYS.............................................................................................................. 67 

5.1 Problemet som ska lösas med simulering................................................................. 67 

5.2 Analys av orderprocesserna ...................................................................................... 67 
5.2.1 Orderprocessen för nya produkter........................................................................ 68 

Hur ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering påverkas ............................................... 68 
Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen..................................... 68 
Exempel på ur det skulle kunna fungera .......................................................................... 68 

5.2.2 Lagerhantering, prognoser och planerade kundleveranser................................... 68 
Lagerhantering ................................................................................................................. 68 
Prognoser och planerade kundleveranser ......................................................................... 69 
Hur ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering påverkas ............................................... 69 
Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen..................................... 69 

5.2.3 Kapacitetsplanering av orderprocessen ”tillverkning av befintliga produkter” ... 69 
Kapacitetsmått .................................................................................................................. 69 
Huvudplanering................................................................................................................ 70 
Behovsplanering............................................................................................................... 70 
Detaljplanering och produktion........................................................................................ 71 
Hur ytmonteringsavsnittet påverkas av företagets kapacitetsplanering av befintliga 
produkter .......................................................................................................................... 72 
Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen..................................... 73 

5.3 Existerade verksamhetsstöd för kapacitets- och behovssimulering ...................... 74 
5.3.1 Kapacitetssimulering med BaaN IV..................................................................... 74 

Funktionen för grov kapacitetsplanering (RCCP) i Baan IV ........................................... 74 
Funktionen för kapacitetsbehovsplanering (CRP) i BaaN IV.......................................... 74 

5.3.2 Grunderna till problemen med BaaN IV .............................................................. 75 
Konkreta brister som förhindrar kapacitetsbehovsplanering via BaaN IV ...................... 76 

5.4 Analys av organisationen........................................................................................... 76 
5.4.1 Organisationens uppbyggnad ............................................................................... 77 
5.4.2 Driften av organisationen ..................................................................................... 77 
5.4.3 Processledning saknas .......................................................................................... 78 
5.4.4 Hur organisationen påverkar ytmonteringsavsnittet ............................................ 78 

Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen..................................... 79 



  

5.5 Analys av ytmonteringslinorna ................................................................................. 79 
5.5.1 Avgörande för i vilken lina kretskorten monteras................................................ 79 
5.5.2 Loggböcker........................................................................................................... 79 

Förbättringsmöjligheter med loggböckerna ..................................................................... 80 
5.5.3 Studier av ytmonteringsprocessen och analys av stopptider ................................ 80 

Information som utvinns från Erdingers loggbok genom att använda verktyget ............. 81 
Analys av kretskort 3HAC3180-1 och operationen montering på primärsida................. 81 
Undersökning av några slumpvis utvalda kretskort och operationer ............................... 83 

5.5.4 Statistisk undersökning av takttiderna i Erdingers loggbok................................. 84 
Analys av histogram och normalplott för primärsidesmontering på kretskort 
3BSE008505R1................................................................................................................ 84 
Analys av histogram och normalplott för primärsidesmontering på kretskort 
3BSE005735R1................................................................................................................ 85 
Analys av histogram och normalplott för primärsidesmontering på kretskort 61430001-
WH ................................................................................................................................... 85 

5.5.5 Statistisk undersökning av ytmonteringslinornas ställtider.................................. 85 
5.5.6 Riggning och inre ställ ......................................................................................... 86 

Faktorer som påverkar behovet av tid vid riggning ......................................................... 86 
Faktorer som påverkar den inre ställtiden ........................................................................ 87 

5.5.7 Sammanställning av faktorer som påverkar operationstiden ............................... 87 
De faktorer som har störst inverkan på operationstiden och den beräknade takttiden..... 87 

6 RESULTAT ......................................................................................................... 89 

6.1 Sammanställning av operationstider för kapacitetssimulering ............................. 89 
6.1.1 Uppskattning av representativa ställtider ............................................................. 90 
6.1.2 Uppskattning av de representativa takttiderna ..................................................... 90 

Verktyg för sammanställning av takttider ........................................................................ 91 

6.2 Kapacitetssimuleringsverktyget................................................................................ 92 
6.2.1 Indata till simuleringsverktyget............................................................................ 92 
6.2.2 Simuleringsverktygets funktion ........................................................................... 93 
6.2.3 Utdata från kapacitetssimuleringsverktyget ......................................................... 93 

Tolkning av kapacitetssimuleringsverktygets utdata ....................................................... 93 
6.2.4 Validering av kapacitetssimuleringsverktyget ..................................................... 94 

Genomförande av valideringen ........................................................................................ 94 
Valideringens resultat....................................................................................................... 95 

7 DISKUSSION ...................................................................................................... 97 
7.1.1 God förbättringspotential hos ytmonteringsavsnittet ........................................... 98 
7.1.2 Individens mål ska överensstämma med företagets mål ...................................... 98 
7.1.3 Diskussion kring sammanställning av information och grunddata ...................... 99 

8 REFERENSER.................................................................................................. 101 



  

 

9 BILAGOR.......................................................................................................... 103 
Bilaga 1: Frågeformulär ................................................................................................. 103 
Bilaga 2: Organisationsschema ...................................................................................... 105 
Bilaga 3: Loggböcker för operationstider och stopptidsmätning ................................... 107 
Bilaga 4: Loggbok för ställtidsmätning.......................................................................... 108 
Bilaga 5: Teoretiska monteringstider ............................................................................. 109 
Bilaga 6: Sammanställning av stopptider för kretskortidentitet 3HAC3180-1 .............. 112 
Bilaga 7: Urval av ställtider från ytmonteringslinans Hokkaido.................................... 118 
Bilaga 8: Histogram för ytmonteringslinan Hokkaidos ställtider .................................. 119 
Bilaga 9: Statistiskanalys av takttider ............................................................................ 120 
Bilaga 10: Utdata från verktyget för sammanställning av takttider ............................... 124 
Bilaga 11: Kapacitetssimuleringsverktyget.................................................................... 125 
Bilaga 12: Resultat från validering av kapacitetssimuleringsverktyget ......................... 135 

 
 
Figurförteckning 
Figur 2.1 Processen ”Genomföra examensarbetet”.................................................................... 7 
Figur 3.1 Kretskort i en mobiltelefon....................................................................................... 13 
Figur 3.2 Siemens ytmonteringslina......................................................................................... 14 
Figur 3.3 Komponenter förpackade på tejprulle ...................................................................... 16 
Figur 3.4 Flödesschema för simuleringsprojekt, Banks-Carson-Nelson (1996) ...................... 18 
Figur 3.5 Arbetsflödet för materialbehovsplanering, Plossl (1995)......................................... 23 
Figur 3.6 Moduluppbyggt referenssystem, Olhager-Rapp (1985) ........................................... 30 
Figur 3.7 Definition av en process, Egnell (1999) ................................................................... 36 
Figur 3.8 Förändringscykeln, Bergman-Klefsjö (1995)........................................................... 37 
Figur 3.9 Matrisorganisation .................................................................................................... 38 
Figur 4.1 Fabrikslayout ............................................................................................................ 46 
Figur 4.2 Graf över kapacitetsbehovet för ytmonteringslinan Ashai ....................................... 49 
Figur 4.3 Slutprodukt ............................................................................................................... 55 
Figur 4.4 Körplan genererad av BaaN IV ................................................................................ 58 
Figur 4.5 Organisationsschema för Flextronics Västerås Operation........................................ 64 
Figur 5.1 Graf från BaaN IV över kapacitetsbehov ................................................................. 71 
Figur 5.2 Gränssnitt sessionen ”Maintain task” ....................................................................... 75 
Figur 9.1 Organisationsschema, Företaget ............................................................................. 105 
Figur 9.2 Organisationsschema, Affärsenhet 1 ...................................................................... 105 
Figur 9.3 Organisationsschema, Affärsenhet 2 ...................................................................... 106 
Figur 9.4 Organisationsschema, Funktionen teknik och kvalitet ........................................... 106 
Figur 9.5 Loggboksark för bland annat operationstider ......................................................... 107 
Figur 9.6 Loggboksark för stopptider .................................................................................... 107 
Figur 9.7 Loggbok för ställtidsmätning.................................................................................. 108 
Figur 9.8 Histogram för Hokkaidos ställtider ........................................................................ 119 
Figur 9.9 Histogram takttider för kretskortsidentitet 3BSE008505R1 .................................. 120 
Figur 9.10 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 3BSE008505R1.............................. 120 
Figur 9.11 Histogram takttider för kretskortsidentitet 3BSE005735R1 ................................ 121 
Figur 9.12 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 3BSE005735R1.............................. 121 
Figur 9.13 Histogram takttider för kretskortsidentitet 61430001-WH .................................. 122 
Figur 9.14 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 61430001-WH................................ 122 



  

Figur 9.15 Utdata från verktyget för sammanställning av takttider ....................................... 124 
Figur 9.16 Arket ny planering ................................................................................................ 125 
Figur 9.17 Arket omplanera ................................................................................................... 126 
Figur 9.18 Arket indata .......................................................................................................... 127 
Figur 9.19 Arket artikeldata ................................................................................................... 128 
Figur 9.20 Arket arbetsyta...................................................................................................... 129 
Figur 9.21 Arket resultat ........................................................................................................ 130 
Figur 9.22 Diagram Siemenslinorna processtid per vecka..................................................... 132 
Figur 9.23 Diagram Siemenslinorna koponenter per vecka................................................... 132 
Figur 9.24 Diagram Siemenslinorna kort per vecka .............................................................. 133 
Figur 9.25 Diagram Siemenslinorna order per vecka ............................................................ 133 
Figur 9.26 Diagram processtid för hela ytmonteringsavsnittet per vecka.............................. 134 
Figur 9.27 Valideringsverktyget ............................................................................................ 135 
Figur 9.28 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Erdinger . 137 
Figur 9.29 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Hokkaido 137 
Figur 9.30 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Kirin ....... 138 
Figur 9.31 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Orion ...... 138 
Figur 9.32 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Warsteiner
................................................................................................................................................ 139 
Figur 9.33 Normalplott av differensen mellan verktyget och loggböckernas operationstider för 
Erdinger .................................................................................................................................. 139 
Figur 9.34 Normalplott av differensen mellan verktyget och loggböckernas operationstider för 
Erdinger .................................................................................................................................. 140 
 
 
 
 
 
Tabellförteckning 
Tabell 3.1 Planeringshierarki, Rudberg (2002)........................................................................ 20 
Tabell 5.1 Order 1 för kretskortsidentitet 3HAC3180-1 montering på primärsida.................. 81 
Tabell 5.2 Sammanfattning av studien av kretskort 3HAC3180-1, montering på primärsida. 83 
Tabell 9.1 Optimala monteringstider beräknade av Siemens linedator ................................. 111 
Tabell 9.2 Sammanställning av koder för avbrott .................................................................. 112 
Tabell 9.3 Tabeller för sammanställning av stopptider för kretskortidentitet 3HAC3180-1 och 
operationen montering på primärsida..................................................................................... 117 
Tabell 9.4 Ett urval ställtider från Hokkaidos loggbok för ställtider ..................................... 118 
Tabell 9.5 Frekvensindelning................................................................................................. 119 
Tabell 9.6 Underlag................................................................................................................ 123 
Tabell 9.7 Arket Pivottabeller ................................................................................................ 131 
Tabell 9.8 Resultattabeller validering .................................................................................... 136 
 



  

 
 
 



 1

1 Inledning 

1.1 Företaget 
Flextronics International 
Flextronics startades av Joe McKenzie 1969. Affärsidén var att handlöda komponenter på 
mönsterkort åt elektronikföretag i Silicon Valley, då företagens egen kapacitet inte räckte till.  
På den tiden kallades företag som Flextronics för ”board stuffers”, vilket inte var så prestige-
fullt. 1980 såldes Flextronics till Bob Todd, Joe Sullivan och Jack Watts. I mitten av 80-talet 
expanderade företaget, samtidigt som de ökade sin tekniska kompetens. Därigenom kunde 
Flextronics erbjuda sig att ta hand om kunderna om hela design- och tillverkningsprocessen. 
Under denna tid blev Flextronics en global kontraktstillverkare med bland annat flera 
kompletta fabriker i Asien. Efter krisen för elektronikproduktion belägen i USA, blev Michael 
Marks VD för företaget 1994. Flextronics hade under problemåren gjort sig av med de 
krisdrabbade fabrikerna i USA. Med Michael Marks vid rodret började Flextronics åter växa 
och erövra marknadsandelar, genom att i huvudsak köpa upp fabriker runt om i världen. Från 
1993 fram till 1998 ökade antalet anställda från 3000 till 13000 och Flextronics blev en av 
världens största kontraktstillverkare av elektronikprodukter. 
 
Flextronics är idag världens största kontraktstillverkare av elektronikprodukter och bedriver 
verksamhet i 29 länder på fem kontinenter. Moderbolaget i Flextronics koncernen är det 
Singapore registrerade Flextronics International Inc.. Räkenskapsåret 2001 hade Flextronics 
en omsättning på US$ 13,1 miljard och 95000 anställda, samt förfogade över 1,48 miljoner m2 
tillverkningsyta. Flextronics affärsidé är att erbjuda kunderna olika tjänster inom bland annat 
områdena elektronikkonstruktion, tillverkning, test, logistik och nätverksservice. 
 
Flextronics Västerås Operation  
Den första juni 1999 köpte Flextronics kretskortstillverkningen i Västerås av ABB Industrial 
systems. Då bestod verksamheten av design och tillverkning av kretskort. Designarbetet var 
då integrerat i industrialiseringen och tillverkningen av kretskort. Designverksamheten skildes 
från den tillverkande verksamheten och tillhör nu Flextronics Design Mid Sweden. Verksam-
heten för produktion heter nu Flextronics Västerås Operation och består mestadels av 
lågvolymstillverkning, prototyptillverkning och reservdelstillverkning, samt industrialisering 
av nya produkter. Detta leder till att produktmixen kan betraktas som mycket hög. Västerås 
Operation hade år 2001 drygt 600 anställda, varav 25 % var tjänstemän. Omsättningen var 
2001 cirka 600 miljoner kronor  och den största kunden var ABB som stod för cirka 70 % av 
omsättningen. 
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1.2 Bakgrund 
Likt andra företag är Västerås Operations uppgift att tillfredställa sina olika intressenter på 
bästa möjliga sätt. För att företaget ska leva vidare krävs att de genererar tillräckligt med 
vinst, så ägarna får en rimlig avkastning på sina investeringar. Därutöver måste företaget 
tillfredställa kundernas behov, så de fortsätter att lägga sin tillverkning hos Flextronics. Har 
de anställda möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt och stimulerande sätt, 
tillgodoses kundernas och ägarnas behov. Detta leder till att de anställda får fortsatt syssel-
sättning, samt möjlighet till högre lön och bättre anställningsvillkor. 
 
Kunderna vill erhålla sina produkter till ett så lågt pris som möjligt och till rätt kvalitet, vilket 
medför att företaget bland annat måste kunna anpassa sin produktionskapacitet efter 
kundernas efterfrågan. Problem med produktionsprocessen, exempelvis till följd av dålig 
planering av kapacitetstillgång, leder till ökade produktionskostnader och missnöjda kunder. 
För att klara både ägarnas och kundernas behov fordras att företaget har en effektiv kapa-
citetsplanering. 
 
Ytmonteringsavsnittet är en av de första länkarna i produktionskedjan av kretskort, och är 
relativt oflexibelt vad gäller kapacitetsanpassning inom en tidshorisont kortare än tre 
månader. Detta beror på att ytmonteringen är maskinstyrd med relativt höga kostnader för 
ökning respektive minskning av maskinkapaciteten. Personalen vid ytmonteringsavsnittet 
besitter speciell kompetens, vilket gör det svårt att anpassa antalet anställda efter order-
ingången. Dessa förhållanden medför att ytmonteringsavsnittet kan betraktas som ett kritisk 
avsnitt i produktionsprocessen. Genom att förbättra möjligheten till kapacitetsplaneringen för 
ytmonteringsavsnittet på Västerås Operation kommer tillverkningsprocessens kvalitet att 
förbättras. Detta leder sannolikt till nöjdare kunder och bättre avkastning för investerare, samt 
bättre arbetsförhållande för de anställda. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa en hållbar simuleringsmodell för kapacitetsplanering 
av ytmonteringsavsnittet i verkstaden. En hållbar simuleringsmodell definieras här som ett 
planeringsverktyg vilket används kontinuerligt och förbättrar ytmonteringsavsnittets kapaci-
tetsplanering. Erforderlig information för att skapa simuleringsmodellen fås genom att 
undersöka och analysera de delar av verksamheten på Flextronics Västerås Operation som 
påverkar kapacitetsplaneringen av ytmonteringsavsnittet. 

1.3.1 Anvisningar 
Handledare och kontaktpersoner på företaget hade formulerat eller formulerade efter arbetets 
gång olika anvisningar för examensarbetet. Vissa krav från kontaktpersonerna var omöjliga 
att uppfylla så de fick omförhandlas. Här presenteras de direktiv som stod klara efter två 
månader. 
Direktiv 

• Simuleringsmodellen ska, innan den tas i bruk, valideras mot lämpligt vald 
produktionshistorik. 

• Indata i modellen ska vara kundprognoser och bestämda orderstarter som ligger upp 
till sex månader framåt i tiden. Dessa data hämtas från affärssystemet BaaN. 

• Modellens utdata ska vara kapacitetsutnyttjande per vecka för respektive 
ytmonteringslina, under den valda simuleringsperioden. Utdata ska skilja mellan 
maskintid för montering på mönsterkortets primär- respektive sekundärsida. 
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• Det ska vara möjligt att manipulera indata, samt flytta order mellan maskiner för att se 
hur ytmonteringslinornas beläggning blir. 

• Simuleringsmodellen ska implementeras i Microsoft Excel (fortsättningsvis enbart 
Excel). 

1.4 Problemidentifiering och avrapportering 
Vid arbetet med att skapa ett simuleringsverktyg identifierades de problem simulerings-
verktyget skulle avlägsna. Vid problemidentifieringen insågs att ytmonteringsavsnittets 
problem med att kapacitetsplanera inte går att avhjälpa med ett kapacitetssimuleringsverktyg. 
Resultatet från kapacitetssimuleringen skulle praktiskt taget vara oanvändbart för kapacitets-
planering av ytmonteringsavsnittets resurser. Problemidentifieringens resultat var att ex-
amensarbetets syfte inte går att genomföra, samt att ytmonteringsavsnittets kapacitetsproblem 
beror på hur verksamheten bedriver företagets material- och produktionsstyrning. Vidare 
påvisade problemidentifieringen att bristerna med företagets material och produktionsstyrning 
delvis kan förklaras med organisationen uppbyggnad och hur organisationen styrs. Eftersom 
handledare och kontaktpersoner på företaget hade fastställt vissa direktiv för kapacitets-
simuleringsmodellen, skapades en simuleringsmodell enligt dessa direktiv. Därför ligger 
rapportens fokus på de bakomliggande orsakerna till ytmonteringsavsnittets kapacitets-
problem och hur ytmonteringsavsnittet bättre kan utnyttja ytmonteringslinornas kapacitet. 

1.5 Avgränsningar 
I rapporten behandlas Flextronics Västerås Operation och speciellt produktionens yt-
monteringsavsnitt. I de fall då det är av intresse för rapporten omnämnas även Flextronics 
Design Mid Sweden / Västerås. Vid produktionssimulering är det relativt komplicerat att 
undersöka dynamiska och stokastiska händelseförlopp. Det krävs att berörd personal har god 
insikt i produktionssystemet, samt att ställtider och bearbetningstider finns dokumenterade för 
respektive artikel i produktionskedjans ingående operationer. Därutöver behövs kötider till 
operationerna, inverkan av antalet tillgänglig personal och kunskap om produktionskedjans 
olika stokastiska processer. Eftersom merparten av denna information saknas kommer inte 
dynamiska och stokastiska händelseförlopp att avhandlas i rapporten. 
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2 Metod 

2.1 Metodsynsätt 
Människan bildar sig förutbestämda antaganden om verkligheten, utifrån de värderingar, 
erfarenheter och den situation som han eller hon befinner sig i. Dessa antaganden leder till att 
individen skapar ett delvis bestämt synsätt angående verklighetens beskaffenhet. Synsättet 
hjälper individen att bearbeta information och förstå verkligheten. Således påverkar det hur 
information samlas in och hur den tolkas av individen. Därför är det viktigt att vara medveten 
om hur vårt synsätt påverkar våra tolkningar av verkligheten samt de slutsatser vi gör. 
Metoden vid genomförandet av en undersökning och skrivandet av en vetenskaplig rapport är 
beroende av vilket synsätt som väljs att använda på verkligheten. Här sammanfattas de tre 
vanligaste metodsynsätten enligt Abnor-Bjerke (Abnor-Bjerke, 1994). 
 
Analytisktsynsätt 
Det analytiska synsättet har varit det dominerande synsättet inom västerländsk kultur. Det 
bygger bland annat på att verkligheten är objektiv, samt att det finns fakta som är oberoende 
av subjektiva upplevelser och bedömningar. Synsättet menar även att helheten är summan av 
de ingående delarna, vilket kan exemplifieras av att en helhet som består av två delar som var 
och en presterar resultatet fyra, tillsammans skulle presterar resultatet 8. 
 
Undersökningsplanen för det analytiska synsättet delas in i följande steg: 

1. Problemformulering 
2. Planering av undersökningen 
3. Utformande av metoder för datainsamling 
4. Datainsamling 
5. Bearbetning av insamlade data 
6. Kausalitetskontroll (Undersöka orsak/verkan förhållande för de faktorer som valdes att 

beaktas i undersökningsplanens tidiga skede.) 
7. Modellösning 
8. Avrapportering och genomförande av resultat 

 
Systemsynsätt 
Systemsynsättet utgår, likt det analytiska synsättet, utifrån från att det existerar en objektiv 
verklighet. Verkligheten är objektivt tillgänglig genom att systemets komponenter betraktas. 
Komponenterna är ömsesidigt beroende av varandra, vilket medför att den kunskap som 
uppnås genom synsättet är systemberoende. Helheten i systemsynsättet ses därför inte som 
summan av de i ingående delarna, utan som en synergi av de ingående delarna. Det innebär 
exempelvis att två personer tillsammans uträttar ett bättre resultat då de samarbetar än då de 
arbetar var för sig. Således är inte den objektiva verkligheten summerbar på det sätt som det 
analytiska synsättet medför. 
 
Aktörssynsätt 
Det centrala i aktörssynsättet är att verkligheten är en social konstruktion, där undersökaren 
agerar med samt påverkar och påverkas av aktörerna. Verkligheten är därför subjektiv och 
individberoende, vilket gör att aktörssynsättet skiljer sig från de tidigare nämnda synsätten. 
Det innebär att utredaren får möjlighet att se situationen ur nya perspektiv, vilket leder till ett 
förändrat förhållningssätt till verkligheten. Aktörssynsättet lägger stor vikt vid samspelet och 
utbytet mellan de ingående delarna i helheten, samt hur dessa aktörer uppfattar helheten. 
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Aktörssynsättet förklarar helheten utifrån de ingående delarnas egenskaper, medan system-
synsättet förklarar delarna utifrån helhetens egenskaper. Fokus i aktörssynsättet ligger således 
på att kartlägga enskilda aktörer, samt den innebörd de lägger i sina handlingar och deras 
samspel med omgivningen. För att förstå människors handlingar måste man förstå i vilket 
sammanhang de utförs och vilken betydelse människor lägger i sina handlingar. Det centrala 
för utredaren blir därefter att ur den subjektiva verkligheten beskriva samt klargöra dialektiska 
samband mellan aktörerna, och därigenom skapa en syntes genom att använda sig av tolk-
nings- och processmodeller. 

2.1.1 Blandformer av metodsynsätt och val av metod 
I många situationer angränsar metodsynsätten till varandra och har därigenom vissa likheter. 
Exempelvis går det att utföra en analys inom ramen för alla de tre metodsynsätten, analysen 
har endast olika benämningar. Inom systemsynsättet förekommer ibland begreppet aktör. Då 
studeras vanligen enskilda individers ändamålsinriktade beteende för att uppnå vissa effekter. 
Aktörer inom systemsynsättet skiljer sig dock från aktörssynsättets aktörer, genom att de antas 
arbeta inom objektiva ramar och med objektiva resultat. Således anser utredaren då system-
synsättet tillämpas att de subjektiva tolkningarna kan göras till objektiva fakta. Detta kan 
medföra att begreppsförvirring ibland uppstår. Det är omöjligt att logiskt eller empiriskt testa 
fram det bästa synsättet för en viss situation, utan det centrala är att klargöra metodsynsättets 
speciella egenskaper och dess påverkan på informationshanteringen. Handlingsalternativen 
vid en undersökning bestäms av undersökarens förmåga och erfarenhet. Kan bättre resultat 
nås i en undersökning, genom att använda en annan metod, ska det naturligtvis ske. I verklig-
heten måste alltid ändringar i metoden göras, till följd av att verkligheten ständigt avviker från 
våra teoretiska referensramar. Därför uppkommer det i praktiken blandformer av olika 
metoder och metodsynsätt (Abnor-Bjerke, 1994). 

2.2 Genomförande 
Då examensarbetet inleddes var planen att följa den analytiska undersökningsmetoden och det 
analytiska synsättet. De inledande undersökningarna visade att ytmonteringsavsnittet inte 
kunde studeras som en separat del av verksamheten, utan som en del i ett större system. 
Verksamheten kan här ses som systemets helhet. Ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering 
var beroende av och påverkade andra delar av verksamheten. Dessa delar av verksamheten 
studerades för att få insikt i ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering. Problemet för 
kapacitetsplaneringen på företaget, och därmed det inledande skedet av examensarbetet, var 
framför allt brist på objektiv information. Bristen på objektiva fakta, tillsammans med att 
examensarbetet var dåligt förankrat hos kontaktpersonerna, ledde till att planerna angående 
tillämpad metod och tidsplan fick omarbetas. Då ytmonteringsavsnittets samverkan med övrig 
verksamhet studerades, och objektiva data fanns att tillgå, användes systemsynsättets metod 
att summera delsystemen och förstå hur dessa samverkade i en helhet. Aktörssynsättet visade 
sig vara ett fungerande synsätt vid intervjuer och samtal med personalen. Under den tid som 
examensarbetet pågick utvecklades och omformades metoden, som här beskrivs utifrån 
processen ”Genomföra examensarbetet”, se Figur 2.1 Processen ”Genomföra 
examensarbetet”. 
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Figur 2.1 Processen ”Genomföra examensarbetet” 
 
I processen ”Genomföra examensarbetet” användes Demings förändringscykel vid problem-
lösning. Den beskrivs utförligare i den teoretiska referensramen, se Figur 3.8 
Förändringscykeln, Bergman-Klefsjö (1995). Följande tillvägagångssätt användes i 
processens olika faser: 

1. Utarbetade plan och formulerade mål. 
2. Planen utfördes. 
3. Resultatet studerades.  
4. Lärde av resultatet. Följande fråga ställdes: ”Uppfylldes målen eller ska en ny plan 

utarbetas?” 

2.2.1 Problemformulering 
Den första tiden på företaget användes åt att observera, samt kartlägga produktionsflöde och 
orderprocess. För att få en helhetsbild av företaget utfördes även korta intervjuer och samtal 
med personal på olika positioner i verksamheten. Syftet var att få kunskap om företaget och 
de kapacitetsplaneringsproblem som ytmonteringsavsnittet ville lösa med simulering. Första 
dagen på företaget framkom att examensarbetet var dåligt förankrat och kontaktpersonerna på 
företaget befann sig ovetande om det uppdrag som handledaren på företaget utformat. Vid 
formella samtal och intervjuer framkom ytterst lite information om hur verksamheten i 
verkligheten fungerade. Mer och viktigare information insamlades genom att observera 
verksamheten, ta del av företagsdokument, samt informellt prata med personalen. Av 
informationen framkom att de problem som fanns troligen inte berodde på bristande möjlighet 
till simulering av ytmonteringslinornas produktion. Dock ville kontaktpersonerna och 
handledaren på företaget att ett simuleringsverktyg skulle utvecklas för ytmonteringsavsnittet. 
Detta var således förutsättningen för problemformuleringen och syftet som här utformades. 

2.2.2 Litteraturstudie 
För att få djupare teoretisk kunskap inom de områden som var relevanta för uppgiften och för 
ökad problemförståelse, utfördes en litteraturstudie. Relevanta delar av litteraturstudien har 
sammanställts i rapportens teoretiska referensram, för att ge läsaren större förståelse rörande 
rapportens innehåll. Då problemanalysen genomfördes inleddes ytterligare en litteraturstudie 
för ökad insikt i problematiken med ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering. 
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2.2.3 Planering och utformning av uppgiften 
Utifrån de tidigare delarna i processen utformades uppgiften tillsammans med handledaren på 
företaget och kontaktpersonerna. En tidsplan utformades med utgångspunkt att användbara 
grunddata till simuleringsmodellen fanns att tillgå. Då planeringen av datainsamlingen 
påbörjades visade det sig att data och annan relevant information inte fanns tillgänglig. 
Kontaktpersonerna och handledaren höll fast vid kravet på en fungerande modell som skulle 
testas och valideras, vilket förde med sig att även sammanställande av operationstider kom att 
ingå i examensarbetet. 

2.2.4 Skapa modell 
De tidiga undersökningarna som utfördes under problemformuleringen visade att verksam-
hetsstödet BaaN IV innehöll funktioner för kapacitetsplanering, vilka även skulle kunna 
användas på respektive ytmonteringslina. Således fanns en färdig modell för kapacitets-
planering av ytmonteringsavsnittet. Det visade sig även att det fanns ett väl fungerande 
simuleringsverktyg för att bestämma takttiden för respektive artikel och operation för 
respektive typ av ytmonteringslina. Mina kontaktpersoner som även hade utsetts till beställare 
av simuleringsverktyget ville ha ett eget simuleringsverktyg. I denna fas av examensarbetet 
skapades därför en logisk modell, där även indata, grunddata, samt utdata specificerades. Här 
började även den logiska modellen översättas till mjukvaran Excel och en metod för att föra in 
indata från verksamhetssystemet till Excel utarbetades. Arbetet med att utveckla modellen 
pågick parallellt med de följande processtegen fram tills att planeringsverktyget implemen-
terats. 

2.2.5 Datainsamling 
Direkta observationer av verksamheten 
Information samlades in genom direkta observationer ute i verksamheten. Här studerades hur 
arbetet med ytmonteringslinorna bedrevs, speciellt studerades riggning och inre ställ av 
maskinerna. Planeringsarbetet studerades genom att planeringsflödet följdes från prognos till 
frisläpp av order. Detta gjordes dels genom direkta observationer av planeringsverksamhet 
samt personalens arbetsmetoder vid planering, samt dels genom att studera hur verksamhets-
stödet BaaN IV användes eller var planerat att användas vid kapacitetsplanering. 
 
Datainsamling genom intervjuer och samtal 
Datainsamling genom intervju är ett effektivt sätt att undersöka en verksamhet, men det 
förutsätter att informationen som erhålls är korrekt och användbar för undersökningen. Vid de 
inledande intervjuerna lades stor vikt vid att intervjuare och den intervjuade skulle förstå 
varandra, för att undvika onödiga missförstånd. För att förbereda respondenten skickades 
förberedande frågeformulär ut. Bilaga 1 visar frågeformuläret som skickades till de som 
intervjuades angående logistik och planering. Frågor och intervjuplan följdes för att undvika 
att omedvetet styra intervjuerna och samma frågor ställdes till personer med likvärdiga 
arbetsuppgifter. Ett analytisk metodsynsätt användes för att inhämta och bearbeta information 
från intervjuerna, sålunda förutsattes att informationen skulle gå att tolkas objektivt, samt att 
den var korrekt. Urvalet av personal att intervjua utfördes för att erhålla god information om 
de delar av produktionsflödet och orderprocessen som var av intresse för uppgiften. Det var 
svårt att anordna intervjuer med personal som arbetade med produktionsplanering och frågor 
som rörde verksamhetens möjlighet till kapacitetsplanering. Många sa att de inte hade tid för 
en intervju, men dessa personer avsatte mycket tid till informella samtal. De flesta personer 
som intervjuades menade att verksamheten fungerade bra. 
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Intervjuernas reliabilitet och tillämpning av aktörssynsättet 
Efter ett fåtal intervjuer tycktes de flesta ogärna svara på frågor som röde verksamheten och 
hur de tyckte den fungerade. De var avvaktande och sa att verksamheten fungerade bra, men 
att det fanns möjlighet till förbättringar. Intervjuad personal beskrev hur verksamheten 
formellt fungerade eller hur den borde fungera. Några av personerna som intervjuades 
träffades dagligen ute i verksamheten. Vid dagliga informella samtal avvek de intervjuades 
åsikter angående verksamheten betydligt i jämförelse med hur de svarat vid intervjuerna. Vid 
jämförelse av information från de anställda, var det inte ovanligt att personer med liknande 
arbetsuppgifter och tillgång till samma fakta svarade olika på samma fråga. Det gick således 
inte att objektivt behandla svaren från intervjuerna och det analytiska förhållningssättet 
föreföll inte fungera. Till följd av problemen med intervjuerna tillämpades istället aktörs-
synsättet. Under den tiden examensarbetet pågick agerade jag med personalen på bland annat 
följande sätt: 

• Samtalade dagligen med personal på olika befattningar och inom olika funktioner. 
• Lyssnade på personalen och deras åsikter. 
• Ställde frågor till personalen då oklarheter uppkom. 
• Diskuterade med personalen angående olika frågeställningar och lösningar på 

problem. 
• Observerade. 

 
Hela tiden gjordes minnesanteckningar för nulägesbeskrivningen. Genom detta tillvägagångs-
sätt upparbetades ett gott samarbete mellan undersökaren och personalen, vilket gjorde att 
relevant information kunde samlades in. 
 
Datainsamling genom företagsdokument 
Kvaliteten på företagsdokumenten visade sig variera betydligt då information hämtades från 
dessa. En del av dokumenten var uppdaterade och gav relevant information. Några dokument 
som beskrev hur verksamheten bedrevs visade sig avvika betydligt jämfört med verkligheten. 
Det visade sig att personalen använde andra metoder och ibland inte visste att företags-
information fanns. Vissa delar av verksamheten bedrevs främst genom muntlig tradition. Det 
blev därför ytterst tidskrävande att avgöra vilken information som representerade hur 
verksamheten faktiskt bedrevs och vilken information som var oriktig. 
 
Insamling av kapacitetsdata och ledtider för ytmonteringslinorna 
De data och den information som här skulle samlas in var inte tillgänglig under den tid 
examensarbetet pågick. Verksamheten vid ytmonteringslinorna bedrevs inte som planerat till 
följd av resultatlösa försök att införa nya arbetsmetoder. Detta gjorde det omöjlig att nå 
resultat genom att observera verksamheten, för att därigenom uppskatta tiden för inre ställ och 
riggning av ytmonteringsmaskinerna. Förutom detta hinder samtyckte inte ledningen för 
ytmonteringen till förslaget att undersöka verksamheten med fokus på ställtid, takttid och 
stopptider för de olika artiklarna och dess operationer. Stopptid definieras här som den tid då 
linan står still till följd av produktionsstörningar. Antalet operationstider som saknades 
uppskattades i detta skede till någonstans mellan 1000 och 1700. Kontakt togs med olika delar 
i verksamheten, för att lösa problemet att grunddata för modellen saknades. Det framkom att 
relevanta grunddata för kapacitetsplanering inte funnits sedan ackorden avskaffades. Insam-
ling av rådata hade nyligen påbörjats i loggböcker och fortsatte under den tid examensarbetet 
pågick. Tiderna baserades på de gamla arbetssätten, men tiderna var trots det relevanta för 
beräkning av en orders processtid. Precis före valideringen av simuleringsverktyget över-
fördes därför rådata från loggböckerna till ett verktyg som automatiskt sammanställde 
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användbara processtider, vilka fördes in i simuleringsverktyget. Genom att fördröja insam-
lingen av rådata tre månader, förbättrades det statistiska underlaget betydligt. 

2.2.6 Databehandling och problemanalys 
Behandling av informationen som samlats in påbörjades i detta processteg. Verktyg samt 
metoder skapades för att kunna analysera och sammanställa informationen, samt de tider som 
fanns i ytmonteringsavsnittets loggböcker. Insamling av ställ och operationstider för alla 
ytmonteringslinor hade påbörjats efter examensarbetets start. Data samt annan information 
sammanställdes och analyserades. Fungerande operationstider för simuleringsmodellen 
arbetades fram genom att använda loggböckerna som indata till de verktyg och modeller som 
skapats. Den viktigaste informationen sammanställdes i ett utkast till nulägesbeskrivning. 
Sammanställd information användes som grund för problemanalysen i rapporten.  

2.2.7 Implementering och testning av modellen 
I delprocessen implementering och testning av modellen, implementerades modellen. Ett antal 
tester planerades, utfördes och analyserades. Varje test utgjorde underlag för förbättringar av 
simuleringsverktyget inför nästa testrunda. Simuleringsverktyget är enkelt att använda och i 
princip självinstruerande, så någon manual eller utbildning ansågs därför inte vara nödvändig. 
Slutligen validerades verktyget mot historiska data. 

2.2.8 Rapportering 
Mycket tid av rapporteringen åtgick till att förtydliga samt dokumentera information. 
Informationen användes för att färdigställa rapportens teoretiska referensram, nuläges-
beskrivning, analysdel och resultat. 

2.3 Felkällor 
Vid genomförandet av ett examensarbete kan det finnas många felkällor. Felaktig bearbetning 
av information är oundvikligt, och tidsbrist kan medföra att viktig information utelämnas. 
Undersökarens bakgrund medför att han eller hon handlar på ett speciellt sätt och påverkar val 
av undersöknings- och analysverktyg. Att utföra examensarbetet själv kan leda till att 
undersökaren blir begränsad och inte upptäcker viktiga samband. 
 
Under tiden examensarbetet pågick genomfördes flera omorganisationer i verksamheten. 
Införandet av verksamhetsstödet BaaN och tillämpningen av materialbehovsplanering hade 
medfört ett behov av mer strikt och formaliserad informationshantering samt förändrade 
arbetsuppgifter för personalen. Skriftlig information om produktionsflödet var ibland inte 
uppdaterad och personalen visste inte alltid vad de nya arbetsmetoderna innebar för dem. Till 
följd av detta, samt att verksamhetsstöden inte fungerade, använde en del personal informell 
information och informella arbetssätt. Då orderprocessen och produktionsflödet kartlades 
uppmärksammades att personalen därför saknade en homogen uppfattning om hur verksam-
heten bedrevs samt hur den skulle bedrivas. Detta gjorde det svårt att få en objektiv bild av 
hur verksamheten bedrevs, samt ledde till att informationens riktighet undersöktes då det var 
möjligt. Trots detta finns det en viss risk att felaktig information har använts som underlag till 
analys och resultat. 
 
Felkällor vid direkta observationer 
Direkta observationer är ett bra tillvägagångssätt för att undersöka och förstå en verksamhet. 
Det är dock tidskrävande vilket framkom då produktionsflödet studerades genom direkta 
observationer. Eftersom observatören har begränsat med tid för att studera verksamheten kan 
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det medföra att observationen inte representerar verksamhetens normala tillstånd. Exempelvis 
pågick uppsägningar och omorganisationer då examensarbetet genomfördes vilket troligtvis 
hade stor inverkan på hela fabriken och produktionsflödet. Detta kan dock inte säkerställas 
eftersom observatören lämnade företaget innan det återgick till sitt eventuella normaltillstånd. 
Dessa förhållande är en möjlig källa till oriktiga slutledningar och resultat. 
 
Felkällor rörande företagsdokumentation och tolkning av dessa 
Företagsdokumentens kvalitet varierade avsevärt och vissa beskrev inte verkligheten. Detta 
gjorde det svårt och tidskrävande att bedöma vilken information som var användbar. Under 
dessa omständigheter kan både dokumentens kvalitet samt undersökarens förmåga att tolka, 
och bedöma dokumentens riktighet, orsaka eventuella fel i rapportens slutledningar och 
resultat. 
 
Felkällor rörande intervjuer och aktörssynsättet 
Vid samtal med personalen, och speciellt vid formella intervjuer, uppmärksammades att vissa 
personer undvek att berätta hur verksamheten egentligen fungerade. De verkade inte vilja 
uttala sig om verksamheten och eventuella brister. Under den tid examensarbetet ägde rum 
genomfördes uppsägningar av personal på företaget, vilket kan vara källan till personalens 
avvaktande inställning till intervjuer. Intervjuerna gav ibland en felaktig bild av verksam-
heten. För att förbättra insamlingen av information genom samtal med personal, övergavs de 
formella intervjuerna och det analytiska synsättet. Aktörssynsättet tillämpades istället. Genom 
att agera med personalen i verksamheten är det omöjligt att förhålla sig objektiv. Emellertid 
ges möjligheten att se verksamheten ur olika funktioner och personers perspektiv. Problemet 
är att de subjektiva tolkningarna inte kan omvandlas till objektiva fakta. Om fel tolknings-
modeller använts för att tolka den subjektiva informationen, kan verkligheten ha framställts på 
ett oegentligt sätt i de delar av rapporten som baseras på information inhämtad på detta sätt. 

2.3.1 Felkällor vid validering av simuleringsverktyget 
Valideringen visar på hur väl kapacitetssimuleringsverktygets resultat överensstämmer med 
den produktionshistorik som finns lagrad i loggböckernas registreringar av orders resurs-
behov. Då loggböckerna återspeglar verkligheten fås svaret på hur väl kapacitetssimulerings-
verktyget återger det verkliga kapacitetsbehovet. Nödvändigheten av att sammanställa 
maximalt antal takttider för kapacitetssimuleringsverktyget ledde till att all den produktions-
historik som fanns tillgänglig utnyttjades till detta. Därför reserverades inte någon produk-
tionshistorik till att använda som underlag för valideringen. Hur stor inverkan det har på 
valideringens riktighet är svårt att uppskatta. Dock bör inte produktionshistorik, som använts 
som underlag för att generera simuleringsverktygets grunddata, användas som underlag för att 
validera ett resultat som delvis beror på dessa grunddata. Detta faktum måste sättas i relation 
till att avvara 7 veckor av totalt 22 veckors produktionshistorik för valideringen och därmed 
inte använda detta underlag för sammanställningen av simuleringsverktygets grunddata. Detta 
skulle leda till att kvaliteten på takttiderna drastiskt försämrats eftersom nästan 1/3 av 
dataunderlaget skulle försvinna. Därför prioriterades att använda all tillgänglig produktions-
historik för sammanställning av fungerande takttider för kapacitetssimuleringsverktyget. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Ytmontering, SMA (Surface Mount Assembly) 
Montering av komponenter på kretskort verkar vid en första anblick relativt enkelt att utföra, 
men det är över 30 olika parametrar som påverkar lödresultatet. Flera av parametrarna 
samverkar och små variationer på några parametrar kan drastiskt påverka lödresultatet. De fel 
som upptäcks genom avsyning och testning av kretskorten, i produktionsprocessen, måste 
repareras vilket medför sämre kvalitet, ökade kostnader och leveransförseningar av order. 
Vissa kvalitetsbrister i ytmonteringsprocessen och dess lödresultat upptäcks först flera år 
senare då lödningarna på kretskortet åldrats i förtid och produkten som kretskortet sitter i 
upphör att fungera (Danielsson, 2000). 

3.1.1 Mönsterkort, komponenter och kretskort 
Ett kretskort består av en komponentbärare på vilken komponenter monterats. Komponenter 
är exempelvis resistorer, kondensatorer, kontaktdon, samt olika typer av integrerade kretsar. 
Komponentbärare är en allmän benämning för något som bär och binder samman komponen-
terna. Det finns olika typer av komponentbärare och komplexiteten mellan dessa varierar 
betydligt. Den vanligaste typen av komponentbärare kallas mönsterkort och består vanligen 
av glasfiberlaminat som isolerar mellan, samt håller samman, ett eller flera lager av koppar-
ledare. Det finns således enkelsidiga, dubbelsidiga, samt flerlagers mönsterkort. På dubbel-
sidiga mönsterkort och flerlagerkort monteras normalt komponenter på båda sidorna av kortet. 
Detta medför att mönsterkortet måste köras två gånger genom monteringslinan. De olika 
sidorna kallas för primärsida respektive sekundärsida. På primärsidan monteras känsligare och 
mer avancerade komponenter, dessa komponenter omsmältningslöds i ytmonteringslinans ugn 
(Danielsson 2000). Beroende på vad det är för typ av produkt, samt storlek och utformning på 
komponenterna, används olika metoder för montering och lödning av komponenter på 
mönsterkortets sekundärsida. Vid kretskortstillverkning för exempelvis mobiltelefoner 
monteras och omsmältingslöds komponenterna på samma sätt som vid montering på mönster-
kortets primärsida. Då komponenterna är större och sitter i produkter för industriellt bruk, 
således den typ av produktion som är vanligast hos Västerås Operation, sätts komponenterna 
oftast fast i lim på mönsterkortets sekundärsida. Limmet härdar i ytmonteringslinans ugn. 
Komponenterna som limmats fast på sekundärsidan löds därefter i en våglödningsmaskin. 
Våglödningsmsakinen tillhör oftast inte ytmonteringslinan utan är en efterkommande 
operation. Komponenterna och mönsterkortet blir ett kretskort då komponenterna monterats 
på mönsterkortet. Figur 3.1 Kretskort i en mobiltelefon visar primärsidan på ett kretskort som 
sitter i en äldre typ av mobiltelefon. Här ses variationen på storlek och utformning av de olika 
komponenterna. 
 

 
 
Figur 3.1 Kretskort i en mobiltelefon 
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Alla mönsterkort som monteras i ytmonteringslinan sitter i en panel. Panelen kan liknas med 
en fixtur som håller mönsterkortet i rätt läge då det monteras i monteringslinan. På panelen 
finns siktmärken som används av de olika maskinerna i monteringslinan, för att centrera 
panelen så att lim, lod och komponenter hamnar på rätt plats på mönsterkorten. Panelen består 
av samma typ av glasfiberlaminat som mönsterkortet. En panel för små mönsterkort, exem-
pelvis till telefoner, innehåller flera mönsterkort som monteras samtidigt i monterings-
maskinerna. I en senare operation skiljs kretskorten från panelen, genom att panelen kapas 
bort från kretskorten. Då förkalkyler för prissättning och monteringstid för en order görs, är 
det panelens utformning som är beräkningsunderlag, eftersom panelen oftast innehåller fler 
mönsterkort som monteras i samma sekvens i ytmonteringslinan. 

3.1.2 Ytmonteringsteknik 
Ytmontering av komponenter på mönsterkort görs i en ytmonteringslina. Utformningen på 
ytmonteringslinan är beroende av vad det är för typ av tillverkning. Detta medför att antal 
maskiner i linan, maskintyper, metod för materialhantering, antal operatörer och tekniker, 
samt planeringsmetod varierar mellan olika typer av ytmonteringslinor. Vanligen består 
ytmonteringslinan av fyra olika delar. Figur 3.2 Siemens ytmonteringslina visar en 
monteringslina som liknar de ytmonteringslinor av märket Siemens som används av Västerås 
Operation, se avsnitt 4.3.2 Maskinpark för ytmonteringslinor, befintliga produkter. Det är 
dock enbart monteringsmaskinerna som är tillverkade av Siemens. Ugn och stenciltryckare 
tillverkade av företagen Rehm respective DEK. 
 

 
 

Figur 3.2 Siemens ytmonteringslina 
 
Ytmonteringslinan på bilden körs av två operatörer, en operatör som sköter material-
hanteringen och en operatör som kontrollerar de färdiga kretskorten då de lämnar ugnen. 
Behovet av personal varierar och är bland annat beroende av vilken typ av kretskort som 
monteras i linan, olika behov av materialhantering, samt om kretskortet tidigare tillverkats i 
linan. 
 

Stencil-
tryckare 

Chip- 
monterare

Krets- 
monterare

Ugn 
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Applicering av lod och lim 
Den del av monteringslinan där lod eller lim appliceras på mönsterkortet kan bestå av olika 
maskiner. För att applicera lod på mönsterkortet används en stenciltryckare. En stencil är en 
tunn plåt med små hål i, vilken är unik för varje kretskorts mönsterkortspanel. Vissa modeller 
av stenciltryckare används för att applicera både lodpasta och lim. Lodpastan består av små 
kulor innehållande lödmetaller, samt av flussmedel. Lodpastan (eller limmet) läggs på 
stencilen av en operatör, som även kontrollerar lodpastans kvalitet och när den tar slut på 
stencilen. Panelen matas in i stenciltryckaren där den centreras efter panelens siktmärke. En 
rakel, vilken liknar en skrapa, skrapar lodpastan över stencilen så lodpastan tränger igenom 
stencilens små hål och därigenom appliceras på mönsterkortens lödytor. Därefter skiljs 
stencilen från panelen som transporteras till chipmonteraren. Istället för stenciltryckare kan 
limdispenserare användas för att applicera limmet på mönsterkortet. Fördelen med lim-
dispenserare är att det inte behövs någon stencil för applicering av limmet. Limmet sätts på 
mönsterkortet genom att panelen eller limappliceringshuvudet förflyttas så limmet appliceras 
på rätt punkter på panelen. 
 
Montering av chip 
De flesta ytmonteringslinor består av två sorters monteringsmaskiner, chipmonterare och 
kretsmonterare. Beroende av vad det är för typ av komponenter så monteras de i den maskin 
som passar bäst. Chipmonteraren monterar främst resistorer, kondensatorer, samt dioder med 
och utan ben. Då panelen matas in i chipmonteraren centreras den med hjälp av siktmärkena. 
Därefter monteras komponenterna på panelen. Det finns två olika monteringsprinciper för 
chipmonterare: 

• Chipmonterare med fixerad panel och fasta materialmatare. Denna typ har en eller 
flera rörliga monteringsarmar på vilka det sitter flera monteringshuvuden. Ett monte-
ringshuvud kallas för nozzle. Monteringsarmens nozzlar plockar komponenterna 
genom att nozzlen skapar ett vakuum som suger fast komponenten. Då komponenten 
plockats centreras denna antingen mekaniskt eller genom att använda en optisk metod 
för centrering. Nozzlen förflyttas till rätt position där den monterar komponenten i 
lodpastan eller limmet. Då monteringsarmens nozzlar monterat komponenterna upp-
repas monteringscykeln. 
 

• Chipmonterare med rörlig panel och rörliga materialmatare. Denna typ har en 
roterande revolver på vilken det sitter ett antal nozzlar, där antalet varierar beroende 
på modell. I denna maskintyp fylls revolverns nozzlar genom att revolvern snurrar och 
plockar komponenter från komponentmatarna som rör sig i rätt position för revolverns 
plockläge. Då revolvern är fylld påbörjas monteringen av komponenter genom att 
panelen rör sig till rätt läge för nozzlen att montera komponenten i den kladdiga lod-
pastan eller limmet. Revolvern roterar tills nästa nozzle är i monteringsläge och nästa 
komponent monteras. Detta pågår tills alla nozzlar monterat sina komponenter och 
därefter upprepas monteringscykeln. 

 
Komponenterna är förpackade på tejp som är upprullade på rullar,  
se Figur 3.3 Komponenter förpackade på tejprulle. Dessa rullar sätts fast i monterings-
maskinens materialsystem.  
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Figur 3.3 Komponenter förpackade på tejprulle 
 
Montering av kretsar 
Efter montering av chip monteras mer komplicerade komponenter som exempelvis QFP 
(Quad Flat Pack), BGA (Ball Grid Array), kontaktdon och skärmburar. Dessa komponenter 
monteras i kretsmonterare, vilka oftast arbetar efter samma monteringsprincip som chip-
monterare med fixerad panel och rörlig monteringsarm. Kretsmonterare har bättre 
monteringsnoggrannhet än chipmonterare. Flertalet av komponenterna som monteras i 
kretsmonteraren är förpackade på tejprullar, vilka sätts fast i maskinens materialmatare. 
Material tillförs även kretsmonteraren genom plockning av komponenter från brickor, tray 
feeders. Materialhanteringssystemet med brickor kan jämföras med ett skåp med flera 
hyllplan, på vilka det ligger en eller flera brickor med komponenter. Materialhanterings-
systemet med brickor förflyttar automatiskt rätt komponenter till det plockläge där monte-
ringsarmens nozzlar hämtar komponenter för montering. Andelen manuell hantering av 
materialet som ska monteras i kretsmonteraren är beroende av hur komponenterna levereras 
till monteringslinan. 
 
Omsmältningslödning och härdning av lim 
Omsmältningen av lodet eller härdning av limmet sker i ugnen. Den typ av ugn som 
dominerar är konvektionsugn. Inuti konvektionsugnen leds varm luft eller kvävgas över 
mönsterkort (paneler) och komponenter, vilka sakta transporteras genom ugnen. Värmen i den 
avlånga ugnen varierar efter den temperaturprofil som ställts in för att optimera lödresultatet. 
Först värms kortet upp i olika steg till den temperatur då omsmältningen sker, därefter sänks 
temperaturen på kortet i ugnens kylsteg. Temperaturkurvan är direkt avgörande för lödresul-
tatet. Då panelen lämnar ugnen är operationen utförd i ytmonteringslinan. 

3.2 Simulering 
Simulering är ett effektivt hjälpmedel för att lösa olika problem och kan används inom en 
uppsjö av områden, därför innefattar ordet simulering vitt skilda former av simulering. 
Simulering kan vara att, i ett tidigt skede av utvecklingen av en ny båttyp, testa hur en liten 
modell av båten beter sig i ”hård sjö” i en bassäng, och därigenom förbättra konstruktionen 
innan tillverkningen startar. Realtidsimulering innefattar den typ av simulering som exempel-
vis används för att utbilda och träna piloter i flygsimulatorer. Det går med hjälp av simulering 
i dator att simulera händelseförloppet då två fordon kolliderar med varandra i olika hastig-
heter. Dessa simuleringsmodeller byggs i huvudsak på CAD-data och tillämpningar av olika 
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numeriska beräkningsmetoder, bland annat Finita Element Metoden (FEM) för att lösa de 
elasticitets- och plasticitetsförlopp som materialet utsätts för under kollisionen. Via informa-
tion om miljöpåverkan, samt olika statistisk information om trafikflöden och trafikbelastning, 
är det möjligt att simulera hur trafikflöden och bilavgasutsläpp i en stad påverkas om det 
byggs en ny genomfartsled. Banks-Carson-Nelson (1996) definierar simulering på följande 
sätt: ”Simulation is the imitation of the operation of a real-world process or system over 
time”. 

3.2.1 Produktionssimulering 
Simulering kan användas både för att lösa systemfel samt för att bättre förstå ett system 
(Banks, 1998). Inom produktionsplanering kan simulering användas för olika ändamål. Det är 
vanligt att testa utfallet av hur en tänkt orderplanering påverkar produkter i arbete, kötider och 
ledtider, då förutsättningarna i verkstaden ändras i simuleringsmodellen. Via kapacitets-
simulering går det undersöka var i produktionskedjan det skapas flaskhalsar och andra 
störningar i flödet, samt undersöka om tillverkningsresurserna är tillräckliga för den planerade 
orderingången (Blackstone, 1989). Det går att tillämpa olika metoder för att simulera kötider, 
ledtider, beläggning och kapacitetsbehov, beroende på produktionsprocess och vilka resurser 
som finns att tillgå. Simulering av hur olika produktionsplaner inverkar på kapacitets-
beläggningen är en funktion som vanligtvis är integrerad i verksamhetsstödet. Denna form av 
produktionssimulering och testning av olika produktionsplaner är en återkommande del av 
planeringsarbetet (Plossl, 1995). 
 
En simuleringsmodell av ett produktionssystem är oftast en matematisk modell. Modellen är 
antingen dynamisk eller statisk. En dynamisk modell visar hur tillståndet i modellen ändras 
under den tidsperiod som studeras, medan en statisk modell enbart visar tillståndet för 
modellen vid förutbestämda tidpunkter under tidsperioden. Vidare kan simuleringsmodeller 
delas upp i stokastisk eller deterministisk modeller. En stokastisk modell tar hänsyn till 
slumpen, exempelvis att operationstider och kötider varierar, samt att tiden mellan driftstopp 
och tiden det tar att åtgärda driftstoppet varierar. I en deterministisk modell är alla tider 
konstanta, således är operationstiden för en produkt konstant (Banks-Carson-Nelson, 1996). 
Beroende på hur man vill kunna experimentera med simuleringsmodellen och vilket resultat 
som eftersträvs, kan utformningen, detaljrikedomen och komplexiteten på modellen variera 
betydligt. Normalt innebär en avancerad simuleringsmodell med stor detaljrikedom mer 
indata och större krav på god kvalitet på indata. Insamling av data för ett simuleringsprojekt 
kan ha pågått under flera år och varit nödvändig för att simuleringsprojektet ska ge önskat 
resultat (Banks, 1998). Då viktiga data för modellen är av dålig kvalitet och det är resurs-
krävande att förbättra dem, kan det vara bättre att avbryta simuleringsprojektet innan för 
mycket tid lagts ner (Robinsson, 1994). 

3.2.2 Implementering av simuleringsverktyg 
Hur simuleringsprojekt och implementering av simuleringsverktyg ska utföras, beskrivs av ett 
flertal författare till simuleringslitteratur. De flesta liknar dock varandra mer eller mindre. De 
steg som presenteras i Figur 3.4 Flödesschema för simuleringsprojekt, Banks-Carson-Nelson 
(1996) används exempelvis av Banks-Carson-Nelson (1996) i det de kallar fas ett och fas två i 
ett simuleringsprojekt. I figuren utelämnas den tredje- och fjärde fasen. Dessa faser beskriver 
användandet av simuleringsverktyget och redovisningen av de resultat simuleringsverktyget 
genererat. Här kallas fas 3 och 4 för ”modellen är klar för användning”. 
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Figur 3.4 Flödesschema för simuleringsprojekt, Banks-Carson-Nelson (1996) 
 
Proceduren, som här beskrivs för implementering, är i huvudsak från Banks-Carson-Nelson 
(1996).  

1. Problemformulering innebär att de som efterfrågar simuleringsmodellen, beställarna, 
förklarar vilka problem de vill avlägsna genom att använda simulering. Det är viktigt 
att beställarna förstår verksamheten och problematiken, för att projektet ska ha fram-
gång. Robinsson (1994) kallar denna del av projektet för problemidentifikation och 
betonar vikten av att de som ska arbeta med projektet verkligen får veta vad som är 
problemet och varför det är problemet. För att simulering ska fungera som verktyg 
måste rätt problem angripas, samt att simulering är rätt metod att använda för att lösa 
eller få insikt i problemet (Banks, 1998). Banks (1998) beskriver även omöjligheten i 
att simulera då det inte finns några relevanta data att tillgå. 
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2. Skapa mål och projektplan. I detta steg ska riktlinjerna för projektet läggas upp, 
samt målen med simuleringen formuleras. När målen formulerats ses i detta steg vad 
för frågor som simuleringen ska ge svar på. I projektplanen bestäms vilka resurser som 
fordras, exempelvis vilken datorhårdvara och programvara som ska användas, vilken 
personal som ingår i projektet, samt tidsåtgång för projektets delmoment. I steg ett och 
två ska den som efterfrågar simuleringsstödet reflektera över problemformuleringen 
och de uppsatta målen, samt göra en snabb analys av vad de tror simuleringsprojektet 
kommer ge för resultat (Banks, 1998). Även i detta steg kan det visa sig att simulering 
inte är rätt angreppssätt. Då är det viktigt att avbryta projektet eller övergå till en 
annan problemlösningsmetod (Banks, 1998). 
 

3. Skapa en modell innebär att översätta delar av verkligheten till en abstraktion, som 
tillgodoser målen som formulerats i steg 2. För att lyckas med den logiska modellen är 
det väsentligt med ett bra förarbete i steg 1 och 2. Att skapa en bra simuleringsmodell 
för ett avancerat system förutsätter skickliga modellbyggare. Bästa tillvägagångssättet 
är att börja med en relativ enkel modell som uppfyller baskraven och stegvis bygga ut 
den till önskad komplexitetsnivå. Det är viktigt att skilja ut de väsentliga delarna i 
systemet och ta med dem i simuleringsmodellen. Modellens komplexitet ska inte 
överskrida det som erfordras för att uppnå modellens syfte. Blir modellen onödigt 
komplicerad medför det endast merarbete vid datainsamling och i de efterkommande 
stegen i projektet. 
 

4. Samla in data och steget skapa en modell är förbundna med varandra. Utifrån vilka 
data som finns att tillgå, samt kvaliteten på dessa data, skapas modellen. Omvänt så 
påverkar modellbyggandet vilka data som samlas in och vilken information som ska 
gå att utvinna från dessa data. Således har datainsamlingens art och omfattning redan 
bestämts i steg 2. 
 

5. Överföra modellen till datormiljö medför att den logiska modellen översätts och 
skrivs in i programvaran som ska användas. 
 

6. Verifiera modellen. Här kontrolleras att datorprogrammet som skapades i steg 5 
fungerar som tänkt. För komplexa modeller är detta steg tidskrävande till följd av att 
det är omöjligt att åstadkomma ett fungerande program utan att avlusa det och rätta till 
fel. När modellens logiska struktur fungerar i datormiljön är verifieringen klar. 
Fungerar inte modellens logiska struktur så måste arbetet med att överföra modellen 
till datormiljö fortsätta 
 

7. Validera modellen är det sista steget innan modellen tas i bruk. Här jämförs simule-
ringsmodellens funktion och utdata med det verkliga systemet under en bestämd tids-
period. Avvikelser mellan modellens utdata och det verkliga systemet registreras, samt 
analyseras. Är avvikelserna oacceptabla beror det antingen på dåliga indata i modellen 
eller på att den logiska modellen är oanvändbar i nuvarande utformning. Då avvikel-
serna mellan modellen och verkligheten är acceptabla kan modellen tas i bruk. Vali-
deringen av en simuleringsmodell kan utföras på olika sätt beroende på typ av system 
och komplexitet, det är dock vanligt att historiska data från det verkliga systemet 
används. 
 

8. Modellen är klar för användning. I detta steg tas simuleringsmodellen i bruk. Det 
kan innebära att försöksplaner och testalternativ körs i modellen, samt att utfallen 
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analyseras och dokumenteras. I de fall simuleringsprojektet avslutats då målen är upp-
nådda och frågorna är besvarade, skrivs slutligen en rapport. Beställaren och berörd 
personal använder rapporten som beslutsunderlag för att avgöra om exempelvis för-
ändring av systemet är önskvärt och hur systemet i så fall ska ändras.  

3.3 Material och produktionsstyrning, MPS 
Alla tillverkande företag använder sig av någon form av metod för att så effektivt som möjligt 
organisera företagets Material- och Produktionsstyrning (MPS). Valet av metod beror på 
vilken typ av verksamhet som bedrivs, samt vad företaget vill uppnå. En av de mer kända och 
omfattande metoderna inom verkstadsindustrin är nettobehovsplanering, vilken även kallas 
materialbehovsplanering och förkortas MRP (Material Requirements Planning). Material-
behovsplanering är en planeringsprincip som tar hänsyn till beroende behov av material i 
slutprodukterna. Med det menas att principen tar hänsyn till slutprodukternas ingående 
artiklars lagersaldo, ledtider, uteliggande order och partiutformningsregler. Flera av de 
datorstöd för material- och produktionsplanerings som finns bygger på principen för material-
behovsplanering (Persson-Virum, 1996). Många företag har en produktion som är så komplex 
att material- och produktionsstyrningen bör delas upp i flera nivåer. Det flesta MPS-system, 
exempelvis MRP-system, använder sig därför av en hierarkiskt uppdelad struktur för att 
kunna planera och fatta beslut rörande verksamheten. I Rudberg (2002) delas MPS-systemet 
upp i fyra planerings- och beslutsnivåer, se Tabell 3.1. De övre nivåerna representerar den 
långsiktiga planeringen och övergripande besluten, medan de lägre nivåerna representerar den 
kortsiktiga planeringen och de mer detaljerade besluten.  
 

MPS Nivå Horisont Period Beslutsvariabler 
Sälj- och 

verksamhetsplan
ering (SVP) 

1-5 år ≥ Månad Aggregerad information (produktfamiljer) 
Aggregerad kapacitet (flaskhalsar) 
Planeringsstrategi (volym/mix) 
Kundorderpunkt 

Huvudplanering 
(HP) 

≥ Kumulativ 
ledtid 

≈Vecka Produkter, leveransobjekt 
Produktmix 
Kapacitetsplanering (flaskhalsar) 
Bestämma leveranstider 
Kundorderpunkt 

Behovsplanering 
(BP) 

≥ Kumulativ 
ledtid 

Vecka/Dag Specifika enheter 
Specifika resurser 
(arbetsgrupper/flödesgrupper) 
Grad av repetition 
Produktstrukturens komplexitet (BOM) 
Produktflödets komplexitet (routing) 
Antal planeringspunkter 

Detaljplanering 
(DT) 

≥ Artikel 
ledtid 

Dag/Timma Specifika enheter (operationer) 
Specifika resurser 
Decentraliserad planering i 
arbetsgrupper/flödesgrupper 
Produktionsflödets komplexitet 
Utvärdering och återkoppling 

Tabell 3.1 Planeringshierarki, Rudberg (2002) 
 
Den översta nivån i planerings- och beslutshierarkin SVP är på en överordnad planeringsnivå. 
Således påverkar den inte direkt det praktiska arbetet med materialbehovsplanering, utan 
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påverkar det indirekt genom att SVP bestämmer ramarna för tillgänglig kapacitet och 
materialtillgång. Därför beskrivs SVP här under en egen rubrik. Huvudplanering, behovs-
planering samt detaljplanering beskrivs under rubriken materialbehovsplanering. 
 
Sälj och verksamhetsplanering (SVP) 
Sälj och verksamhetsplanering stödjer företagets arbete med att hantera den överordnade 
balansen mellan företagets tillgång och efterfrågan, genom att den kopplar samman delarna i 
företagets horisontella flöde, såsom försäljning, ekonomi, produktion och produktutveckling. 
Affärsplanen är grunden till utformningen av företagets SVP, och prognoser av framtida 
försäljning samt lagda order utgör indata. Indata ansvarar marknads- och försäljningspersonal 
för. Vanligtvis används aggregerade data, exempelvis produktfamiljer och maskingrupper, för 
att skapa ett hanterbart beslutsunderlag på denna övergripande planeringsnivå. Dock är sälj- 
och verksamhetsplaneringens detaljrikedom, samt användandet av aggregerade försäljnings-
prognoser och resursbehov beroende av verksamhetens art. SVP innefattar framförallt 
balanseringen mellan trögrörliga resurser och framtida efterfrågan. Utöver aggregerade 
kapacitetsbehov kan SVP även omfatta mer detaljerade kritiska kapacitetsbehov. Det kan vara 
ett produktionsavsnitt där en speciell resurs utgör en flaskhals, och där ändringar av 
kapacitetsutnyttjandet tar över ett år att genomföra. Arbetssättet för SVP-processen är normalt 
att indata omvandlas till en tillverkningsplan med en låg detaljnivå, vilken därefter 
kommuniceras ut till produktionsenheterna. Här översätts tillverkningsplanen till resursbehov 
i de olika produktionsenheterna. Resursåtgången rapporteras därpå från de olika enheterna 
vidare upp i SVP-processen, där de sammanställs till hanterbar information för SVP 
processens beslutsfattare (Walles, 2001). 

3.3.1 Materialbehovsplanering (MRP) 
Plossl (1995) beskriver, i boken ”Orlicky’s Material Requirements Planning” hur MRP 
fungerar och vad som är viktigt för att MRP ska fungera. Boken är den andra utgåvan av 
Joseph Orlickys bok ”Material Requirements Planning” vilken gavs ut 1975. Således är 
huvuddelen av materialet från den första hälften av 70-talet. Teorin som här presenteras 
kommer främst från Plossl (1995), samt vissa delar från Olhager (2000), Persson-Virum 
(1996), Blackstone (1989) och Rudberg (2002). 
 
Logiken för ett MRP-baserat produktionssystem bygger på att grunddata finns i systemet och 
att indata matas in i systemet. Systemet har därigenom underlag att beräkna vad som ska 
köpas eller tillverkas, samt när det ska ske. Logiken för ett MRP-system kan beskrivas genom 
att beakta följande fyra frågor och deras svar: 

1. Vad ska tillverkas? 
I ett MRP-baserat produktionssystem fastslås vad som ska tillverkas i huvudplanen. 
Huvudplanen är på leveransobjektnivå (slutproduktnivå). Utöver artikel-id för leve-
ransobjekt innehåller huvudplanen även antal av respektive leveransobjekt samt 
leveransdag. 

2. Hur många av varje komponent behövs? 
Systemet beräknar behoven av ingående komponenter automatiskt, genom att beakta 
informationen från materiallistor (Bill of Material, BOM), och behoven som är inlagda 
i huvudplanen.  

3. Hur många komponenter har vi?  
I MRP-systemet beräknas och presenteras hur många komponenter som finns i olika 
lager och ute i produktion, under den tidsperiod som betraktas. 
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4. När behöver vi fler komponenter för att kunna framställa produkten? 
MRP-systemet beräknar när behovet av fler komponenter uppstår genom att ta hänsyn 
till tidsberoende resursbehov samt ledtider för produktion. 

 
Logiken bakom systemet för materialbehovsplanering kan vara genialisk, den fungerar ändå 
inte om rätt grunddata och indata saknas för produktionsprocessen. För att logiken bakom 
MRP-planering ska fungera krävs minst att följande information finns och att den är korrekt: 

• Huvudplan. 
• Materiallistor (BOM) för alla artiklar på huvudplaneringsnivå och för de ingående 

artiklarna i produkten på slutproduktnivå. Alla artiklar som monteras ska ha en egen 
materiallista. 

• Unika artikelnummer för allt ingående material och alla produkter i materiallistorna. 
• Lagerdata för alla produkter, material och artiklar som lagras. 
• Ledtider för alla inköpta artiklar som ingår i slutprodukten, samt alla artiklar som 

tillverkas i produktionen. Ledtiderna för operationerna återfinns vanligen i 
operationslistan (routing). 

 
Arbetsflödet för ett MRP-baserat produktionssystem 
Arbetsflödet för materialbehovsplanering beskrivs i Figur 3.5. Marknads- och 
försäljningspersonal ansvarar för kundprognoser och överlämnar dessa till personal med god 
kunskap om produktionsprocessen, normalt till någon huvudplanerare. Huvudplanerarna 
lägger in prognoser samt bekräftade order i systemet, och skapar därigenom en preliminär 
huvudplan . Därefter utförs en grov resursplanering (Rough-Cut capacity planning, RCCP), 
vilken är en beläggningsberäkning som ger en grov skattning av framtida resursbehov. 
Huvudplaneringsfunktionen gör en bedömning av om företaget klarar att följa den preliminära 
huvudplanen. Fungerar den preliminära huvudplanen så fastställs huvudplanen. Fungerar den 
inte utarbetas en ny preliminär huvudplan i samarbete med berörd personal. Den lagda 
huvudplanen är det indata som driver MRP-systemet. I MRP-systemet bryts huvudplanen ner 
till behov av specifikt material och specifika resurser. I behovsplaneringen skapar dessa behov 
material- och kapacitetsbehovsplaner. Materialbehovsplanernas tidsberoende behov verifieras 
mot framtida uttag och inleveranser av material samt lagersaldo. Lagersaldo beräknas för den 
tidpunkt då respektive order behöver material. Finns inte material ger systemet automatiskt 
tillverkningssignaler till produktionsprocessen eller köpsignaler till inköpsprocessen. Om inte 
rätt typ av material och komponenter går att erhålla vid den tidpunkt ordern ska produceras, 
måste huvudplanen revideras så material finns tillgängligt. 
 
De detaljerade tidsberoende kapacitetsbehovsplanerna verifieras mot produktionsprocessens 
tillgängliga kapacitet. Genom att göra kapacitetssimuleringar av den tänkta huvudplanen ses 
kapacitetsbeläggningen under tidsperioden. Överbeläggningar och underbeläggningar 
upptäcks då. Är huvudplanens beläggningsbild omöjlig att realisera provas alternativa 
huvudplaner, tills en fungerande kapacitetsbeläggning erhålls. För att kunna göra dessa 
bedömningar fordras kunskap om den egna verksamheten, samt om leverantörer av material 
och andra resurser. Allt eftersom tidshorisonten till produktionsstart minskar och behovs-
planering blir detaljplanering anpassas produktionsprocessen. Övertid och förflyttningar av 
order kan bli nödvändigt för att kunna kompensera mindre förändringar av exempelvis 
produkter i arbete (PIA), köer och förseningar i produktionen. Detta sker vid beläggnings-
planering och produktionsorderhanteringen. Är kapacitetsbeläggningen av vissa resurser 
orimlig revideras huvudplanen tills kapacitetsbeläggningen fungerar för att färdigställa 
leveransobjekten vid den tidpunkt kunderna önskar leverans. 
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Figur 3.5 Arbetsflödet för materialbehovsplanering, Plossl (1995) 
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Utdata från MRP-systemet kan delas in i olika kategorier, exempelvis: 
• Information om order- och lagerstatus. 
• Information om planering och orderprioritering. 
• Information om planerad kapacitetsbeläggning för olika resurser. 
• Information för uppföljning av avvikelser, brister, samt verksamhetens prestation 

under tiden. 
 
Information från MRP-systemet utgör indata till detaljplaneringen, där planerare och annan 
berörd personal arbetar direkt med produktionsplaner för specifika enheter och resurser. 
Produktionspersonal analyserar beläggningsbilder och förslag till körplaner, samt fattar beslut 
om passande åtgärder. Felavvikelser i informationen från MRP-systemet som är inom 
verksamhetens toleransgränser kan de kringgå. Det kan dock förekomma avvikelser i 
informationen från MRP-systemet som ligger utanför verksamhetens toleransgränser. Dessa 
fel måste rapporteras och följas upp, för att förbättra produktionsprocessen. 
Här presenteras några exempel på indata till detaljplaneringen: 

• Rekommendationer för när ordern ska frisläppas i produktion. 
• Ändringsförslag av planerade order, vilka inte är ”fast inplanerade” (Firm planned 

order). 
• Behovsplaner. 
• Artikel status såsom lager- och leveransstatus, samt tidpunkt då specifikt antal av 

artikeln är färdig ute i produktion. 
• Meddelande om flyttade eller borttagna order. 

 
Produktionsplanerna kan frisläppa order tidigare eller senare, för att exempelvis reglera 
(utjämna) belastningen på produktionsenheterna. Dock är det då viktigt att kontrollera att det 
inte uppstår brist på resurser för andra order. MRP-systemets rekommendationer kan inte 
alltid följas helt i praktiken, utan bör anpassas till de rådande omständigheterna på verkstads-
golvet. Det är viktigt att kontrollera, samt förstå hur produkter i arbete inverkar på produk-
tionsprocessen och dess orderledtider. Om det upptäcks att en order inte går att producera som 
planerat, måste ordern planeras om i systemet. Görs inte det är risken stor att planerna 
systemet skapar inte går att följa på grund av beroende mellan olika behov. 
Steget från planering till produktion kommer att fungerar utmärk då: 

• Rätt mängd material finns eller kommer att finnas då produktionen startar. 
• Det finns lagom med tillgänglig tid för produktion. 
• Produktionsresursernas kapacitet är tillgänglig eller kommer att vara tillgänglig vid 

produktion. 
 
Huvudplanen är kritisk för att MRP-systemet ska fungera 
Vem som har rätt att ändra i och påverka huvudplanen är ofta inte klargjort. 
Marknads/försäljningspersonal och vissa andra auktoritära personer försöker, hos vissa 
företag, ändra och påverka huvudplanerarna för att få sina önskemål uppfyllda. De gör det 
utan att förstå de negativa konsekvenserna som de åsamkar produktionsprocessen, sett ur ett 
helhetsperspektiv. Drivs huvudlösa ändringar av huvudplanen igenom nära produktionsstart, 
kan det leda till stora kostnader då dessa ändrade kundorder exempelvis upptar material och 
maskinkapacitet från andra viktigare order, som varit planerade i åratal. Ändringar i huvud-
planen, på grund av exempelvis produktionsproblem eller ändringar av volym från kund, är 
ofta önskvärda men det kan inte göras godtyckligt utan att granska hur ändringarna påverkar 
den framtida beläggningen i verkstaden. Således ska huvudplanen vara realistisk och inte 
någon önskelista. Moderna affärssystem som baseras på materialbehovsplanering, kan med en 
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fungerande huvudplanering lösa många problem som ofta försummas i produktion. För att 
kunna utnyttja fördelarna av dessa system måste användarna förstå behovet av en nära 
kopplingen mellan huvudplanen och verkligheten på verkstadsgolvet. Om detta är möjligt 
beror på ledningens förmåga att skapa ett arbetsklimat som möjliggör ett fungerande arbete 
med huvudplanering. 
Ledningens roll vid huvudplanering är att: 

1. Tillse att handlingssätt (strategier) och mål kopplas ihop med de detaljerade planerna. 
2. Dra upp riktlinjer och anvisningar för alla funktionella grupper som är involverade i 

arbetet med huvudplanering. De ska även kunna mäta hur respektive grupp utför sitt 
arbete. 

3. Tillse att huvudplanen är realistisk. 
4. Lösa konflikter mellan inblandade funktioner i systemet. 
5. Granska huvudplanen regelbundet och noggrant. 

 
Lagerhantering 
Huvudplanen skapar olika behov av komponenter vid olika tidpunkter, dessa behov påverkar 
tillgängligt, icke reserverat, lager under tiden. Lagerhanteringssystemet vilket är en integrerad 
del av MRP-systemet, ger vid behov automatiskt inköpssignaler för material. I ett MRP-
system där lagerhanteringen är bristfällig fungerar inte produktions- och kapacitetsplanering. 
Många företag fokuserar på att öka lageromsättningshastigheten och minska kapital-
bindningen. Om företaget saknar tillräcklig kunskap om verksamheten, kan en minskning av 
lagernivåerna medföra skadade kundrelationer och ökade kostnader, till följd av brist på 
material i produktionen. En komponent kan vara vital för produktion av flertalet produkter, 
vilket medför att brist inte får förekomma. Det är mycket viktigt att lagernivåerna är korrekta, 
samt att rätt ledtid för inköp från leverantörer finns i MRP-systemet. Därför behöver berörda 
funktioner kunna hantera risken för brist i lager, samt analysera och förstå de olika lager-
artiklarnas behov av skilda metoder för lagerkontroll. I litteratur för material- och produk-
tionsstyrning finns ett flertal metoder för detta, exempelvis olika statistiska metoder för att 
gruppera artiklarna och bestämma storlek på eventuella säkerhetslager (Olhager, 2000). 
 
Underhåll, rutiner och personalens inställning 
Det är grundläggande att den information som skapar huvudplanen är av tillräckligt god 
kvalitet. Är informationen till MRP-systemet felaktig blir informationen ut från MRP-
systemet oanvändbar. Fel i indata och grunddata kan aldrig helt undvikas men organisationen 
kan identifiera felen, finna orsaken till felen, samt rätt till felen. 
Felen ska angripas på tre olika plan: 

1. Skapa barriärer för att hålla felen borta från systemet. 
2. Spåra fel som likväl kommer in i systemet. 
3. Rensa systemet från upptäckta fel och se till att korrekta data finns att föra in i 

systemet. 
 
Dålig kvalitet på indata och grunddata beror oftast på att det saknas regelverk för ansvar, 
rutiner och samordning. Samarbete mellan de ingående delarna såsom exempelvis marknad, 
inköp, planering, produktion och utveckling ska bedrivas så de stödjer orderflödet och därmed 
materialbehovsplaneringen. Det viktigaste för att MRP-systemet ska fungera är inte det 
tekniska perspektivet rörande hur relevanta data ska erhållas, utan träning, disciplin, och 
inställningen hos personalen som administrerar samt de som använder data från och i 
systemet. Personalen måste förstå att systemet inte kan generera högre kvalitet på utdata än de 
indata som matats in. Litar inte personalen på data som genereras i systemet, utvecklar de 
egna verktyg (system) som åsidosätter funktionen och användandet av MRP-systemet. Detta 
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leder i sin tur till att datakvaliteten minskar ytterligare eftersom data enbart kan komma att 
uppdateras i de parallella verktygen. Det är inte ovanligt att de egentillverkade informella 
systemen och arbetsmetoder skadar företaget på lång sikt. Ledningens kunskap och förmåga 
att stödja verksamheten i det dagliga arbetet med materialbehovsplanering är avgörande för 
om verksamheten ska fungera på ett tillfredsställande sätt. 
 
MRP olämpligt vid oförutsägbart produktionsförlopp 
Att använda sig av materialbehovsplanering ses som mindre fördelaktig då stabiliteten i 
efterfrågan är låg. Om därtill produktionsförloppet är instabilt och oförutsägbart vad gäller 
personal, utrustning, leverantörsledtider och omplaneringar på grund av exempelvis material-
brist, kan materialbehovsplanering leda till stora problem för företaget. Det ska tilläggas att 
problemens omfattning till stor del beror på företagets och systemets förmåga att hantera 
produktionsförloppets osäkerhet (Persson-Virum, 1996). 
 
Sju stora problemen 
Det finns många problem som företaget ska bemästra för att uppnå önskad nivå på sin 
material- och produktionsstyrning. Här presenteras sju av de stora problemen som brukar vara 
vanliga. Vart och ett av dessa tillser att företaget inte får kontroll på verksamheten: 

1. Dåligt framtagen huvudplan. 
2. Ineffektiv prioritets- och kapacitetsplanering, samt dålig kontroll på produktflödet. 
3. Otillförlitliga indata och grunddata. 
4. Underkvalificerad personal som inte förstår principen och tekniken bakom material-

behovsplanering. 
5. Oreda vid operationerna, vilket saboterar verkställandet av planerna. 
6. Överdrivet långa ledtider, vilket förhindrar en fungerande planering. 
7. En dåligt fungerande organisation, bestående av personal som alla har olika mål för 

verksamheten. ”All stars team” brukar motarbeta varandra och inte bli ett team som 
stödjer hela verksamheten. 

3.3.2 Kapacitetsplanering 
Kapacitetsplanering kan ses som processen att mäta resursbehovet som produktionsplanerna 
genererar, betrakta beläggningsbilden för resurserna och besluta om resurserna räcker till för 
att följa planerna. För de produktionsplaneringsprinciper som används vid materialbehovs-
planering är kapacitetsplanering en viktig del av arbetet. Här presenteras kort några aspekter 
från Blackstone (1989). För att kunna kapacitetsplanera måste ett fungerande mått på 
kapacitetsbehovet användas. Måttet ska kunna återge behovet av de kapacitetsresurser 
produktionsplanerna genererar. Vid materialbehovsplanering används ofta tid som mått på 
kapacitetsbehovet. Detta beror på att huvudplanen tillsammans med MRP-systemets grund-
data används för att simulera kapacitetsbehoven för produktionsresurserna presenterat i någon 
tidsenhet. I många produktionsprocesser anländer order stokastiskt till produktionsenheten 
eller maskinen där ordern ska bearbetas. Produkter i arbete och kötider för order påverkas 
betydligt av detta faktum, samt av förhållandet mellan belastning på resurserna och dess 
kapacitet. Då beläggningen närmar sig 100 % för en resurs ökar kötiderna betydligt för de 
order som där ska tillverkas, vilket även medför förseningar i produktionsflödet. Detta är 
delvis en följd av att produkter i arbete ökar, vilket leder till att kontrollen över order-
prioritering och möjligheten att optimera produktionsprocessen minskar. Det finns en optimal 
nivå mellan dels att maximalt utnyttja personal och maskiner, samt dels att köra med korta 
ledtider och små lager. En fungerade verksamhet klarar av att hantera en hög beläggning utan 
större problem tack vare att de har kontroll över och kan styra produktionsflödet. Olika 
metoder finns för att styra planeringsarbetet och produktionen på de olika nivåerna, från 
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övergripande planering till detaljplanering. För att kunna kapacitetsplanera måste relevanta 
mätningar i verksamheten utföras, annars finns inget beräkningsunderlag för kapacitets-
beräkningar. Uppföljningar av hur kapacitetsplaneringen fungerar är en vikig del av 
planeringsarbetet. Uppföljning medför att mätningar i produktionsprocessen utförs, samman-
ställs och utvärderas. Detta är viktigt för att ständigt kunna förbättra planeringsarbetet och 
produktionsprocessen. 

3.3.3 Ledtid 
Tidsbegreppet ledtid används i både teoretiska samt praktiska avseenden inom logistik och 
produktionsekonomi. Beroende på hur aktiviteten definieras och utifrån vilket perspektiv 
aktiviteten betraktas får dess ledtid olika innehåll. Enligt Olhager (2000) är den generella 
definitionen av ledtid följande: 
”Med ledtid avses den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp av 
aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts.” 
 
Produktionsledtiden 
Produktionsledtiden är den tid det tar för en order att passera genom de olika förädlingsstegen 
i produktionen. Det är således tiden från lageruttag till kundleverans eller inleverans till 
färdigvarulager. Följaktligen är produktionsledtiden inte summan av tidsåtgången för de olika 
produktionsstegen, eftersom några av produktionsstegen vanligtvis kan utföras parallellt med 
varandra. Beroende på produktionsprocessens beskaffenhet kan produktionsledtiden delas upp 
i exempelvis följande enligt Possl (1995): 

• Tid för produktionsförberedelser (preprodution time) : Förberedelser för frisläpp av 
order, lageruttag och andra förberedelser för produktion. 

• Kötid: Väntetid före bearbetning. 
• Ställtid: Den tid det tar för att ställa om produktionsutrustning för bearbetning av 

ordern. 
• Processtid: Bearbetningstiden för ordern. Kallas även stycktid då bearbetning av en 

enhet betraktas. 
• Transporttid: Förflyttningstid till nästa operation. Vanligen är denna försumbar. 

 
Den sammanlagda kötiden för en order är den viktigaste beståndsdelen i produktionsledtiden, 
och kan i en dåligt fungerande produktionsprocess vara över 90 % av totala ledtiden. Således 
är det effektivaste sättet att reducera produktionsledtiden att reducera kötiden. Kötiden 
reduceras enklast genom att minska PIA, vilket åstadkoms genom att inte frisläppa mer order 
än produktionsprocessens kapacitet klarar av. Detta medför att order inte blir liggande i köer 
till operationerna och därigenom minskas den totala kötiden per order. Ledtiden i produktion 
optimeras genom en fungerande körplanering och prioriteringskontroll, samt genom ett jämt 
orderflöde och ett realistiskt kapacitetsutnyttjande. Produktionsledtiden blir, dock inom 
rimlighetens gränser, vad den sätts till. Produktionssystemet anpassas automatiskt efter 
orderns startdatum i produktionen, samt när ordern ska vara att leverera order i tid till 
kunderna. Ledtiderna är viktiga grunddata i MRP-systemet på grund av att de har en 
betydande inverkar på hela produktionsprocessen (Possl, 1995). 
 
Operationstid 
För de flesta verksamheter är kunskap om operationstiderna i produktionen en nödvändighet 
för verksamhetens kapacitetsbehovsplanering och för kapacitetssimulering. Tiden det tar för 
att bearbeta en order vid en operation benämns olika i den litteratur som behandlar produktion 
av varor. Operationstiden (produktionstiden) definieras olika beroende på om man exempelvis 
avser den teoretisk operationstiden, den uppmätta (verkliga) operationstiden, eller den 



 28

operationstid som används vid beräkning av kostnader för tillverkning av produkten. 
Avgörande för hur operationstiden beräknas är även av hur mycket information som finns att 
tillgå rörande produktionsprocessen. För mer information angående operationstider (produk-
tionstider) se exempelvis Björklund-Hågeryd-Lenner (1997), Olhager (2000) eller Blackstone 
(1989). Här behandlas operationstiden på följande sätt: 
 
Operationstiden delas upp i två delar: 

• Ställtid 
• Stycktid (bearbetningstid per detalj även kallad takttid) 

 
Operationstiden för en order beräknas på följande sätt: 

Operationstiden = ställtid + stycktid * orderstorleken (antal) 

3.4 Affärssystem 
Beroende av affärsprocessens beskaffenhet och omfattning, har företag olika behov av 
verksamhetsstöd. Traditionellt sett brukar ett företag delas in i olika huvudfunktioner 
bestående av olika underliggande funktioner. Funktionerna kan betraktas som delsystem inom 
företaget vilka är avhängiga varandra. Företagets affärsprocess flyter oftast horisontellt genom 
de olika delsystemen. Ett affärssystem kan ses som ett verksamhetsstöd, vars roll är att stödja 
affärsprocessen, orderkedjan, samt knyta samman delsystemen till ett förenat företagssystem. 
Ett fungerande affärssystem medför att chefer och andra nyckelfunktioner kan följa och styra 
verksamheten på ett sätt som inte varit möjligt utan detta stöd. Detta är möjligt genom att de, 
via affärssystemet, får tillgång till viktig information, innan det är för sent att påverka 
processerna. Ledning måste dock förstå hur affärsprocessen (hela verksamheten) fungerar, för 
att kunna använda utdata från affärssystemet som beslutsunderlag. (Davenport, 2000) 
 
I svensk litteratur likställs affärssystem med benämningen Enterprise Resource Planning 
systems (system för ERP), eller benämningen Enterprise Systems (ES), som exempelvis 
Davenport (2000) använder. ERP och ES är en utveckling av det som i äldre litteratur, 
exempelvis Plossl (1995), omnämns MRP II systems (system för Manufacturing Resource 
Planning). Oberoende vad de kallas anses dessa företagssystem vara moduluppbyggda, vilket 
medför att beslutsfattare i företaget kan välja vilka moduler som ska användas i verksam-
heten. Ett modernt affärssystem kan erbjuda företaget moduler som stödjer exempelvis 
följande: 

• Anläggningsregister 
• Budgetering 
• Fakturering 
• Inköp 
• Kundreskontra 
• Lageradministration 
• Leverantörsreskontra 
• Likviditetsplanering 
• MPS Material- och produktionsstyrning 
• Projekthantering 
• Redovisning 
• Serviceadministration 
• Tidrapportering 
• Tids- och resursplanering 
• Verkstadsrapportering 
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3.4.1 Implementering 
För att ett affärssystem ska gå att implementera krävs oftast att affärsprocessen, hur arbetet i 
organisationen utförs, förändras avsevärt. De anställda måste få utbildning så de förstår hur de 
ska handha systemet i den dagliga verksamheten. Därigenom inser användarna hur de 
betydligt kan påverka verksamheten, ofta genom en enkel knapptryckning. Viktigast är att 
ledningen är engagerad och förstår nyttan av affärssystemet. Ledningen inser då hur affärs-
systemet ska användas för att uppnå målen och realisera företagets strategier. Ledningen 
måste under implementeringen stödja arbetet (projektet) och fortsätta driva arbetet med 
affärssystemet tills det fungerar. Det går inte sätta ett datum då projektet att implementera 
affärssystemet ska vara avklarat. Projektet är avklarat då företaget tillgodogör sig fördelarna 
av det fungerade affärssystem (Davenport, 2000). Datorisering av material- och produktions-
planering medför att informationen i företaget behandlas på ett mer strikt och formaliserat sätt 
än tidigare. För de som arbetar med material och produktionsstyrning framtvingar implemen-
teringen nya roller och arbetsuppgifter. En framgångsrik implementering kräver att 
personalen, speciellt på chefsnivå, förstått och accepterat införandet av det datorstödda 
material- och produktionsplaneringssystemet (Olhager-Rapp, 1985). 

3.4.2 System för Material- och Produktionsstyrning 
Till följd av moderna affärssystems omfattning avhandlas här enbart de bitar som hanterar 
Material- och Produktionsstyrning (MPS). De ingående modulerna i MPS är dock beroende 
av eller påverkar andra delar av affärssystemet som exempelvis moduler för projekthantering 
och ekonomi. Många av de datorstöd för material- och produktionsplanering som finns bygger 
på principen för materialbehovsplanering. Systemen har utvecklats till integrerade resurs-
orienterade styrsystem, så kallade MRPII-system, men de innehåller fortfarande grund-
principen för materialbehovsplanering (Persson-Virum, 1996). 
 
Referenssystem 
Olhager-Rapp (1985) presenterar i boken ”Effektiv MPS” ett referenssystem, se Figur 3.6 
Moduluppbyggt referenssystem, Olhager-Rapp (1985), för datorbaserad material och 
produktionsstyrning. Olika företag och tillverkare av datoriserade MPS-system har delvis 
skilda moduluppbyggnader för sina system, med egna grupperingar av funktioner och med 
egna beteckningssätt. Referenssystemet som här presenteras motsvarar dock ett stort antal 
systems principiella uppbyggnad. 
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Figur 3.6 Moduluppbyggt referenssystem, Olhager-Rapp (1985) 
 
Modulerna i figuren har ett visst beroendeförhållande och samverkar delvis med varandra. 
Exempelvis delar några moduler på eller påverkar gemensamma grunddata. Det pågår 
dessutom ett ständigt informationsutbyte mellan vissa av modulerna medan andra är mer 
självständiga. Dock innebär moduluppbyggnaden, beroende av vilken verksamhet systemet 
stödjer, att modulerna kan fungera oberoende av andra moduler om bara rätt grunddata finns 
att tillgå. 
 
Grunddata 
Mängden grunddata i ett MPS-system är ofta omfattande. Det är viktigt att tillse att alla 
grunddata är korrekta, samt att det finns rutiner och program för underhålla av informationen i 
systemet. Grunddata av intresse finns bland annat i registren för: 

• Artiklarna. Innehåller artikel-id, information om fysiska dimensioner, samt annan 
artikelspecifik information. 

• Produktstruktur (Bill Of Material). 
• Ingående operationer (Operationslista, routing). 
• Operationstider (stycktider och ställtider). 
• Planering (Kötider, ledtider). 
• Ingående produktionsgrupper. 
• Kapacitetsdata för enskilda maskiner, maskingrupper, samt hela produktionsgrupper 

med avseende på kapaciteten i maskintimmar eller mantimmar. 
• Kalkylering, såsom data om maskinkostnader, lönekostnader, materialpriser etc.. 
• Lagerhantering, såsom lagersaldo för alla slutprodukter, halvfabrikat, komponenter 

och råmaterial. 
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Enligt Plossl (1995) är dålig kvalitet på grunddata ett ständigt återkommande problem. Det 
beror ofta på dåligt samarbete mellan de ingående funktionerna, såsom inköp, produktions-
planering, produktion och beredning. 
 
Övergripande resursplanering 
Övergripande planering innefattar planeringsaktiviteter såsom sälj- och verksamhetsplanering, 
samt huvudplanering. 
 
Kundorderhantering 
Kundorderhantering består i praktiken av registrering av kundordern, orderbevakning, samt 
orderleverans. De funktioner som innefattas av kundorderhanteringen används även för 
kommunikation med kunden. Exempelvis genereras information som orderbekräftelse, 
orderstatus, samt andra relevanta dokument för informationsutbytet mellan kund och 
leverantör. 
 
Materialhantering 
Materialhanteringens funktion är att tillse att rätt mängd material med rätt kvalitet finns på 
plats då behov uppstår. En stor del av materialhanteringen består av lageradministration, 
såsom beräkning av när inleverans av material ska ske, samt beräkning av lagersaldo och 
säkerhetslagernivåer för artiklarna. Det är viktigt att lagernivåerna för respektive artikel är 
ekonomiskt motiverad. Företagets metod för material- och produktionsstyrning är avgörande 
för valet av lagerstyrningsmodell. 
 
Behovsplanering 
Vid behovsplanering bryts den övergripande produktionsplanen ner, för att skapa en heltäck-
ande behovsbild av material, där behovet av allt ingående material, eller alla artiklar, i 
produktstrukturen går att överskåda. Här beräknas även nettobehovet av material och artiklar 
med hänsyn till ledtider och partiformningsmetoder. 
 
Inköpsplanering 
Inköpsplanering kan indelas i två huvudfunktioner, dels det praktiska anskaffandet av 
material, samt dels upprätthållandet av leverantörskontakter och verkställa de långsiktiga 
inköpsstrategierna. Det praktiska arbetet består exempelvis av att beställa material och 
beställningsbevakning, samt tillse att leverantören uppfyller sina åtagande. En stor del av 
arbetet består av att underhålla eller skapa olika dokument, såsom artikel- och leverantörs-
register, samt beställningsorder. 
 
Beläggningsplanering 
Beläggningsplanering innebär att utifrån de behov som skapats vid material- och behovs-
planering utforma en fungerande produktionsplan med hänsyn till tillgänglig kapacitet. Här 
bestäms tidplanering och körplanering, således skapas här en ingående planering för 
respektive produktionsorder. 
 
Produktionsorderhantering 
Produktionsorderhantering stödjer frisläpp av order samt produktionen i verkstaden. Här 
kontrolleras att de resurser ordern behöver finns tillgängliga innan ordern frisläpps. Produk-
tionshanteringen ger en detaljerad orderstatus för order i produktionen, samt stödjer åter-
rapportering till de andra modulerna i systemet. 
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Produktionsuppföljning 
Här samlas information in för att uppdatera och förbättra de data, exempelvis grunddata, som 
används vid de olika material- och produktionsplaneringsnivåerna. Här utförs rapportering 
och sammanställning av olika produktivitetsparametrar som används för att förbättra verk-
samheten. 
 
Förkalkylering 
En produktkalkyl består av förkalkyl och efterkalkyl. Produktkalkylen är viktig för att göra en 
duglig kostnadsanalys av produkterna och därigenom exempelvis förstå hur tillverknings-
kostnaderna påverkar prissättning och vinsten. Förkalkylering går ut på att beräkna produk-
ternas tillverkningskostnad. Detta är således ett underlag för sätta rätt pris på produkterna 
innan de har kommit ut i produktion. 
 
Efterkalkylering 
Efterkalkylering innebär en ekonomisk utvärdering av produktionsorder då de har 
producerats. Då beräknas de verkliga kostnaderna för respektive produktionsorder, vilket 
medför att förkalkylen kan jämföras med verkligheten. Efterkalkylering är således en 
ekonomiska uppföljning som dessutom medför en utvärdering av förkalkyleringen vilket har 
till syfte att förbättra företagets produktkalkyler. Informationen som efterkalkylen genererar 
ger även en god möjlighet att upptäcka potentiella kostnadsreduceringar i verksamheten. 

3.4.3 BaaN IV 
Företaget BaaN Company NV grundades i Holland 1978 av bröderna Jan och Paul Baan. De 
arbetade främst med att utveckla datorbaserade informationssystem. BaaN var under slutet av 
80-talet och delar av 90-talet ett av de ledande företagen inom området som kom att kallas 
affärssystem. 1990 lanserade BaaN det datorstyrda affärssystemet Triton. Enligt vad BaaN 
själva påstår, var Triton det första systemet på markanden som innefattade och styrde hela 
affärsprocessen, värdekedjan. Därefter utvecklade och släpptes BaaN IV år 1996. Under 1999 
lanserades en ny version av BaaN IV under namnet BaaN ERP. 

3.5 Använda Excel som mjukvara 
Excel är en mångsidig mjukvara som kan användas till allt från enkla ekonomiska beräk-
ningar, till avancerad modellering och matematisk analys av data. Gränssnittet för användaren 
består av arbetsblad bestående av rader och kolumner som bildar celler, där användaren 
skriver in värden, funktioner och formler. Genom att skriva in formler och funktioner i 
cellerna går det göra arbetsblad, med modeller för exempelvis materialbehovsplanering 
(MRP) och kapacitetsplanering (Barlow, 1999). Då måste användaren vara väl medveten om 
hur Excel fungerar och hur handhavandet inverkar på modellen. Det är nämligen vanligt att 
användarna tror att Excels färdiga funktioner är mer användbara än de egentligen är och 
därigenom inte inser när funktionen returnerar fel (Walkenbach, 1999). Det är även proble-
matiskt att göra modellerna stabila eftersom formler och funktioner inte alltid utför exakt det 
användaren önskar. Innehåller arbetsboken även kopplingar mellan olika formler och 
funktioner i cellerna med korsande referenser, blir det känsligt ifall den mänskliga faktorn 
felar. Detta går att avhjälpa genom att skapa eller programmera in makron i Excel skrivna i 
programspråket Visual Basic, vilket gör arbetsbladen, programmen, mer stabila och inte så 
känsligt för handhavande fel. Programmering i Visual Basic ökar möjligheterna för använ-
daren och tillser att Excel programmet klarar att hantera mer avancerade behov såsom 
exempelvis dynamiska data och databashantering (Barlow, 1999). Användandet av makro 
skrivna i Visual Basic medför även att arbetet med ”Excelprogram” blir effektivare och att 
felfrekvensen minskar (Walkenbach, 1999). 
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3.6 Insamling och analys av data 
Vid arbetet med att utveckla en verksamhet är det lönsamt att basera beslut på fakta och 
därigenom angripa den del av verksamheten som ger bäst förbättringsresultat för processen. 
En viktig del i detta arbete är att effektivt kunna samla in och analysera data från verksam-
heten. Bergman-Klefsjö (1995) redogör i boken Kvalitet från behov till användning för flera 
enkla metoder vilka underlättar detta. Där presenteras bland annat statistiska metoder för att 
förstå processens variationer samt hur processens duglighet kan analyseras och förbättras 
genom att använda olika typer styrdiagram och duglighetsindex.  
 
Då produktionssimulering ska användas för ett produktionsavsnitt är det viktigt att förstå de 
händelser som inträffar i verksamheten och hur ledtiderna för produkterna varierar. De flesta 
händelser i en produktionsprocess såsom ställ- och processtider är Weibullfördelade 
(Robinsson, 1994). Weibullfördelningen är en flexibel livslängdsfördelning som går att 
använda inom olika praktiska områden. Weibullfördelningen innehåller både normal-
fördelningen och exponentialfördelningen, vilka är specialfall av Weibullfördelningen. En 
Weibullfördelning kan således approximeras med en normalfördelning då vissa förutsätt-
ningar uppfylls (Bergman-Klefsjö, 1996). Ett normalfördelat stickprov kan studeras genom att 
plotta in stickprovets värden i ett normalfördelningspapper, vilket är likvärdigt med att skapa 
en normalfördelningsplott. Är inte stickprovet normalfördelat upptäcks detta då stickprovet 
plottas. Ur normalfördelningsplotten kan en hel del information fås om stickprovet. Det går 
exempelvis se vilka värden som signifikant avviker i processen och om dessa värden inte är 
representativa för processens normaltillstånd. Via en normalfördelningsplott går det att 
upptäcka om stickprovet består av flera olika normalfördelningar (Bergman, 1992). 
Exempelvis kan sådana händelser uppkomma till följd av att dataunderlaget för stickprovet 
samlats in under olika tillfällen då förutsättningarna för processen inte har varit identiska. 

3.7 Organisationsteori 
Under examensarbetets gång och speciellt under den fas i simuleringsprojektet då problem-
identifikationen genomfördes, insågs att en stor del av orsakerna till ytmonteringsavsnitets 
problem hade sitt ursprung i organisationens funktion och struktur. Genom att studera 
organisationsteori fick undersökaren möjlighet att förstå delar av orsakerna bakom 
ytmonteringsavsnittets problem med kapacitetsplaneringen av produktionsavsnittets resurser. 

3.7.1 Vad är en organisation 
En organisation är ett socialt system vilket består av aktörer som samverkar med varandra, för 
att uppnå vissa gemensamma mål. Dessa mål uppnås effektivare genom samarbete än genom 
individers individuella prestationer (Bruzelius, 1995). Således består vårt samhälle av olika 
organisationer, exempelvis företag, skolor, fackföreningar och idrottsklubbbar. Vad gäller ett 
företag kan organisationen dels avse företaget i sin helhet, men även hur det är uppbyggt, 
strukturmässigt (Bakka, 2001). 
 
Formell och informell struktur 
Organisationer består av formella och informella strukturer. Den formella strukturen är den 
uppsättning huvudregler och principer som företagets ledning försöker styra företaget efter, 
således det planerade och föreskrivna sättet att organisera verksamheten. Den formella 
strukturen avser enligt Bruzelius (1995): 

• Enskilda arbetsbeskrivningar och arbetsprocesser. 
• Fördelning av arbete och ansvar. 
• Beslutsrätt och befogenheter inom verksamheten. 
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• Förhållandet mellan chefer och underställda. 
• Sättet att styra och samordna verksamheten. 

 
Den informella strukturen kan även kallas den informella organisationen av ett företag. 
Sociala behov samt mer svårdefinierade samspel mellan anställda täcks sällan av den formella 
strukturen. En informell struktur växer fram som ett komplement till den formella strukturen. 
Beroende på den informella strukturens beskaffenhet, kan den verka positivt eller destruktivt 
på företagets verksamhet. 
 
Bakka (2001) sammanfattar det informella systemets (strukturens) påverkan på organisationen 
(företaget), i fyra olika teser. 
 
Tesen om social behovsteckning 
De anställda har sociala behov på sin arbetsplats. De söker socialt stöd, trygghet och 
information genom kontakt och samtal med andra. Den informella organisationen ses i denna 
tes som ett mycket positivt inslag i organisationen. 
 
Kompletteringstesen 
Den formella organisationen har oftast brister i större eller mindre omfattning. De regler och 
direktiv som finns täcker inte alla de handlingar och uppgifter som ska utföras. Den in-
formella organisationen kompletterar den formella organisationen, genom exempelvis sina 
sociala nätverk, oskrivna regler och metoder. Genom sitt sätt att verka kan den informella 
strukturen vara en viktig förutsättning för att organisationen ska fungera. Dock kan den även 
medföra negativa konsekvenser för organisationen. 
 
Förvrängningstesen 
Genom att den informella organisationen finns och verkar, kan den bidra till att vanställa de 
mål och intentioner som den formella organisationen efterstävar. Enligt denna tes beror detta 
på att den formella organisationen påverkas av de anställda för att uppfylla deras behov och 
intressen. Följderna av denna förvrängning är vantolkning och försvagning av det formella 
systemet, samt en utarmning av kontrollmöjligheter av att mål uppnås och att regler följs. 
 
Motsättningstesen 
Enligt denna tes kan den informella strukturen, speciellt i större organisationer, leda till att de 
anställda utvecklar en fientlig inställning till organisationen och dess ledning. Detta är väl 
dokumenterat i forskning enligt Bakka (2001). 
 
De anställda måste förstå organisationen, samt vara delaktiga i organisationens formella mål 
och syfte, för att kunna acceptera dem. Är de anställda inte det, tar den informella organisa-
tionen över, och det formella systemet slutar att fungera. Organisationen som helhet blir 
destruktiv genom att personalen, även ledningen, slutar samarbeta och börjar konkurrera 
inbördes för att åstadkomma personlig tillfredsställelse (Deming 1994). 

3.7.2 Olika organisationer 
Organisationer brukar traditionellt avbildas som en hierarki med överordnade och under-
ordnade enheter. Ett organisationsschema visar vanligen företagets formella organisation, 
arbetsfördelningen, ansvar och befogenheter, beslutsnivåer samt de formella informations- 
och ordervägarna (Bakka, 2001). De olika arbetsuppgifterna i organisationen beskrivs oftast 
genom befattningsbeskrivningar, dessa innehåller till exempel ansvarsområde, syfte och 
målsättningar. 
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Många företag organiserar sig i vertikala organisationsstrukturer trots att de flesta processer 
flyter horisontellt. Horisontella flöden kombinerade med vertikala organisationer resulterar i 
tomrum, överlappningar och ineffektivitet i verksamhetens processer. Cheferna i verksam-
heten tenderar till att sakna helhetstänkande och de styr verksamheten genom att favorisera 
sina egna avdelningar (Herrington, 1991). Under sådana förhållande uppstår konflikter i 
verksamheten. Konflikterna kan innebära negativa konsekvenser för det värdeskapande 
arbetsflödet i organisationen, vilket i sin tur kan medföra minskad kundtillfredsställelse 
(Egnell, 1999). 
 
Funktions- och divisionsorganisation 
Funktionsorganisationen är en traditionell hierarkisk organisationsform, där arbetsuppgifter 
och ansvar delas upp efter företagets huvudfunktioner. Huvudfunktioner kan här vara logistik, 
teknik, ekonomi, samt produktion. Personerna i hierarkin är oftast enbart underställda en chef, 
vilket gör den liktydig med en linjeorganisation (Bakka, 2001). Den formella organisations-
strukturen av en funktionsorganisation ger en god bild av viktiga verksamhetsområden. Ofta 
består de olika funktionerna av personer med samma yrkesmässiga bakgrund och erfarenhet, 
vilket gör avdelningarna homogena och starka inom sina områden. Uppdelningen i funktioner 
kan medföra att funktionerna fjärmar sig från varandra till följd av att varje funktion eller 
avdelning skapar en egen syn på företaget, samt dess utveckling och mål. Konsekvensen av 
detta kan bli att det växer fram konflikter i organisationen (Bruzelius, 1995). 
 
En utveckling av funktionsorganisationen är divisionsorganisationen, vilken innebär att 
företagsledningen grupperar koncernen eller företaget i mer eller mindre självständiga 
divisioner. Enligt den teoretiska beskrivningen av en divisionsorganisation ska varje division 
fungera som ett eget företag i företaget, med eget produktområde, marknad eller affärsidé och 
ha ett eget resultatansvar. Dock finns det i praktiken olika varianter av divisionering. Ett 
vanligt argument mot divisioneringsidén är dess kortsiktiga lönsamhetskrav som enligt 
motståndarna leder till minskad utveckling och minskade framtida intäkter. Förespråkarna 
hävdar dock att det inte behöver råda något motsatsförhållande, företaget måste generera vinst 
för att kunna investera i utveckling (Bruzelius, 1995). 
 
Processorganisation 
Under de senaste 20 åren har flera revolutionerande metoder för verksamhetsutveckling 
presenterats av olika gurus inom managementlitteraturen. Vissa är mer livskraftiga än andra 
och somliga fulla med managementfloskler. En grundläggande del har dock många av dem 
gemensamt, och det är att de arbetar med flöden, eller vad som oftast kallas för processer. 
Detta tillvägagångssätt verkar ha kommit för att stanna (Rentzhog, 1998). Det utmärkande, för 
en processorienterad organisation, är att den utgår från de horisontella tvärfunktionella 
arbetsflödena av information, varor och tjänster, både inom organisationen samt ut mot 
externa kunder och leverantörer (Egnell, 1999). 
 
Sedan begreppet process började användas har det fått olika betydelse och kommit att 
symbolisera skilda slag av händelseförlopp. En process kommer här att definieras som en 
serie återkommande aktiviteter som skapar resultat åt en extern eller intern kund. För varje 
organiserad verksamhet går det nästan alltid definiera en eller flera processer (Bergman- 
Klefsjö, 1995). I en organisation som arbetar med återkommande likvärdiga projekt, kan 
processen ses som en kanal, där projekten likt båtar färdas mot sin slutdestination. 
Processarbete är således likvärdigt med att förbättra kanalen så båtarna (projekten), snabbare, 
enklare och mer resurssnålt, ska nå sin destination. (Rentzhog, 1999). 
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Enligt Egnell (1999) är det enklare att förstå vad begreppet process innebär genom att studera 
vad en process de facto består av. 
En process består av: 

• en början. 
• ett slut. 
• en kund (uppdragsgivare) som efterfrågar ett resultat. 
• en leverantör (uppdragstagare) som åtar sig att leverera resultatet. 
• en överenskommelse mellan kunden och leverantören. 
• ett nätverk av aktiviteter som producerar ett definierbart värdeskapande resultat. 

 
Kunder och leverantörer kan här vara både externa eller interna i processen eller dess 
delprocesser. 
 
Processen förädlar objekt genom att tillsätta organisationens resurser och därigenom uppnår 
resultat, se Figur 3.7 Definition av en process, Egnell (1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.7 Definition av en process, Egnell (1999) 
 
För mer komplicerad verksamhet, exempelvis en orderprocess som innehåller försäljning, 
orderbehandling, specifikation, konstruktion, beredning, planering, tillverkning, leverans och 
installation, delas processen upp i mindre delprocesser. Det är viktigt att delprocessens mål 
resulterar i att tillfredställa delprocessens kunder samt optimerar nyttan för huvudprocessen. 
De nyckelfaktorer som används för målstyrning av delprocesserna ska återge hur bra 
delprocesserna lyckas uppnå sina mål, med avseende på huvudprocessens resultat. Mål-
styrningen ska sätta sin prägel på verksamheten, från verksamhets idé till det operativa 
dagliga arbetet (Egnell, 1999). Genom att arbeta med processer och använda bra målstyrning 
med fungerande nyckelfaktorer, främjas samarbete och helhetssyn i verksamheten. Ingen 
gynnas då av att enbart prioritera sin del av verksamheten (Egnell, 1999). Bergman-Klefsjö 
(1995) förespråkar även vikten av att nyckelfaktorerna ska se till hela systemets funktion vad 
gäller: 

• kvaliteten på processernas duglighet i att tillfredsställa kunderna. 
 

• effektiviteten på processens förmåga att utnyttja verksamhetens tillgångarna för att 
uppnå resultat. 
 

Objekt Resultat 

Överens-
kommelse 

Process 

Leverantör Kund 

Resurser 
Gränssnitt Gränssnitt
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• processens anpassningsförmåga till externa och interna förändringar. 
 
I en process som är i drift måste regelbundet relevanta mätningar av processens duglighet 
utföras. Av mätningarnas ska resultat sammanställas och analyseras, för att verksamheten ska 
kunna dra lärdomar i syfte att utveckla processen. De fakta om hur processen fungerar, vilka 
tidigare samlats in och sammanställts, ska användas som grund för processförbättringsarbetet 
(Bergman-Klefsjö, 1995). Organisationen kan, med fördel, arbeta efter Demings förändrings-
cykeln ”Plan-Do-Study-Act” (Deming, 1986). Figur 3.8 Förändringscykeln, Bergman-Klefsjö 
(1995) är Bergman-Klefsjös översättning av Demings förändringscykel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.8 Förändringscykeln, Bergman-Klefsjö (1995) 
 
Förenklat kan förändringscykeln sammanfattas i följande steg: 

1. Planera ett test eller en förändring för att utveckla verksamheten. Använd den 
information som finns. Behöver mer information samlas in? 

2. Gör testet eller förändringen. Insamla information för nästa steg i cykeln. 
3. Studera resultatet av testet eller förändringen som utförts. Uppfylls våra mål? 
4. Lär av resultatet. Ska förändringen eller testet bli bestående, förkastas eller utvecklas? 

 
En fungerande processorganisation är beroende av tydlig ansvarsfördelning samt målstyrning. 
Detta är grundläggande eftersom huvudprocessens resultat ska gynnas av delprocessernas 
gemensamma arbete (Bergman-Klefsjö, 1995). Vid ledning av processorganisationen måste 
de inblandade veta vad som ska presteras, hur det ska presteras, samt vem eller vilka som ska 
prestera. Processens mål ska brytas ner och återspeglas i delprocessernas verksamhet. För att 
delge ett klart ledarskap delas processledningen in i tre olika roller, enligt Egnell (1999): 
 
Processägaren ansvarar för det strategiska ledarskapet, såsom processens grundläggande 
uppbyggnad, storlek och processens resultat. Processägaren bestämmer således vad processen 
ska åstadkomma, samt dimensionerar processen efter de förutsättningar som råder. Därför ska 
processägaren kontrollera hela processen, vilket även innefattar processens delprocesser. 
Tilldelas inte processägaren ledningen för hela processen uppstår det maktkamp i organisa-
tionen, vilket vanligen förekommer då organisationen inte tillämpar en renodlad process-
orientering. I en organisation ska därför enbart ett fåtal processägare utses. 
 
Processledaren ansvarar för det operativa ledarskapet och är underordnad processägaren. 
Beroende av processens storlek och komplexitet kan det finnas flera processledare. Process-
ledarna tillser att det processägaren har bestämt blir utfört, således ansvara processledarna för 
hur resultatet uppnås, samt att det uppnås inom de ramar och riktlinjer som processägaren satt 
upp. 

Planera 

Gör Studera 

Lär 
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Individägaren ansvarar för att processledaren har rätt personal att tillgå för att utföra sina 
uppgifter. Således svarar individägaren för vem eller vilka som ska utföra arbetet. Hur väl 
individägaren lyckas bedöms av hur väl denne kan dimensionera processens bemanningen och 
personalens kompetens efter den rådande efterfrågan. En process som korsar flera avdelningar 
kan ha flera individägare. Det bästa resultatet uppnås då individägarna samarbetar i ett 
kompetensförsörjningsteam och därigenom uppnår en kompetensbreddning. Individägarna är 
underställda processägaren. 
 
Matrisorganisation 
Utformningen av matrisorganisationer kan variera beroende av företag och bransch. En 
projektorganisation kan vara en matrisorganisation då projektledaren delar specialkompetens 
och andra resurser med avdelningscheferna (funktionscheferna). Således har personal i projekt 
ibland flera chefer, där enbart en chef har någon koppling till projektet. Här beskrivs den typ 
av matrisorganisation, som består av en divisions- och en funktionsorganisation se Figur 3.9 
Matrisorganisation. Divisionerna är tre affärsenheter och funktionerna är logistik, 
teknik/kvalitet, försäljning, personal samt ekonomi. Av olika anledningar kan det vara 
effektivt, för de tre affärsenheterna, att samordna vissa funktioner till en matrisorganisation. 
Använder de samma material och har likvärdig materialförsörjning kan det vara givande att 
dela på logistikfunktionen och dra nytta av samordningsfördelarna. Det är även effektivt med 
samordning i en matrisorganisation, då affärsenheterna inte har den omsättningen att de klarar 
kostnaderna för egna dugliga huvudfunktioner. 
 

 
 
Figur 3.9 Matrisorganisation 
 
Personalen i funktionsavdelningarna kan, förutom att arbeta inom den egna funktionen, arbeta 
med projekt inom verksamheten, samt med rutinarbete hos affärsområdena. Varje affärsenhet 
köper vanligen, i en matrisorganisation, in den kompetens och utrustning de behöver från 
funktionerna. För att detta och organisationen ska fungera krävs både fungerande intern-
debiteringssystem och externdebiteringssystem. Organisationen måste även klara att hantera 
resultatansvar i två led, både i den horisontella såväl som den vertikala arbetsdelningen 
(Davis, 1977) (Bruzelius, 1995). I en matrisorganisation försvinner principen med en rak 
beslutlinje. Ansvaret för företagets resultat och drift delas av flera chefer/avdelningar, vilket 
kräver ökad kommunikation, gemensamt ansvarstagande, gemensam problemlösning, och ett 
gemensamt resultatansvar. Det delade resultatansvaret ställer höga krav på redovisnings-
systemet. Resultatet måste kunna mätas i de olika matrisdimensionerna, samt i knutpunkterna 
mellan dessa se pilarna i figur 3.9. För att matrisorganisationen ska fungera fordras att 
beslutsfattare och övrig personal besitter mognad, ansvarstagande, samt förmåga att förstå och 
se helheten i organisationen (Bruzelius, 1995). 
 
Anarkistiska tendenser, maktkamp, gruppsjuka och ökade kostnader. 
Redan 1977 skrev Davis, S. Lawrence, P. boken ”Matrix”, där de uttömmande redogör för hur 
en sund matrisorganisation skapas och bedrivs. Författarna är klara förespråkare av matris-

 Teknik/kvalitet Logistik Försäljning Personal Ekonomi 
Affärsenhet 1      
Affärsenhet 2      
Affärsenhet 3      
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organisationen, samtidigt som de är medvetna om de krav som ställs på organisationen och 
dess individer, för att matrisorganisationen ska fungera. Boken framhåller matrisorganisa-
tionens förträfflighet, men klargör tydligt de höga behoven av kommunikation och ledarskap. 
I boken granskar de kritiskt matrisorganisationen och belyser flera allvarliga problem som en 
icke fungerande matrisorganisation kan ge upphov till. De gör gällande att en organisation 
som inte har den mognad som krävs bör drivas på ett annat sätt. Även Bruzelius (1995) och 
Bakka (2001) tar upp flera problem som matrisorganisationer kan ge upphov till och bekräftar 
Davis-Lawrences analys av matrisorganisationen. Rentzhog (1998) redogör för konflikter 
med den formella organisationsstrukturen vid införandet och utvecklandet av processledning. 
Då processledning genomförs i en funktionsorienterad organisation, utan att avkall görs på de 
fördelar som funktionsorganisationen innehar, blir resultatet ofta en matrisorganisation. 
Processynsättet blir aldrig en del av kulturen och medarbetarna kommer att fortsätta att arbeta 
enligt den gamla organisationen. Rentzhog (1998) behandlar även Ford & Randoph (1992) 
syn på matrisorganisationen, samt deras redogörelse av de huvudsakliga problemen med 
matrisorganisationen. Detta sammanställs här med tyngden på Davis-Lawrens (1977). 
 
Matrisorganisationen bryter mot organisationsprinciperna ”linjeorganisation” och ”befogenhet 
efter ansvar”. Flera personer ansvarar gemensamt för beslut, åtgärder och resultat, vilket 
ställer höga krav på ett fungerande samarbete. Detta är speciellt svårt att uppnå i en matris-
organisation då samarbetet många gånger sker mellan individer med olika bakgrund, mål, 
tidsperspektiv och uppfattning rörande arbetets beskaffenhet. Vanligen uppstår oklarheter 
kring exempelvis resurser, tillvägagångssätt för att nå resultat, lönesättning, och vad upp-
draget egentligen är. Detta leder till att motsättningar mellan olika individer normalt uppstår i 
matrisorganisationen. Motsättningarna mynnar ut i maktkamp mellan ledare av olika 
avdelningar, funktioner, projekt, processer etc. Det är viktigt i en matrisorganisation att ingen 
individ försöker ta makten, för det strider mot matrisorganisationens grundtanke. Det är 
vanligt att matrisledning uppfattas vara liktydigt med att fatta beslut i grupp. Oaktat att det är 
viktigt med samarbete, gemensamma beslut och gemensamt ansvar, måste inte alla beslut och 
uppföljning ske i grupp. Överdrivs arbetet och beslutstagandet i grupp kan det leda till vad 
som kallas för ”gruppsjuka”. Resultatet av denna gruppsjuka kan bli ökade kostnader, på 
grund av behov av administration och personal, till följd av alla möten och all informations-
hantering. Gemensamt beslutsfattande, samt att ofta flera funktioner är involverade, kan leda 
till beslutvånda och kostsamma fördröjningar av besluten. Detta tenderar till att skjuta 
problemen och besluten uppåt i organisationen. Till följd av matrisorganisationens struktur 
tillsätts många gånger fler chefer än inom andra organisationsformer, vilket leder till ökade 
kostnader. Individerna som arbetar i en matrisorganisation utsätts ofta för stress, konflikter, 
samt hamnar i oklara roller i organisationen. 

3.7.3 Linje-stabskonflikter 
Bruzelius-Skärvad (1995) beskriver något som de kallar för linje-stabskonflikter. Då ett 
företag växer uppstår ett behov i företaget att komplettera linjeorganisationen med 
specialister. Dessa specialister placeras i så kallade stabsavdelningar. Specialisterna har inte 
någon rätt att ge order åt linjecheferna och den personal som är underställda dessa, utan finns 
endast till för att ge råd och direktiv. Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan linje 
och stab. I allmänhet är det inte någon verklig konflikt, utan bottnar i att linje och stabs-
personal inte förstår varandra då de kommunicerar. Linjepersonalen beklagar sig över att inte 
specialisterna, från stabsfunktionen, förstår de praktiska problem som linjen har. Stabs-
medlemmarna är å andra sidan frustrerade över att linjepersonalen inte förstår den special-
kompetens de vill dela med sig av. Dessvärre kan dessa pseudokonflikter leda till riktiga 
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konflikter. Vanligen uppkommer riktiga konflikter endast då individernas personliga mål inte 
överensstämmer med varandra. 

3.7.4 Den psykosociala arbetsmiljöns inverkan på organisationen 
För att en organisation ska fungera krävs en god psykosocial arbetsmiljö så att personalen 
inom organisationen kan uppnå sina personliga behov i arbetslivet utan att organisationen blir 
lidande. Forskarna är generellt sett eniga om vilka faktorer som har störst inverkan av att 
skapa en god arbetsmiljö (Rubenowitz 1999). Faktorerna är följande: 

• Egenkontroll i arbetet 
Personalen ska, inom vissa gränser, kunna påverka arbetet efter sina egna förut-
sättningar. 
 

• Positivt arbetsledningsklimat 
Det ska vara ett bra samarbetsklimat mellan chefer och underordnade. 
 

• Stimulans från själva arbetet 
Arbetet ska ge den anställde möjlighet att utöva sina förmågor, förutsättningar och 
kunskaper. 
 

• God arbetsgemenskap 
Det ska vara en god gemenskap mellan de anställda. 
 

• Optimal arbetsbelastning 
Både den fysiska och psykiska arbetsbelastningen ska vara optimal, så personalen 
känner sig stimulerad i arbetet. 

3.7.5 En livskraftig organisation är en lärande organisation 
Organisationens formella utformning har i grunden en viss betydelse för om organisationen 
ska lyckas. Det avgörande är dock enligt Peter Senge (1995) att organisationen är en lärande 
organisation. Företag som har bestående inlärningsproblem överlever i allmänhet inte. 
Bergman-Klefsjö (1995) använder sig av D.A. Garvins definition av vad en lärande 
organisation är: 
En lärande organisation är en organisation med förmåga att skapa, anskaffa och sprida 
kunskap samt förmåga att anpassa sitt beteende efter ny kunskap och nya insikter. 
 
Det största problemet för många organisationer är att de saknar systemtänkande. System-
tänkande är enligt Senge (1995) den viktigaste hörnstenen i en lärande organisation (det femte 
elementet). Vanligtvis delar vi upp komplicerade situationer och uppgifter i mindre delar för 
att kunna hantera dessa bättre. Att dela upp vår verklighet gör den bekvämare att hantera men 
det kan medföra att överblicken och helhetssynen försvinner. Konsekvensen blir att vi avstår 
från att se och förstå hur våra handlingar påverkar i ett större sammanhang. Detta kan leda till 
fatala följder för verksamheten. 
Peter Senge menar i sin bok ”Den femte disciplinen” att det finns fem grundläggande delar i 
en lärande organisation: 

• Systemtänkande 
Ett system är uppbyggt av flera olika komponenter, vilka samverkar och gemensamt 
påverkar systemet. En händelse i en del av systemet kan drastiskt påverka en avlägsen 
del av systemet. Alla aktiviteter i systemet ska påverka systemet positivt, sett ur ett 
systemperspektiv. 



 41

• Personligt mästerskap 
Personligt mästerskap är bland annat individens förmåga att vidga sina visioner, se 
sakligt på verkligheten och utveckla sitt tålamod. Personligt mästerskap ökar indivi-
dens medvetande och förmåga i svåra situationer. Många individer upphör att utveck-
las efter en tid i organisationen, därför är det viktigt att organisationen stimulerar 
individen att utveckla det personliga mästerskapet. 

• Tankemodeller 
Våra tankemodeller inverkar på hur vi tolkar omvärlden, vårt beteende, samt hur vi 
handlar i olika situationer. Copernicus tankemodell, att planeterna roterar kring solen, 
hade stor inverkan när den introducerades. Den ifrågasatte många andra tankemodeller 
som ansågs självklara på den tiden, och han råkade därför i konflikt med kyrkan och 
deras tankemodeller. Tankemodeller kan vara mer personliga, som exempelvis tanke-
modellen att någon som beter sig aggressivt och skriker till sina medarbetare, egent-
ligen är osäker och inte bemästrar situationen. Personen som beter sig aggressivt har 
kanske den tankemodellen att han/hon genom sitt beteende får andra att tro att han/hon 
är bestämd och kompetent. För att kunna påverka och utvecklas är det viktigt att 
förstå, samt vara medveten om sina egna och andra individers tankemodeller. 

• Gemensamma visioner 
Något av det viktigaste i en organisation är att alla delar övergripande mål, värderingar 
och visioner. Det är en viktig ledaregenskap att få individen delaktig i organisationens 
vision. Gemensamma visioner skapar en samhörighetskänsla och vilja hos individen 
att utvecklas, för att organisationen ska kunna uppnå den gemensamma visionen. 

• Teamlärande 
Teamlärande medför att gruppens gemensamma förmåga överstiger individens 
förmåga. Fungerar inte arbetet i en grupp, bestående av intelligenta och kunniga 
individer, kan det medföra att gruppens prestation blir mindre än den prestation en 
begåvad guldhamster skulle åstadkomma. Inom gruppen kan det pågå maktkamp om 
vem som ska få sin vilja igenom, denna maktkamp leder på intet vis till att medlem-
marna i gruppen öppnar sina sinnen, samarbetar och lär tillsammans. Teamlärande har 
inom den moderna organisationen blivit något nödvändigt, eftersom den är uppbyggd 
av grupper som interagerar i ett system. Fungerar inte grupperna så fungerar inte 
systemet (organisationen) som helhet. 

 
Myterna ”problemet är utanför vår kontroll” och ”ledningen har lösningen” 
Då missförhållanden finns i en del av ett system är det vanligt att de drabbade individerna 
försöker härleda problemet till någon del av systemet som de inte kan påverka. Inom 
organisationer med inlärningshandikapp, menar Peter Senge (1995), att detta tillvägagångssätt 
närmast blivit ett bud: ”Du skall alltid finna någon utomstående att lägga skulden på”. 
Avdelningar och funktioner i organisationen (systemet) försöker då åtgärda de interna 
problemen genom att skylla på andra. Ett alternativt förfarande för att försöka lösa det interna 
problemet, på exempelvis en avdelning, är att flytta fokus till de delar av avdelningens 
verksamheten som direkt leder till en förbättring för avdelningen. Den största risken med 
detta handlingskraftiga förfarandet är att man lätt kan glömma att avdelningen är en del i ett 
större system och att det är systemets resultat som är intressant för avdelningens överlevnad. 
 
Ledningen, de olika cheferna och beslutsfattarna i organisationen, förväntas lösa de stora 
frågorna som påverkar alla avdelningar och funktioner. Detta är en myt då organisationen 
lider av inlärningshandikapp, vilket medför att individerna i ledningen istället motarbetar 
varandra för att därigenom försvara och utökar sina revir. Ledningen undviker frågor som 
riskerar att leda till att någon i ledningen tappar ansiktet och föredrar att enas om urvattnade 
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kompromisser så att alla framstår som kompetenta och lyckade i sitt arbete. Vi tenderar till att 
undvika kunskap som verkar hotfull (Senge, 1995). 

3.7.6 Krafter och attityder som bromsar organisationen 
En viktig uppgift för organisationen är att fördriva och förebygga uppkomsten av negativa 
krafter som förhindrar organisationens utveckling och framgång. För att lyckas är det 
grundläggande att identifiera samt förstå de mönster och beteende vilka skapar dessa negativa 
krafter (Deming, 1986), (Senge, 1995). Har delar av personalen blivit besvikna upprepade 
gånger, blir de bittra och cyniska. Då cynismen väl slagit rot motverkar den organisationens 
försök till utveckling. Genom att tala sanning undviks många konflikter som annars har en 
negativ inverkan på organisationen. Då somliga individer hamnar i situationer de inte 
bemästrar blir de rädda och pressade, vilket leder till att de beskyller andra för att vara 
upphovet till situationen. De får svårt att hålla sig till sanningen och de förstår inte sitt 
handlande, vilket ofta är irrationellt. Händer det personer i ledande ställning blir de under-
ordnade besvikna, och om det upprepas uppstår lätt cynism i gruppen. Därför är det viktigt att 
förstå sitt beteende i pressade situationer, identifiera varningssignalerna och vara kapabel att 
motverka detta beteende. Att hålla sig till sanningen är att ständigt utveckla sitt personliga 
mästerskap (Senge, 1995). 
 
Enligt Deming (1986) har en person som känner sig otrygg på sin arbetsplats svårt att utföra 
ett bra arbete. Otrygghet leder bland annat till att personalen blir rädd för att ställa frågor, 
ifrågasätta oklarheter och framhålla verkliga brister i verksamheten. Många personer är rädda 
för förändringar av verksamheten. De känner sig trygga i det gamla som de lärt sig att 
bemästra. De ser i förändringen ett hot, vilket de tror leder till en personlig försämring av 
situationen. Det största hotet är dock att upphöra med förändring av verksamheten, för då 
upphör all utveckling och förbättring. Det finns gott om litteratur (se exempelvis Deming 
(1986), Bakka (2001)) där individers rädsla på arbetsplatsen diskuteras. Där framhålls att 
individens rädsla inte enbart leder till personligt lidande utan skadar även organisationen på 
olika sätt. Det är viktigt att förstå vad som framkallar denna destruktiva rädsla hos personalen 
för att kunna motarbeta den. 
 
Majoriteten av alla människor är rädda för att hamna i en situation där deras tidigare erfaren-
heter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att bemästra situationen. Hamnar en person i 
en sådan livssituation kan den förorsaka en psykisk kris, vilket är en smärtsam upplevelse. 
Sociala misslyckanden, sociala skamsituationer och påtvingade sociala uppbrottssituationer 
kan framkalla psykiska kriser (Cullberg, 1992). Genom att förstå människors rädsla för att 
hamna i krissituationer går det ana varför personalen i en verksamhet är rädd för att förlora 
ansiktet, bli utfrusna av arbetskamrater, förlora sin position inom företaget och mista arbetet. 
Det kan vara svårt att finna den egentliga orsaken till krisen. Exempelvis kan en person som 
inte klarar att bemöta negativ kritik och misslyckande, fått med sig en narcissistisk syn på sig 
själv från sin barndom. Narcissismen kan i sin tur bland annat uppkommit till följd av att 
föräldrar, eller andra närstående personer, ständigt uppmuntrat barnets storhetsfantasier om 
sig själv och därigenom låst barnet vid en orimlig uppfattning, angående sin egen förmåga och 
betydelse (Cullberg, 1992).  
 
Våra behov 
I många fall kan orsaken till de negativa krafterna i en organisation härledas till människans 
oförmåga att tillfredställa sina behov och drifter. Många av dessa behov har uppkommit 
genom social inlärning och det som individen uppfattar som omgivningens krav. Sigvard 
Rubenowitz använder sig, i boken ”Organisationspsykologi och ledarskap”, av Abraham 
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Maslows teori om människans behov. Teorin bygger på att människan har medfödda drifter 
och behov. När individen mognar sker en utveckling av de behov individen eftersträvar att 
tillfredställa. För att kunna tillfredställa de högre behoven måste de basala behoven vara 
någorlunda tillfredställda. Genom gynnsamma yttre förhållande förbättras individens möjlig-
het att tillfredställa sina behov och under missförhållanden spärras personens möjlighet till 
tillfredställelse och utveckling. Behoven är grupperade enligt följande: 
Lägre 
behov 
 

• Fysiologiska behov 
• Trygghetsbehov 
• Behov av tillgivenhet och samhörighet 
• Behov av uppskattning 
• Behov av maximal utveckling 
• Behov av kunskap för dess egenvärde 

 
Högre 
behov 
 
Behovshierarkin som här beskrivs bygger på hur personen upplever behoven tillfredställda, 
snarare än på hur behoven verkligen tillfredställs ur en objektiv betraktelse. Följden är att 
personer påverkas olika av yttre sociala förhållanden och normer. Trots detta hjälper oss 
Maslows behovsteori att förstå vilka behov som styr och motiverar vårt beteende i arbetslivet. 
Det är viktigt att personalen kan känna samhörighet, uppskattning, och ökad självkänsla på 
arbetsplatsen för att kunna uppnå sin behovstillfredsställelse (Rubenowitz 1999). De flesta 
människor anpassar behov efter yttre förutsättningar och skapar sina mål därefter. I vardagen 
finns det olika hinder för individen att tillgodose sina behov. En någorlunda välanpassad 
person anpassar sina mål så de är möjliga att hantera. I de fall då hindren för att uppnå målen 
är oöverkomliga skapas en frustration vilken kan uttryckas på olika sätt. Då vi inte kan 
tillgodose våra behov, använder vi oss vanligen av olika anpassnings- och försvars-
mekanismer, för att uppnå en indirekt behovstillfredsställelse som minskar frustrationen. Det 
mest primitiva sättet är att genom ett våldsamt beteende försöka avlägsna hindren och 
därigenom uppnå behovstillfredsställelse. De vanligaste försvarsmekanismerna som disku-
teras i litteratur rörande ämnet är kompensation, rationalisering, identifiering, projektion, 
regression, förskjutning, sublimering, flykt och förträngning. En person med god psykisk 
mognad har en benägenhet att använda sig av mindre primitiva reaktionsmönster (försvars-
mekanismer) och därigenom ta ansvar för andra personers välbefinnande (Rubenowitz, 1999). 
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4 Nulägesbeskrivning och problemidentifiering 

4.1 Flextronics i Västerås 
I Flextronics lokaler i Västerås finns Flextronics Design Mid Sweden/Västerås och Västerås 
Operations. Flextronics Design Mid Sweden (Design Västerås) arbetar med att översätta 
logiska konstruktioner inom elektronik till fysiska layouter. De arbetar även med att utveckla 
testmetoder för elektronik, samt industrialisering av nya produkter. Flextronics Design Mid 
Sweden har huvudkontoret i Nacka, där de bedriver en stor del av sin verksamhet. Design-
avdelningen i Västerås arbetar i huvudsak med produkter för vilka industrialiseringen sker hos 
Västerås Operations. Innan Flextronics köpte kretskortstillverkningen av ABB Industrial 
Systems, var Design Västerås en del av det som idag är Västerås Operations. Detta har 
medfört att samarbetet mellan dem är väl förankrat och att gränserna för vilka åtagande 
parterna har till varandra är lite otydliga. Under hösten 2001 och våren 2002 skedde för-
ändringar inom organisationen. Förändringarna påverkar samarbetet och löser upp banden 
mellan Design Västerås och Västerås Operation. 

4.1.1 Flextronics Västerås Operation  
Flextronics Västerås Operation tillverkar i huvudsak produkter för industriapplikationer, 
exempelvis elektronik till robotar, tåg, kärnkraftverk och IT/Telecom. Tillverkningsvolymen 
för produkterna är medel- till lågvolym och produktmixen i produktionen är hög. Västerås-
fabriken tillverkade år 2001 800 000 - 900 000 kretskort och dessa bestod av cirka 1200 
kretskortstyper. Flertalet av kretskorten har en årsvolym under 5000 kort/år och många av 
dem en årsvolym under 500, enligt de undersökningar som utfördes. De kretskortstyper som 
tillverkas i Västerås kan vara aktiva i produktion mer än 10 år. Västeråsfabriken har även 
åtaganden att göra reservdelskort och reparationer mer än 12 år efter att kretskortet upphört att 
”aktivt” produceras. Därför är det inte ovanligt att det beordras ut order bestående av mindre 
än 5 kretskort. 
 
Typisk kund hos Flextronics Västerås 
Flextronics Operation arbetar med business to business relationer med sina kunder, vilket 
medför att kunderna är stora, processerna långsamma och affärerna omfattande. 2001 stod 5 
kunder för 85-90 % av försäljningen. En typisk kund är en industrikund som köper för US$5-
10 miljoner på årsbasis. Flextronics i Västerås har även små kunder, vilka står för en relativt 
liten del av omsättningen. Vinstmarginalen för verksamheten ska vara mellan 6-10 %. Detta 
kan verka lågt, men Flextronics behöver inte bekosta produktutveckling, marknadsföring och 
andra kostnader som inte berör den direkta produktionen. Den låga vinstmarginalen gör att 
Västerås Operation inte kan ligga med överkapacitet, för då försvinner vinsten. 

4.1.2 Uppsägningar och osäkerhet 
Antalet anställda hos Västerås Operation var i september 2001 drygt 600 personer. På drygt 
ett halvår halverades antalet anställda på grund av neddragningar i verksamheten. Under 
hösten 2001 pågick det oavbrutet förhandlingar om uppsägningar och genomförande av 
omorganisationer inom företaget. Enligt företagsledningen måste alla ”overheadkostnader” 
(kostnader som inte direkt går att debitera kunden) reduceras till ett minimum, för att verk-
samheten ska ge tillräcklig avkastning. Denna strategi genomfördes tydligt vid ytterligare 
uppsägningar under våren 2002, då även viktig personal för kärnverksamheten blev uppsagd. 
Ett fåtal personer återanställdes dock igen, då det stod klart att de var nödvändiga för den 
operativa verksamheten.  
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4.2 Tillverkningsprocessen 

4.2.1 Variation mellan olika slutprodukter 
Variationen mellan produkterna som produceras i verkstaden är stor. De enklare produkterna 
kan bestå av ett kretskort med ett fåtal ytmonterade komponenter på primärsidan, samt någon 
eller några handmonterade komponenter. Dessa kretskort genomgår ett enkelt funktionstest 
innan leverans till kund. Mer komplicerade produkter kan bestå av en box som innehåller flera 
kretskort och en kontrollpanel. Stora kretskort kan bestå av över tusen komponenter, för-
delade på över 300 olika artikelnummer, vilka är monterade på både primär- och sekundär-
sidan av mönsterkortet. Kravet på hur robust produkten ska vara, gör att korten testas och 
behandlas olika i produktionen. Speciellt höga krav ställs på produkter som exempelvis sitter i 
tåg, kärnkraftverk och medicinsk apparatur. I dessa fall ingår det som regel tvätt och lackning 
av kretskort, samt flera olika funktionstester. För att hitta och driva fram fel, så felen upptäcks 
innan produkten tas i drift, utförs även inbränning (korten belastas på olika sätt för att driva 
fram fel) av produkter med höga krav på kvalitet. 

4.2.2 Produktionssystemets utformning 
Västerås Operation är uppdelat i tre affärsenheter (Buisness Units, BU), dessa kan i många 
avseende betraktas som skilda produktionssystem, se Bilaga 2. Varje affärsenhet består av 
flera produktionsenheter. Hos Västerås Operation, är det fördelaktigt om det går att sätta upp 
en produktionsenhet (Product Unit, PU) för varje kund och/eller produktgrupp. Direkta 
kostnader, för varje speciell kund och produkt, ska därmed gå att utskilja från fabrikens totala 
kostnad. En kund vars produkter har olika volymer och komplexitet, kan disponera flera 
produktionsenheter, förutsatt att de totala volymerna per produktsegment är tillräckligt stora. 
Figur 4.1 Fabrikslayout visar en grovt schematiserad layout av fabriken. Flödet genom 
fabriken försöker att hållas rakt. Förekomsten av korsande flöden i verkstaden är dock 
ofrånkomligt, till följd av att resurser delas av produktionsenheterna, samt att vissa operatio-
ner av naturliga skäl inte kan placeras direkt i tillverkningsflödet, exempelvis operationen 
lackning av kretskort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Fabrikslayout 
 
Affärsenhet 1&2 är uppdelade i olika produktionsenheter, vilka beskrivs som produkt-
orienterade flödesgrupper. Varje produktionsenhet tillverkar produkter åt en eller flera 
kunder. Resurserna i produktionsenheterna är delvis bundna till respektive kund. PU 210 
automatmontering samt PU 121 lack och tvätt tillhör dock ingen speciell kund. De är två 
produktionsenheter vars resurser delas av de andra produktionsenheterna. BU 3 avviker 
genom att de inte bundit resurserna till kunderna på samma sätt som BU 1 & 2. Detta beror på 
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att BU 3 är specialiserad på lågvolym- och prototyptillverkning, samt After Salesverksamhet. 
After Sales innebär verksamhet som uppkommer efter leveransen av produkterna. Det kan 
exempelvis innebära uppdateringar av programmeringsbara kretsar, reparation av kretskort 
och reservdelstillverkning. 

4.2.3 Lager 
Lagerverksamheten tillhör logistikfunktionen. Under perioder då det rådde komponentbrist på 
marknaden för elektronikkomponenter köpte företaget, det som nu är Västerås Operation, på 
sig lager av komponenter, för att därigenom undvika komponentbrist. Detta har resulterat i att 
det nu finns en anhopning med inaktuella komponenter i lagret. Västerås Operation har under 
åren 2001-2002 fokuserat på att sänka kapitalbindningen i lagret, vilket även personalen har 
lyckats genomföra. Problemet är att de trots allt har en stor del gamla komponenter på lager 
som de inte kan sälja vidare. Fokuseringen på att sänka kapitalbindningen i lagret har medfört 
att Västerås Operation generellt sett har låga lagervolymer för komponenter med hög 
omsättning i produktionen. Inköpsfunktionen har bristfällig kontroll på ledtiderna vid inköp 
av dessa komponenter och får därför svårt att hantera de variationer som uppstår i efterfrågan. 
Trots det får de inte använda sig av erforderliga nivåer på säkerhetslagren på grund av att det 
skulle öka kapitalbindningen i lagret. Dessa problem leder till att det inte är ovanligt med 
komponentbrist i produktionsprocessen. Det finns även andra faktorer som ibland leder till 
komponentbrist, se exempelvis 4.2.8 Orderhantering befintliga produkter. 
 
Exempel 
Logistikavdelningen får inte ha något säkerhetslager av en viss komponent, för att de ska 
hålla nere lagervolymerna. Denna komponent har en leveransledtid från leverantör på 3 
månader. Västerås Operation har avtal, med kunden, att leverera produkten en månad efter 
kundbeställning. Då är det inte möjligt att leverera enligt avtal. 

4.2.4 Implementering och användning av BaaN IV  
Flextronics Operation Västerås använder sig av affärssystemet BaaN IV, vilket är ett modula-
riserat ERP-system som skräddarsys för att tillfredsställa kundens behov. 
De moduler som används i Västerås stödjer bland annat följande: 

• Material- och produktionsstyrning, exempelvis materialbehovsplanering (MRP), lager-
hantering, kapacitetsbehovsplanering, och verkstadsrapportering. 

• Ekonomi. 
• Beredning, exempelvis skapar beredningsfunktionen artikelregister, produktstruktur, 

operationsregister, samt maskinregister i BaaN IV. 
• Inköp. 

 
I examensarbetet har studien av BaaN IV begränsats till de delar som är av direkt intresse för 
kapacitetsplanering av verksamheten. Dock påverkas möjligheten till kapacitetsplaneringen av 
hur de olika funktionerna på Flextronics manipulerar BaaN IV, för att verksamhetsstödet ska 
passa deras del av verksamheten. Enligt personer i verksamheten har de ekonomiska aspek-
terna haft stor inverkan på hur BaaN IV har implementerats. I många fall är grunddata i 
systemet anpassat så att den ekonomiska kalkylen som används för prissättning mot kunderna 
ska stämma. Det medför att informationen från BaaN IV inte kan användas för produktions-
planering. 
 
Då Flextronics köpte kretskortstillverkningen i Västerås av ABB 1999, påbörjades 
implementeringen av affärssystemet BaaN IV, med Flextronics fabrik i Karlskrona som 
förebild. I Flextronics fabrik i Karlskrona tillverkades högvolymsprodukter åt Ericsson. 
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Volymerna och produktmixen i Karlskrona avvek därför betydligt jämfört med tillverkningen 
i Västerås. I komponentbiblioteket hos Västerås Operation finns exempelvis cirka 8000 aktiva 
komponenter. BaaN IV har en viss flexibilitet så det ska gå att anpassa systemet efter den typ 
av verksamhet som bedrivs. Det förefaller som Västerås Operation inte utnyttjat möjligheten 
att anpassa BaaN IV, utan antagit det vara förmånligast att använda fabriken i Karlskrona som 
modell. När BaaN IV implementerades i Västerås saknades erforderliga data för att verksam-
hetsstödet skulle fungera. Det saknades bland annat operationstider och ledtider i produktion, 
samt ledtider för inköp av komponenter från komponentleverantör. Berörd personal var då 
tvungna att omgående få fram dessa data. När affärssystemet fungerade hjälpligt, upptäcktes 
att verksamhetsstödets funktioner för produktionsplanering inte fungerade. Detta var en följd 
av dålig kvalitet på de data som matats in i BaaN IV samt att systemet mestadels är anpassat 
för högvolymtillverkning. Operationstiden är inte uppdelad på ställtid och bearbetningstid. 
Detta medför att operationstiden ibland avviker betydligt för produkter där ställtiden är 
betydande och orderstorleken varierar. Operationstiderna från systemet avviker generellt sett 
så mycket från de verkliga operationstiderna att den information som genereras av systemet 
angående kapacitetsbehov inte går att använda. Under den tiden som förflutit, sedan BaaN IV 
implementerades, har försök gjorts att erhålla de korrekta ledtiderna, samt mata in dem i 
verksamhetsstödet. Detta har inte gett önskat resultat, vilket medför att det används ett flertal 
Excel- och Accessverktyg som produktionsstöd, där BaaN IV egentligen skulle kunna 
användas. 
 
Målet hos Flextronics i Västerås är att enbart använda BaaN IV som verksamhetsstöd i 
orderprocessen. De strävar således även efter att avskaffa CAM-systemet PSKK. Att enbart 
använda BaaN IV som verksamhetsstöd fungerar inte i dagsläget. Olika delar av verksam-
heten använder skilda slag av egentillverkade verktyg, oftast någon form av Excel-ark eller 
verktyg som bygger på Access databashantering. Utöver dessa används PSKK som är ett 
dugligt verksamhetsstöd för stora delar av produktionen. För det område som examensarbetet 
behandlar, kapacitetsplanering, är det omöjligt att använda BaaN IV, eller något annat 
verktyg. Det saknas korrekta ledtider, exempelvis ställtider, processtider, och kötider, för då 
produkterna är i produktion. En medarbetare på Västerås Operation har i en rapport, angående 
kapacitetsplanering med BaaN IV, skrivit följande: 
”Tider i operationslistan har av tradition i första hand satts med utgångspunkten att 
kalkylen* ska bli rätt. Vissa tider är satta utifrån dagböcker, men många är grovt tillyxade. 
Tiderna håller generellt sett en ganska dålig kvalité utifrån perspektivet kapacitetsplanering. 
Ett omfattande arbete måste göras för att höja kvalitén.”  
*Med kalkylen menas kalkylen för prissättning av slutprodukten.  
 
Exempel på brister med verksamhetens användning av BaaN 
Resursbehovet i BaaN IV för respektive operation vid tillverkning av en order stämmer inte. 
Den utrustning eller maskin operationen tar i anspråk stämmer inte alltid med verkligheten. 
För vissa operationer har beredning av produkten gjorts mot en ”default-maskin”. Det innebär 
att det finns flera maskiner som operationerna kan utföras i, men att produkterna enbart 
beretts för en och samma maskin i BaaN IV. Därför är det svårt att få en korrekt beläggnings-
bild för maskinparken, samt flytta order vid planering av produktionen. I figur 4.2 presenteras 
en graf från BaaNs modul för kapacitetsplanering, vilken redovisar kapacitetsbeläggningen 
per vecka för ytmonteringslinan Ashai (M8701) och operationen ”montering på mönster-
kortets primärsida” (YT 1). Här ses att kapacitetstaket, den vita linjen i grafen, tydligt 
överskrids. Studier av hur det verkliga resursutnyttjandet överensstämmer med BaaN IVs 
grafer för kapacitetsbehovet för respektive maskin, visar att graferna i BaaN inte går att 
använda. Exempelvis utrangerades ytmonteringslinan Ashai under år 2001 och grafen nedan 
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visar beläggningen för veckorna 4-26 år 2002. De aggregerade graferna över behovet av tid 
per produktionsenhet är av samma dåliga kvalitet, eftersom även de baseras på grunddata av 
dålig kvalitet. 
 

 
 
Figur 4.2 Graf över kapacitetsbehovet för ytmonteringslinan Ashai 

4.2.5 Verksamhetsstödet PSKK 
PSKK är en förkortning av Produktions Stöd Krets Kort och är ett egenutvecklat produktions-
stöd för verksamheten i Västerås. Det har utvecklats och förbättrats under lång tid och är 
kompatibelt med CAD-systemet Visula som används för design av kretskort. I många 
avseende kan PSKK betraktas som ett CAM-system (Computer Aided Manufacturing). PSKK 
hanterar bland annat material och produktionsstyrning, exempelvis genererar PSKK körplaner 
och andra underlag. I dessa produktionsunderlag finns mer information om tillverkningen än i 
de som affärssystemet BaaN IV skapar. För arbete med en tidshorisont på några dagar 
används PSKK med fördel i verksamheten. Affärssystemet BaaN IV används främst för 
materialhantering och produktionsplanering med längre tidshorisont. Fortfarande är PSKK 
huvudsystemstödet för tillverkningen och innehåller alla produktionsunderlag som behövs för 
tillverkningen, såsom operationslista och information om ingående komponenter. I PSKK 
finns PDG-filerna för Fujimaskinerna, de filer i beredningsunderlagen som talar om vilken 
nozzletyp respektive komponent monteras med. Följaktligen fås information om huruvida 
komponenten monteras i linans kretsmonterare eller chipmonterare. I PSKK finns data för 
beräkning av estimerade processtider för flera operationer och maskiner. Till exempel finns 
uppskattade tider för montering av komponenter i ytmonteringsavsnittets Fujilinor. Dessa 
tider är dock ungefärliga och inte uppdaterade under lång tid. 

4.2.6 Existerande simuleringsverktyg 
Då ABB ägde kretskortstillverkningen i Västerås togs ett simuleringsverktyg fram för att 
beräkna operationstider för de olika kretskort som monteras i fabriken. Verktyget använder en 
blandning mellan elementartidssystem samt tidsformler, vilka är beräkningsmetoder som 
används för att beräkna tiderna vid arbetsmätning och ledtider. Simuleringsverktyget används 
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både för beräkning av tider för automatisk- och manuellbearbetning. Operationstiderna för 
manuell bearbetning baseras på att verktyget innehåller exempelvis tiden för förflyttning, 
montering och lödning vid handmontage av de olika komponenttyperna som handmonteras. 
När offertteamet får information från kunden så de kan utarbeta offerten, beräknas de olika 
operationstiderna för produkten i produktion. Operationstiderna som simuleringsverktyget 
genererar är av tillräckligt god kvalitet för att användas vid produktions- och kapacitets-
planering. Problemet är att dessa tider justeras, innan de matas in i affärssystemet BaaN IV, så 
de passar den ekonomiska kalkylen. I avsnittet 4.3.4 Simuleringsverktyg för ytmonterings-
linorna beskrivs hur simuleringsverktyget används för att simulera takttiderna för kretskort 
som monteras i ytmonteringslinorna. 

4.2.7 Produktflöde nya produkter 
Västerås Operation arbete med kundkontakter varierar beroende på om det är nya kunder eller 
befintliga kunder, samt i vilket skede av produkternas livscykel det handlar om. Produkter 
från nya kunder kommer in i verksamheten via säljfunktionen, vilken bedriver marknads-
föring mot nya potentiella kunder. Nya produkter från befintliga kunder kommer in i verk-
samheten genom kundens PM (program manager). Offerterna för nya produkter utformas av 
ett offertteam eller av PM. Offertteamet använder sig av det existerande simuleringsverktyget 
för att kunna uppskatta produktionskostnaden för den nya produkten. Offerterna utformas dels 
med avseende på materialkostnaden, samt dels med avseende på tid och resursutnyttjande vid 
tillverkningen. 
 
Program Manager (PM) 
På Västerås Operation finns det fyra stycken PM vilka arbetar mot kunderna då det gäller 
kommersiell verksamhet, dock ej prognostisering av kundens beställningar och efter-
kalkylering av kundens order då den levererats. Deras uppgift är att ansvara för kundkontakter 
då kundernas nya produkter kommit ut i serietillverkning. 
 
Produktflödet vid industrialisering 
Nya produkter (uppdrag) kommer via affärskontakterna in till beredningsfunktionen på 
Västerås Operation eller till Design Västerås, beroende av uppdragets karaktär. Industrialise-
ringen bedrivs i projektform med en projektledare som samordnare mellan de inblandade 
funktionerna. 
Det finns två typer av industrialiseringsprojekt: 

1. Nytt uppdrag innebär att kunden visar upp kretsscheman över kretskorten och annan 
relevant information, såsom komponenttyper, antal, samt fysisk layout för slut-
produkten. 

2. Transferprojekt innebär att kunden presenterar en färdig prototyp, samt annan relevant 
information. 

 
Kunderna arbetar med olika datorstöd vilket avgör informationens filformat. Det är inte 
ovanligt med Excel-filer. Filerna innehåller exempelvis information om komponenttyper, 
samt komponenternas placering på mönsterkortet. Berörd personal sammanställer en offert. 
Om kunden accepterar offerten initieras projektet vilket drivs tills produkten är industriali-
serad. CAD-layouten skapas i CAD-programmet Visula, varifrån alla relevanta data auto-
matiskt förs in i PSKK. Beroende av produkt, samt hur informationen från kunden överlämnas 
till berörda funktioner, tar det allt från några timmar upp till fyra veckor, innan relevanta data 
kan matas in i PSKK och beredningsarbetet påbörjas. Beredningsarbetet består främst av att 
beredningspersonalen går igenom de dokument som skapats i PSKK, vid överföringen från 
Visula. De rensar då bort information som inte är av intresse för produktionen, samt korri-
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gerar fel i de automatiskt skapade dokumenten, exempelvis mallen för operationslistan. 
 
Beredningsfunktions uppgift är att skapa underlag för produktionen, samt skriva in dessa i 
PSKK och affärssystemet BaaN IV. Underlag som är av intresse för detta examensarbete är 
operationslistan (routingen), listan över ingående material (BOM; Bill of material), samt 
PDG- och GS-filerna. Beredningsfunktionen tillser att data som rör den faktiska tillverk-
ningen stämmer, men den har inte för avsikt eller saknar kompetens skriva in och tillse att 
operationslistans processtider har den kvalitet att planeringsarbetet kan fungera. Då produk-
tionsunderlaget skapas, tillverkas vanligen tre stycken prototypserier. Redan efter andra 
prototypserien kan planerade order läggas in i huvudplanen. Då projektet nått ”Supply 
Approval” lämnar projektledaren över projektet till PM och industrialiseringen av produkten 
är genomförd. En kund blir formellt sett en befintlig kund då deras produkt har nått ”Supply 
Approval”. 

4.2.8 Orderplanering befintliga produkter 
Under tiden examensarbetet pågick genomfördes förändringar rörande orderplaneringen. 
Till följd dessa förändringar har information inhämtats under olika skeende av omorganisa-
tionen, vilket kan ge en delvis oklar bild av vissa detaljer i orderplaneringen. 
 
Befintliga produkter är produkter som tidigare tillverkats av Västerås Operation. Efterfrågan 
på produkterna, samt risken för brist på ingående material varierar avsevärt. Därför delas 
produkterna in i olika planeringsgrupper, exempelvis ledtidskort och kort med prognostiserat 
uttag. Västerås Operation lämnar vissa garantier till kunderna gällande leveranstiden. 
Garantin beror på kundorderpunkten, samt vilken planeringsgrupp kortet tillhör. Kunderna 
kan välja att ha olika typer av lager hos Flextronics, för att därigenom minska risken att brist 
uppstår. Klarar inte Västerås Operation sina åtagande kan det innebära att de får ersätta 
kunden ekonomiskt. 
 
Prognoshantering 
Kunderna tar fram egna prognoser vilka lämnas över till huvudplanerarna. Prognoserna från 
kund innehåller produkt-id, antal av produkten och leveransdag. En prognostiserad order kan 
läggas in i huvudplanen mer än två år före tillverkningsstart. Riktigheten i kundernas 
prognoser är generellt sett inte tillfredställande. Då prognoser avviker betydligt från kundens 
verkliga uttag, medför det avsevärda störningar i planeringsarbetet, materialförsörjningen och 
produktionen. Västerås Operation är gärna flexibla vad gäller avvikelser från prognoser men 
då ska kunden betala för detta, vilket inte är så vanligt. Det finns inget standardförfarande för 
prognoshantering. Då personal pratar med kunderna angående prognoshantering försöker de 
hålla följande riktlinjer, beträffande möjligheten för kund att avvika från prognostiserat uttag: 

• 1-4 veckor före leverans får kunden inte göra ändringar i planerat uttag. 
• 5-8 veckor före leverans får kunden ändra kvantiteten med ±10 % . 
• 8-12 veckor före leverans får kunden ändra kvantiteten med ±20 %. 
• >12 veckor före leverans får kunden göra större ändringar av kvantiteten. Ändringarna 

är dock beroende av produkt. 
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Huvudplanering 
Huvudplanerarna lägger in kundernas prognoser och bekräftade order i BaaN IV. Verk-
samhetsstödet genererar huvudplanen på vilken respektive order ligger som en MPS order, 
närmare bestämt order på leveransobjektnivå. För en produkt som innehåller fler kretskort än 
ett, genereras MRP-order för de underliggande kretskorten i produktstrukturen. Detta innebär 
att många order på kretskort inte går att se i huvudplanen utan dessa ligger som MRP-order i 
systemet. MRP-order ses på körplanerna som genereras för respektive resurs eller 
produktionsenhet. Order på leveransobjekt som inte finns på huvudplanen är små och 
sällsynta. 
 
Huvudplanerarna ska vid huvudplanering testa olika alternativa huvudplaner och studera hur 
kapacitetsbeläggningen blir för respektive produktionsenhet (PU). Överskrider huvudplanen 
den tillgängliga kapaciteten planerar huvudplanerarna om, eller frågar berörd produktions-
planerare om det trots allt går att producera enligt plan. Erfarna produktionsplanerare, vilka 
ansvarar för raka produktionsflöden med en okomplicerad produktmix vet med god nog-
grannhet vad produktionsenheten har för kapacitetstak. Tillvägagångssättet fungerar inte för 
flera produktionsenheter, speciellt inte för gemensamma produktionsenheter och delade 
resurser. Huvudplanerarna saknar i allmänhet information om den kapacitetsbeläggning som 
huvudplanen genererar. Med undantag av personal på logistikavdelningen, finns det inte 
någon intention i organisationen att bidra till att förbättra huvudplaneringsfunktionen. 
 
Planerade order blir frisläppta order 
Order desk är en planeringsfunktion som tillhör logistikavdelningen. Order desk omvandlar 
planerade order till ”skarpa” order, så dessa kan frisläppas i produktion. En ”frisläppt order” 
är en order som är klar att beordras ut i produktion. Då kundens prognostiserade beställning 
och leveransdatum lagts in i BaaN IV, beräknas automatiskt datumet för produktionsstart i 
fabriken. Produktionsplanerare i respektive produktionsenhet kan nu i olika sessioner, i BaaN 
IV, se när de ska påbörja arbetet med ordern, när ordern ska vara färdigbearbetad, samt 
beläggnings information för resurserna. Se Figur 4.4 Körplan genererad av BaaN IV avsnittet 
4.3.5 Arbetsflöde ytmonteringsavsnittet. Kvaliteten på dessa data är bristfällig, men den totala 
ledtiden i verkstaden överensstämmer någorlunda med den verkliga ledtiden. 
 
Orderplanerare som tillhör Order desk utför följande arbetsuppgifter då en order bokas in mot 
planen och frisläpps: 

• Stämmer av mot kund så att uppgifterna överensstämmer med kundens önskemål. 
• Lägger upp en säljorder i systemet BaaN. 
• Kontrollerar att beställningen är giltig, det vill säga att det finns en giltig offert, eller 

att beställningen är enhetlig med gällande kontrakt. 
• Följer upp att ordern går att leverera till det datum kunden önskar leverans. Om det 

inte går måste de ta kontakt med kund och planera in ett nytt leveransdatum. 
• Lägger in produktionsorder i systemet BaaN. 
• Följer upp vilket antal som måste tillverkas för att kunna leverera önskad volym till 

kunden. Detta utförs genom att undersöka planerade lagertransaktioner, lagersaldo, 
och orderkvantitet. 

• Kontrollerar att det finns material att producera produktionsordern. 
• Kontrollerar att det finns kapacitet att producera produktionsordern. 

 
När Order desk har ”frisläppt” ordern så sköter produktionsplanerare på respektive produk-
tionsenhet, där ordern ska bearbetas, det fortsatta planeringsarbetet. Arbetet med frisläppta 
order är det praktiska planeringsarbetet ute i verkstaden, som direkt påverkar det fysiska 
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flödet av produkter ute i produktion. Konstruktionsunderlag, beredningsdata och produktions-
data finns redan i de befintliga systemen, vilket medför att design och beredning inte är 
engagerade vid tillverkning av befintliga produkter, såvida det inte är frågan om någon ny 
revision eller annan ändring av dokument. I de fall produktens offert inte är giltig utformar 
PM eller offertteamet en ny offert. Vid samtal med personer som arbetar/arbetade med 
planering framgick att planeringsarbetet generellt sett var svårt att bedriva. Speciellt med 
avseende på beläggningsplanering och tidsplanering av de gemensamma resurserna. Vissa 
delar av produktionssystemet har problem med att bidra till förbättringar för planerings-
funktionen och det konkreta produktionsflödet. 

4.2.9 Verkstads layout och gemensamma resurser 
Verkstaden består i praktiken mestadels av olika kundorienterade flödesgrupper. Varje 
flödesgrupp förädlar produkter åt en eller flera kunder. Resurserna i flödesgrupperna är delvis 
bundna till respektive kund eller produktionsenhet. PU 210 automatmontering och PU 121 
lack och tvätt, är två produktionsenheter som ”delas” av flera produktionsenheter och saknar 
kundtillhörighet. Dessa gemensamma resurser är en del av produktionsflödet och bearbetar 
samt levererar order till produktionsenheterna med kundtillhörighet. Förutom dessa två 
fristående produktionsenheter finns det andra resurser och maskiner som ”delas” av 
grupperna, exempelvis våglödningsmaskiner, testutrustning och personal med 
specialkompetens. 
 
Det är svårt att bedöma kapacitetsbehovet för de delade resurserna. Planerarna för dessa 
produktionsenheter har ringa möjlighet att kompensera eller utjämna belastningen, eftersom 
planeringsarbetet på de tidigare planeringsnivåerna inte fungerar. För gemensamma resurser 
saknas regler och systemverktyg för att kunna göra rättvisa prioriteringar vid fastställandet av 
körordningen. Detta är delvis en följd av att verktygen i BaaN IV inte går att använda på 
önskat sätt. När det är låg beläggningen i de gemensamma resurserna har det ingen större 
inverkan på produktionen i verkstaden, men när det är hög beläggning medför det att det 
uppstår onödiga förseningar och kostnader. Då kapaciteten i gemensamma resurser inte räcker 
till, försöker somliga i verksamheten tillskansa sig så mycket som möjligt av de begränsade 
resurserna. De anser att deras kund, produkt, grupp, och så vidare är viktigast. Alla vill hålla 
sina leveranser, sin OTD (On Time Delivery), och uppnå de planerade leveranserna för 
veckan. Ingen gör en konsekvensanalys av hur dessa krav på förtur påverkar resten av 
verksamheten. Detta beteende finns även på chefsnivå. 

4.2.10 Produktionsflödet 
Västerås Operation använder materialbehovsplanering som metod för styrning av material- 
och produktionsflödet. Det är därför viktigt att materialförsörjning fungerar och att de 
ingående delarna i slutprodukten är färdigmonterade vid utsatt tid. Förseningar har stor 
inverkan på möjligheten att leverera slutprodukten i tid till kunden. Här följs ett kretskort som 
sitter i en slutprodukt genom ett generellt produktionsflöde. 
 

1. Startoperation: En operation som talar om att aktiviteter för kretskortets order startar. 
2. Materialutplock från lager: Logistikpersonal börjar tillreda materialsatser och plocka 

fram material till ytmonteringslinorna. 
3. Ytmontering primärsida: PU 210 Automatmontering. Ytmontering av komponenter på 

mönsterkortets primärsida och omsmältning utförs i någon av ytmonteringslinorna. 
Operationen kan vara en flaskhals i produktionskedjan, speciellt då materialbrist 
uppstått. 
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4. Tvättning av kretskort: PU 121 Lack och tvätt. Kretskortet rengörs från flussrester och 
andra föroreningar, efter omsmältningen i lödugnen. Operationen kan vara en 
flaskhals i produktionskedjan. 

5. Ytmontering sekundärsida: PU 210 Automatmontering. Ytmontering av komponenter 
på mönsterkortets sekundärsida. Operationen utförs i någon av ytmonteringslinorna. 
Operationen kan vara en flaskhals i produktionskedjan, speciellt då materialbrist 
uppstått. 

6. Avsyning: Personal avsynar kretskortet för att tillse att monteringen är felfri. Om det 
är exempelvis snedmonterade komponenter eller lodbryggor, repareras korten 
manuellt innan de skickas vidare till nästa operation. 

7. Automatisk hålmontering av komponenter: PU 210 Automatmontering. Automatisk 
montering av komponenter i någon av hålmonteringsmaskinerna. 
 

Efter bearbetningen i steg 7 kommer kretskortet in till det PU som produkten tillhör enligt 
organisationen, se Bilaga 2. Kretskortet som här följs tillhör PU 104, som tillverkar produkter 
åt Bombardier. Således har operationer som tidigare utförts i produktionsflödet utförts av 
gemensamma resurser utan direkt kundtillhörighet. 
 

8. Förberedelse för bearbetning i produktionsenheten: PU 104 Bombardier. Tillse att 
materiallista och andra underlag finns tillgängliga för personalen, samt beställa fram 
material för montering. 

9. Handmontage och tejp: PU 104 Bombardier. Handmontera kontakter, dioder och 
dylikt, samt tejpar delar av kretskortet som ska skyddas vid våglödningen. Sätta 
panelen (med kretskorten) i ramen för våglödning. 

10. Våglödning: Operationen tillhör PU 104 Bombardier, men våglödningsmaskinen delas 
av flera PU med kundtillhörighet. 

11. Kapning: PU 104 Bombardier. Kapa bort panelen från kretskortet. Maskinerna för 
kapning delas av flera PU med kundtillhörighet. Operationen kan vara en flaskhals i 
produktionskedjan. 

12. Avsyning och komplettering: PU 104 Bombardier. Avsyna kortet och montera 
materiel som inte kan monteras före våglödningsoperationen. 

13. ICT test (In Circuit Test): Operationen tillhör PU 104 Bombardier. Testutrustningen, 
ej testfixturen, delas av flera PU med kundtillhörighet. Operationen kan vara en 
flaskhals i produktionskedjan. 

14. Tvätt och Lack: PU 121 Lack och tvätt. Kretskortet tvättas och lackas. Operationen 
kan vara en flaskhals i produktionskedjan. 

15. Manuellt montage: PU 104 Bombardier. Monterar komponenter och annat material 
som inte ska lackas. 

16. Spänningsprov: PU 104 Bombardier. Spänningssätta kretskortet och utföra vissa 
tester. 

17. Programmering av kretsar: PU104 Bombardier. Programmera programmerbara kretsar 
på kretskortet. 

18. Inbränning: PU 104 Bombardier. Utsätter kretskortet för hög belastning under en tid 
för att driva fram eventuella tillverkningsfel. Detta är viktigt då kretskortet exempelvis 
ska sitta i ett tåg. Operationen kan vara en flaskhals i produktionskedjan. 
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19. Slutmontering: PU 104 Bombardier. De 
olika halvfabrikaten, till exempel kon-
trollpanel, plåtar, och ingående kretskort, 
monteras ihop till en slutprodukt. Figur 
4.3 visar en slutprodukt. 

20. Funktionstest: Funktionstesta den färdiga 
produkten. 

21. Leverans till kund. 
 
Det produktflöde som här har följts upp kan ses 
som relativt komplicerat. Det finns produkter 
som tillverkas i verkstaden som har enklare 
produktflöde, dock innehåller nästan alla 
produkter någon ytmonteringsoperation hos PU 
210, samt någon testoperation. 
 

F
igur 4.3 Slutprodukt 

 

4.3 Ytmonteringsavsnittet, Västerås Operation 
Ytmonteringsavsnittet tillhör produktionsenheten PU 210 Automatmontering. Produktions-
enheten består av 6 ytmonteringslinor och 2 maskiner för automatisk hålmontering, varav de 
senare utelämnas i rapporten. Material såsom mönsterkort och komponenter köps av olika 
leverantörer och levereras till Västerås Operations materiallager. Logistikfunktionen sköter 
materiallagret och förser ytmonteringslinorna med material. Gränsen mellan ytmonterings-
personal och den logistikpersonal som förser linorna med material var otydlig, till följd av de 
omorganisationer och riggningsprojekt som pågick, under den tid examensarbetet genom-
fördes. 
 
Då examensarbetet påbörjades var ytmonteringsavsnittet uppdelat på de tre affärsenheterna. I 
linorna för affärsenheterna 1 & 2 tillverkades redan industrialiserade produkter medan linan 
för affärsenhet 3 mestadels tillverkade prototyper. Uppdelningen fungerade inte tillfreds-
ställande så organisationen ändrades i början av 2002, då ytmonteringslinorna upphörde att 
tillhöra en speciell affärsenhet. Sammanslagningen innebar förändringar för de delar av 
ytmonteringen som tillhört affärsenhet 1 & 2. Nu ska monteringen ske i den lina som är bäst 
lämpad med avseende på kvalitet och effektivitet. Prototyptillverkningen påverkades 
obetydligt av omorganisationen. Ytmonteringslinan för prototyptillverkning benämns Oban 
och monteringsmaskinerna är av märket Mydata. Oban är anpassad för prototyptillverkning 
och avviker därför från de andra ytmonteringslinorna med avseende på arbetssätt, material-
hantering, samt personalens organisation. I examensarbetet kommer inte Oban studeras 
närmare, men linan ska vara inlagd i planeringsverktyget. Den del av ytmonteringsavsnittet 
som examensarbetet behandlar, är de ytmonteringslinor vilka tidigare var uppdelade på 
affärsenhet 1 & 2, alltså tillverkning av redan industrialiserade produkter. 

4.3.1 Ytmonteringens position i produktflödet 
Flertalet av de kretskort som tillverkas har någon operation som utförs i produktionsenhet 
210, produktionsenheten där ytmontering ingår. Ytmontering är som regel den första konkreta 
operationen vid produktion av en order. Det är mycket viktigt att ytmonteringsavsnittet kan 
leverera order i tid till de efterkommande operationerna, för att inte störa tillverkningsflödet. 
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De flesta mönsterkort monteras på båda sidor. Mellan primärsidesmontering och sekundär-
sidesmontering tvättas panelerna i produktionsenhet 121. Tvätten delas av paneltvätt och tvätt 
av kretskort före lack. Det medför att panelerna ibland inte kan tvättas direkt till följd av att 
korttvätt före lack prioriteras, eftersom lackering inträffar i en senare del av produktions-
kedjan. Då det är många kort som ska lackas medför det att paneler som ska tvättas blir 
liggande i inkön till paneltvätten. När en order är färdigmonterad i ytmonteringen levereras 
ordern vidare i produktionsflödet till den produktionsenhet som ordern tillhör. 

4.3.2 Maskinpark för ytmonteringslinor, befintliga produkter 
Ytmontering av befintliga produkter ska efter omorganisationen delas in i två olika delar. I 
den äldre delen ska kretskort med låg årsvolym monteras. Maskinparken för detta segment 
består av monteringsmaskiner av märket Fuji. Den modernare delen består av monterings-
maskiner av märket Siemens. Där ska kretskort med hög årsvolym monteras. I den modernare 
delen ska även kretskort monteras som passar bättre för montering i Siemenslinorna. I 
praktiken har emellertid den gamla indelningen i affärsenheter störst inverkan på vilken 
monteringslina kretskorten monteras i. Detta beror på att produkterna antingen är beredda för 
en Siemens- eller Fujilina, samt att kalkylen för prissättningen mot kund är beroende av i 
vilken lina korten monteras. Siemenslinorna består av modernare och bättre maskiner, vilket 
medför att monteringsnoggrannheten är överlägsen Fujilinorna. De har även avsevärt högre 
monteringshastighet än Fujilinorna. Fujimaskinerna har i nuläget den fördelen att de använder 
ett styrverktyg för att skapa riggar, samt att de är bättre anpassade för montering av fler och 
mindre produktionsorder. Detta gör att det i dessa maskiner går att montera betydligt fler 
kretskortsidentiteter per rigg jämfört med Siemenslinorna. Det beror på att Fujilinornas 
chipmonterare har ett större palettsystem för komponentmatare, jämfört med systemet för 
materialtillförsel hos Siemens chipmonterare. Fujilinorna är även i nuläget mer flexibla med 
avseende på omriggning av monteringsmaskiner. 
 
Screentryckning 
Siemens- och Fujilinorna består inte av samma typ av screentryckare, vilket medför att de 
använder olika typer av stenciler. Av den orsaken kan inte ett kretskort monteras i båda 
lintyperna om det inte finns stenciler för båda typerna av screentryckare. En möjlig lösning, 
att delvis kringgå problemet, är att trycka i en Siemenslinas screentryckare, därefter flytta 
panelerna till en av Fujilinorna och montera komponenterna där. I nuläget är inte det omvända 
förfarandet möjligt. Det är troligen bara runt tio produkter som har stenciler av båda sorter 
och en stencil kostade ungefär 5000 kr år 2001. 
 
Siemenslinorna 
Den äldsta Siemenslinan kom till Västerås under år 2000. De Siemenslinor som fanns då 
examensarbetet pågick kallas Warsteiner och Erdinger i produktionssystemet. 
Linorna är identiska och varje lina består av följande enheter: 

• 1 st DEK stenciltryckare, används för både lim och lodpasta. 
• 2 st Siemens Siplace S23 chipmonterare. Siplace S23 kom ut på markanden år 2000. 

S23 står för den teoretiska monteringshastigheten som är 23000 komponenter per 
timma. 

• 1 st Siemens Siplace F5 kretsmonterare. Siplace F5 kom ut på marknaden 1999. 
Teoretisk monteringshastighet 8500 komponenter per timma då revolverhuvudet med 
6 nozzlar används. De finns även en monteringsarm på F5 för att kunna montera 
speciellt otympliga komponenter. Den har en teoretisk monteringshastighet på 1800 
komponenter per timma. 
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• 1 st Rehm ugn V6 A3300. Ugnen kan användas både för omsmältning och 
limhärdning. 

 
Fujilinorna 
Den första Fujilinan kom till Västerås 1992 och var då toppmodern. Då examensarbetet 
utfördes fanns det 3 st Fujilinor, vilka i produktionssystemet kallas för Hokkaido, Orion och 
Kirin. Linornas uppbyggnad är delvis olika, tillexempel monterar Kirin enbart komponenter 
på mönsterkortets sekundärsida. Skillnaden på kapaciteten mellan de olika Fujilinorna är 
försumbar. Detta beror på att det oftast är samma typ och modell av maskin i linan som 
bestämmer takttiden för respektive artikel (kretskort). 
 
Hokkaido består av följande enheter: 

• 1st DEK GSP stenciltryckare, trycker enbart lodpasta. 
• 1 st Fuji GL-541E limdispensierare. 
• 1 st Fuji CP5 chipmonterare. Teoretisk monteringshastighet 25000 komponenter per 

timma. 
• 1 st Fuji IP-3(E) kretsmonterare för större ytmonterade komponenter. 
• 1 st Rehm ugn för omsmältning och limhärdning. 

 
Orion består av följande enheter: 

• 1st DEK GSP stenciltryckare, trycker enbart lodpasta. 
• 1 st Fuji CP5 chipmonterare. Teoretisk monteringshastighet 25000 komponenter per 

timma. 
• 1 st Fuji IP-3(E) kretsmonterare för större ytmonterade komponenter. 
• 1 st Rehm ugn för omsmältning och limhärdning. 

 
Kirin består av följande enheter: 

• 1 st Fuji GL-541E limdispensierare. 
• 1 st Fuji CP5 chipmonterare. Teoretisk monteringshastighet 25000 komponenter per 

timma. 
• 1 st Rehm ugn för omsmältning och limhärdning. 

4.3.3 Vilken maskin i linan monterar respektive komponentkapsling 
Alla ytmonteringslinor förutom Kirin består två sorters monteringsmaskiner, chipmonterare 
och kretsmonterare. Krin består enbart av en chipmonterare. Beroende av vad det är för typ av 
komponent så monteras den i den maskin som passar bäst. Chipmonteraren monterar främst 
resistorer, kondensatorer (exempel på storlek 1206 = 3x1,5 mm), samt dioder med och utan 
ben. Kretsmonteraren monterar större och mer komplicerade komponenter som exempelvis 
QFP, BGA, kontaktdon, skärmburar, således udda komponenter. I maskinernas lindatorer 
finns de filer, där det går att se i vilken typ av monteringsmaskin som respektive komponent 
monteras. För Siemenslinorna heter dessa GS-filer och för Fujilinorna heter de PDG-filer. 
GS- och PDG-filerna skapas av datorstöden för beredning. 

4.3.4 Simuleringsverktyg för ytmonteringslinorna 
Det simuleringsverktyg som används för att beräkna operationstider vid offerering används 
även för ytmonteringslinorna. Verktyget är gjort i Excel. Simulerade data som verktyget 
generar för beräkning av operationstider är takttiden för panelen då ordern tillverkas i 
ytmonteringslinan. Verktyget kan användas för att simulera både kretskortens teoretiska samt 
dess praktiska takttid, för både Fuji- och Siemenslinorna. Således ses skillnaden mellan de 
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olika linorna med avseende på takttiden. Simuleringsverktyget används inte för att simulera 
ställtiderna för de olika kretskorten då de monteras i linan. Offertteamet använder sig i stället 
av en standardställtid som tagits fram för respektive typ av monteringslina. 
 
Simuleringsverktygets funktion 
Varje ny komponents artikel-id läggs in i simuleringsverktygets lista över komponenter. 
Verktyget innehåller även information om vilken monteringsmaskin som monterar respektive 
komponent. Till detta används informationen från GS- och PDG-filerna. De komponenter som 
ska monteras på mönsterkortets primär- respektive sekundärsida matas in i simulerings-
verktyget. Verktyget beräknar därefter takttiderna för panelen vid monteringen av kretskortet. 
Detta görs separat för primär- och sekundärsidan. För beräkning av panelens teoretiska takttid 
använder verktyget det faktum att någon del av linan sätter gränsen för den teoretiskt möjliga 
takttiden. Normalt är det chipmonteringsdelen av linan som sätter begränsningen för takttiden 
eftersom det oftast monteras betydligt fler komponenter i den delen. Beroende av kretskortets 
utformning kan det även vara kretsmonteringsdelen eller ugnen som sätter begränsningen. Är 
takttiden för monteringsdelen under 40 sekunder sätter ugnen begränsningen för takttiden. 
Därför är den optimala teoretiska takttiden för en panel 40 sekunder. Den teoretiska takttiden 
multipliceras med effektivitetsfaktorn för linan då den körs och därigenom erhålls den 
”verkliga” takttiden för panelen. De som arbetar med offerter tycker att det är svårt att 
uppskatta utnyttjandegraden och effektivitetsfaktorn utifrån den information som samlas in 
genom mätningar av linans effektivitet. Utnyttjandegraden för ytmonteringslinorna beräknas 
av ledningen för automatmonteringen. 

4.3.5 Arbetsflöde ytmonteringsavsnittet 
Affärssystemet BaaN IV genererar automatiskt en körplan för ytmonteringsavsnittet i 
verkstaden. Körplanerna ser allmänt ut på följande sätt för alla produktionsenheter. I BaaN 
benämns produktionsenheter för Work Center. 
 

 
 
Figur 4.4 Körplan genererad av BaaN IV 
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Följande information går att utläsa från körplanen:  
• Produktionsenhet (W.Ctr) 
• För vilket år och vecka körplanen gäller (Year, Week) 
• Tillgänglig kapacitet under veckan (Available Capacity) 
• Inbokad produktion under veckan (Total Production Time) 
• Dag då orderns operation ska utföras i produktionsenheten 
• Orderidentitet (Order) 
• Orderstatus (Stat). Planerad, frisläppt eller aktiv i produktion. 
• Produktidentitet (Item) 
• Orderkvantitet (Qty Planned Proj.) 
• Orderns Produktionstid (Prod. Time) 
• Leverans datum (Del. Date) 
• En stjärna (*) framför orderns rad innebär materialbrist, det saknas således ingående 

material för att kunna producera ordern. 
 
Produktionsplanerarna för Siemens- och Fujilinorna hämtar körplanen från BaaN. I körplanen 
ser de vilka order som ska beordras ut den kommande veckan, men de ser inte när respektive 
order ska vara klar i automatmonteringen. Visserligen går detta se i andra sessioner i BaaN, 
men dessa data stämmer inte. Produktionsplaneraren ser i körplanen vilka order som är 
frisläppta. I körplanen ser även produktionsplaneraren om en order har brist på ingående 
material, dessa order kan inte frisläppas, det vill säga inte beordras ut i verkstaden. De order 
som inte kan frisläppas planeras i nuläget inte om, utan ligger oförändrade kvar på körplanen 
som planerade order. 
 
För att kunna köra monteringslinorna effektivt bör ett visst antal order ligga körklara på 
körplanerna för ytmonteringsavsnittet. Orsaken är att det i annat fall blir svårt att skapa 
effektiva riggar och körordningar, se avsnitt 4.3.6 Riggning. Planeraren skapar ett förslag till 
körordning, en riggplan, som de lämnar till någon av produktionsingenjörerna som arbetar 
med ytmonteringslinorna. De granskar förslaget till körordning och konstaterar om det 
fungerar eller inte fungerar. I de fall där inte fasta riggar används, meddelar produktions-
ingenjören vilka order som kom med i riggen. Om viktiga order inte kommer med den 
planerade körordningen, arbetar planerarna och produktionsingenjören tillsammans fram en 
godtagbar körordning och rigg. Produktionsplaneraren överlämnar en lista över den planerade 
körordningen för respektive ytmonteringslina till produktionspersonalen. Operatörerna eller 
riggruppen riggar monteringsmaskinerna. Då materialhanteringen för linan är färdig påbörjar 
operatörerna vid linan produktionen av de order som står på listan. När en order är färdig-
monterad i automatmonteringen transporterar operatören ordern till nästa produktionsenhets 
inkö, som kan ses som ett produktionslager. 
 
Ytmonteringslinans operatörer 
Varje ytmonteringslina körs normalt av två operatörer. De olika kretskorten kräver olika 
arbetsinsatser vid exempelvis avsyning, samt inre och yttre ställ. Vid personalbrist kan linan 
köras av en operatör. Produktionshastigheten för linan kan då reduceras, beroende på vilket 
kretskort som monteras. Operatörernas arbetsmetoder och effektivitet varierar med hänsyn till 
vilken kapacitetsbeläggning ytmonteringslinan har. Hög kapacitetsbeläggning medför hög 
effektivitet. Operatörernas uppgift vid linan är i huvudsak att: 

• Tillse att rätt produktionsunderlag finns i linans datorstöd för respektive order som ska 
monteras. 

• Justera linans ingående maskiner och transportörer vid inre och yttre ställ. 
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• Kontrollera att allt fungerar då första kortet i ordern monteras. 
• Övervaka materialtillförseln till linan, samt vid behov fylla på material. 
• Tillse att lodpasta eller lim hamnar på rätt plats på panelen med mönsterkort, samt 

tillse att det är rätt mängd och kvalitet. 
• Rengöra och byta stenciler. 
• Avsyna kretskorten före och efter omsmältning av lod eller härdning av lim i ugnen. 
• Leverera ytmonterade order vidare till nästa operation. 
• Fylla i orderns start- och stopptid i loggbok. 
• Utföra visst underhåll och enkla reparationer av linan. 

 
Ytmonteringsavsnittets produktionsingenjörer 
Vid produktion av kretskort som tidigare producerats i monteringslinan är produktions-
ingenjörens arbetsuppgifter bland annat att skapa fungerande riggar, samt underhålla maski-
nerna och avhjälpa fel som uppstår i monteringsprocessen. Då ett nytt kretskort ska monteras i 
en ytmonteringslina överför produktionsingenjörerna beredningsunderlaget från PSKK till 
monteringsmaskinernas datorer. Produktionsingenjörerna lägger även in nya komponenter i 
monteringsmaskinernas linedatorer. De för då in vad det är för typ av komponent (exempelvis 
chip eller BGA), samt programmerar maskinen så den känner igen komponenten. Kompo-
nenterna levereras i olika typer av förpackningar, därför måste produktionsingenjörerna tillse 
att de fungerar i monteringslinans materialmatare (feeder). Beroende av vad det är för 
kretskortstyp väljs rätt ugnsprofil för omsmältningslödningen. Oftast fungerar det med någon 
befintlig ugnsprofil. Vid montering av de första kretskorten provkör och kontrollerar produk-
tionsingenjörerna att processen fungerar, samt vid behov justerar maskinerna och avhjälper 
eventuella fel som kan uppstå. 

4.3.6 Riggning 
Siemenslinorna 
Dataunderlaget som används för montering i Siemenslinorna finns inte i PSKK utan i 
Siemenslinornas linedator. Operatörerna tillser att rätt beredningsunderlag finns i linans 
maskindatorer för de order som ska monteras. Siemenslinornas chipmonteringsmaskiner 
använder fasta riggar. Materialet till de olika riggarna är uppsatta på riggvagnar. Varje rigg 
innehåller komponenter för monteringen av ett antal kretskortstyper. Vid byte av rigg lösgörs 
den gamla riggvagnen från monteringsmaskinen, och den nya riggvagnen körs på plats. Det 
utförs således ingen omplockning av komponenter på riggvagnarna. Materialet är förpackat på 
tejprullar. För komponenter som ska monteras i kretsmonteraren, måste operatören byta ut 
tejprullar, lägga de nya komponenter på traybrickor och placera de nya traybrickorna i 
kretsmonterarens system för materialtillförsel. 
 
Siemenslinorna kan även använda riggsystem med rörliga riggar. Det finns datorprogram för 
linedatorn som optimerar skapandet av riggar, vilket skulle medföra att monteringslinorna blir 
flexibla och antalet kretskort som kan monteras i linorna ökar. Det finns bland annat en fabrik 
i Paderborn, Tyskland, som arbetar med omriggning av Siemenslinor. Enligt underlaget 
därifrån fungerar metoden att rigga linorna för varje arbete bra. De tillverkningsvolymer som 
Paderborn har är delvis större än Flextronics Operation Västerås, men delar av metoden är 
även tillämplig i ytmonteringsavsnittet hos Västerås Operation. Problematiken är, anser 
personal på Västerås Operation, svårigheten att framförallt att en del chefer ska inse vad det 
nya arbetssättet kräver av organisationen. Speciellt med avseende på samarbete mellan 
logistikavdelningen och automatmonteringen. 
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Fujilinorna, Kon 5000 
Fujilinornas maskindatorer använder sig av PSKK som linedator. Följaktligen hämtas riggdata 
samt beredningsunderlag, bland annat PDG filerna, över till monteringsmaskinernas maskin-
datorer då en ny rigg har skapats. Riggen skapas i PSKK där det egentillverkade rigg-
programmet Kon 5000 finns. Kon 5000 är ett styrverktyg för vilka order som ska med på 
riggen. Produktionsingenjören väljer, enligt produktionsplanerarnas förslag, vilka order som 
ska vara med i riggen och skriver in dessa i Kon 5000. Fungerar det kommer alla order med i 
riggen som programmet skapat. Fungerar det inte får produktionsingenjören prova med ett 
nytt riggalternativ, exempelvis ta bort någon order. Kon 5000 har tagits fram för att få kontroll 
över vilka order som kommer med i respektive rigg. Meningen är att anpassa körordningen 
efter vad som efterfrågas i grupperna efter automatmonteringen, således styra produktionen 
efter de kundorder som tidigast ska levereras till efterkommande grupper. Kon 5000 är inte 
bara ett verktyg för att skapa riggar utan även en riggningsmetod för att kunna utföra mycket 
av arbetet med riggningen under drift. Under den tid examensarbetet pågick hade organisa-
tionen extremt svårt att tillämpa själva riggmetoden Kon 5000. Problemet att realisera Kon 
5000 har samma grund som problemen med att införa flexibel riggning av Siemenslinorna. 
Således orsakas problemen med Kon 5000 av samarbetsproblem mellan ledningen för 
logistikavdelningen och automatmonteringen. 
 
Riggningsmetoden fungerar på följande vis: 

• Riggruppen riggar maximalt sju paletter (varje palett innehåller ett antal material-
matare, tejpfeeder) per rigg. De sköter allt utplock från materiallagret och vid behov 
monterar komponenterna i materialmatare. 

• Riggruppen monterar komponentmatarna i paletterna, enligt platsangivelserna som 
Kon 5000 genererat. 

• Då första kortet i den sista ordern på riggen har blivit monterat, kan riggruppen 
verifiera paletterna och ställa in dem i PPS (PPS är den en del av paletthanterings-
systemet där paletterna först matas in i, och där verifiering av materialet utförs). 

• Operatören kör in den nya riggen i PCM (den del av paletthanteringssystemet som 
används då ordern monteras), samtidigt som paletterna från den gamla riggen körs ut. 

• Operatören lägger de komponenter som monteras i kretsmonteraren på traybrickor och 
sätter dessa på plats i monteringsmaskinens system för materialtillförsel. Operatören 
sätter även in nytt material i kretsmonterarens materialmatare. 

• Operatören hämtar dataunderlaget för riggen, till linans maskindatorer, från PSKK. 
• Första ordern i den nya riggen är klar att köra. 

4.3.7 Mätning av inre och yttre ställ 
Mätningar har gjorts av hur lång tid yttre och inre ställ tar, dock ej för kon 5000. Personen 
som påstås ha utfört mätningarna, slutade på företaget innan examensarbetet påbörjades. Det 
verkar som de tider som han sammanställt inte finns att tillgå i verksamheten. Ingen berörd 
personal som arbetar eller har arbetat med ytmonteringslinorna säjer sig veta var tiderna är, 
hur mätningarna utfördes och om de används för förbättringsarbete eller som beslutsunderlag. 
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4.3.8 Planering och kapacitetsplanering för ytmonteringslinorna 
Flextronics ytmonteringsavsnitt använder sig i dagsläget inte av någon fungerande plane-
ringsmetod för att uppskatta kapacitetsbehovet. I nuläget bestäms vad som ska beordras ut i 
verkstaden via en körplan som skapas i affärssystemet BaaN IV. Utifrån körplanen beordrar 
produktionsplanerarna ut vad som ska monteras i ytmonteringslinorna. Chefen för ytmonte-
ringsavsnittet kan uppskatta produktionskapacitetsåtgången cirka 1,5 vecka framåt i tiden, då 
de arbetar på detta sätt. Följden blir att chefen har problem med planeringen av produktions-
avsnittet, då det är svängningar i företagets orderingång. 
 
När huvudplanerarna lägger in kundernas prognoser har de ingen möjlighet att se hur 
kapacitetsbeläggningen för ytmonteringsavsnittet påverkas. I nuläget kontrollerar huvud-
planerarna med chefen för automatmonteringen om de klarar att leverera det som planeras i 
huvudplanen. Huvudplanerna använder sig dock främst av information som de själva tagit 
fram ur BaaN IV. Informationen de använder sig av för kapacitetsbedömning är försäljnings-
värdet i kronor per vecka och Work Center, samt hur många kretskort per vecka som ska 
monteras i ytnonteringsavsnittet. Trots försöken att använda BaaNs huvudplan, och dess 
körplaner för ytmonteringsavsnittet, försöker personer i verksamheten påverka körordningen 
genom att ”tjata” på ytmonteringsavsnittets produktionsplanerare. Personal som vet hur 
materialbehovsplanering och BaaN IV fungerar gör ogärna ändringar i planen, till följd av att 
de är medvetna om problematiken att få klar bild av hur hela orderflödet i verksamheten 
påverkas. Trots det driver ibland ledande personer igenom olämpliga prioriteringar som 
orsakar materialbrist och förseningar. 
 
Brist på en komponenttyp kan ibland leda till att 60 olika kretskort, vilka ligger på körplanen, 
inte kan beordras ut i produktion. Vid komponentbrist, och till följd av dålig flexibilitet hos 
ytmonteringslinorna kan inte produktion påbörjas av planerade order vid rätt tidpunkt. 
Påföljden blir att en stor ansamling av order blir liggande på körplanen. Dessa order har redan 
allokerat material, vilket har samma inverkan på lagernivåerna som produkten då den är ute i 
produktion. En order som har blivit försenad till följd av komponentbrist planeras i nuläget 
inte om. Ansamlingen av order som borde monterats i ytmonteringslinorna kallas ”släp”. Det 
är inte ovanligt att ”släpet” är över 8000 kretskort. På körplanen ligger därför även gamla 
bristorder som har blivit körklara, dessa order har mycket hög prioritet och även de ingår i det 
såkallade ”släpet”. Då inleverans sker, av komponenter med brist, uppstår problem. Alla före 
detta bristorder ska produceras samtidigt. Följden är stockningar i produktionskedjan på grund 
av att resurserna inte räcker till. Det uppstår flaskhalsar på flera centrala delar i produktions-
systemet, exempelvis i ytmonteringsavsnittet. 

4.3.9 Kapacitetsutnyttjande av ytmonteringslinorna 
Under den tiden examensarbetet ägde rum på Flextronics i Västerås, var det lågkonjunktur för 
elektronikproduktion i Sverige. Ytmonteringsavsnittet hade överkapacitet och utnyttjande-
graden för respektive ytmonteringslina var under 40 %. Det bör tilläggas att det var oklart hur 
utnyttjandegraden beräknades. Vid närmare undersökningar upptäcktes att det fanns program 
med beräkningsfunktioner i datorstöden för ytmonteringslinorna. Dessa program beräknar 
bland annat utnyttjandegrad, effektivitetsfaktor, medeltiden till fel och medeltiden för 
reparation av fel. Detta utan att mänskliga faktorn kan påverka resultatet. Det gick aldrig få 
någon förklaring varför ledningen för ytmonteringslinorna inte valde att använda dessa 
funktioner. 
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4.3.10 Operationstider och loggböcker 
Enligt vad som ryktas har någon konsult vid någon tidpunkt förklarat det fördelaktigt att föra 
loggbok och mäta operationstiderna, för de order som produceras i Siemenslinorna. 
Användningen av loggbok för produktionslinan Erdinger påbörjades i november 2000. Enligt 
den information som följer med Excelfilen ”Maskin loggbok Erdinger.xls”, se Bilaga 3, så 
skapades filen av någon på ABB Infosystem AB. Då examensarbetet påbörjades verkade det 
som tiderna från produktionen enbart samlats in i loggböckerna och tiderna i loggböckerna 
har således aldrig analyseras eller använts. I mitten av september 2001 påbörjades 
användandet av loggbok för den andra Siemenslinan Warsteiner. Fujilinorna började föra 
loggböcker i slutet av oktober 2001, således efter att examensarbetet påbörjats. I början på 
december 2001 påbörjades insamling av ställtider för ytmonteringslinorna, se Bilaga 4. De 
tider som fanns då examensarbetet påbörjade var tiderna från excelfilen ”Tider och 
kompantal.xls” som produktionsingenjörerna vid Siemenslinorna tagit fram. Filen är en 
sammanställning gjord utifrån Siemenslinornas linedator. De tider som finns där är de 
teoretiska monteringstiderna för respektive panel. Senare, under den tid mitt arbete pågick, 
sammanställde produktionsingenjörerna takttiderna för Siemenslinornas respektive kretskort 
och operation se Bilaga 5 (”Tider per kort BU1.xls”). Kvaliteten på resultatet av samman-
ställningen verkar lite ojämnt, men trots det är resultatet imponerande med tanke på förutsätt-
ningarna och att sammanställningen gjordes för ”hand”. 
 
Det finns inga operationstider att tillgå 
Kontaktpersonerna och handledaren bestämde att examensarbetet skulle bestå av att 
konstruera en simuleringsmodell för simulering av ytmonteringslinornas framtida kapacitets-
utnyttjande. Då detta bestäms säger kontaktpersonen på företaget att operationstiderna för 
ytmonteringen finns sammanställda och att de är av tillräckligt god kvalitet för kapacitets-
simulering. Vid närmare frågor om detta, exempelvis var dessa operationstider finns att tillgå, 
blev han irriterad och sa att tiderna fanns, samt att han hade viktigare saker att göra än att 
slösa tid på detta. Det visade sig tyvärr att operationstiderna inte fanns att tillgå. Vid möte 
med handledaren på företaget den 16 november 2001 förstår handledaren att tiderna inte 
finns. Inom examensarbetet tillkommer nu även uppgiften att sammanställa tiderna från 
maskinloggböckerna, detta för att få rätt data att bygga modellen på. Under år 2000 var det 
över 1700 olika operationer som utförts i ytmonteringsavsnittet, vilket jag inte visste då. Det 
visade sig senare att insamling av data var en uppgift som hade varit tillräckligt stor för ett 
separat examensarbete. 

4.4 Organisation 
Flextronics Västerås Operation ingår i Flextronics International Sweden AB. Organisationen 
presenteras internt i företaget enligt det övergripande organisationsschema som visas i Figur 
4.5 Organisationsschema för Flextronics Västerås Operation. Här presenteras organisationen 
som en funktionsorganisation med affärsenheterna 1-3 som producerande huvudfunktioner 
och de andra huvudfunktionera som specialistfunktioner, allt underställt platschefen. Affärs-
enheterna är uppdelad i mindre kund- eller produktionsrelaterade produktionsenheter (Product 
Units, PU). Det fanns då examensarbetet påbörjades 14 produktionsenheter. Varje huvud-
funktion har ett organisationsschema som beskriver sin funktionsorganisation, de olika 
beslutsfattarna och ansvarsområden, se bilaga 2. Samtliga huvudfunktioner har en egen 
budget och affärsenheterna har därutöver eget resultatansvar. Varje produktionsenhets resultat 
redovisas varje månad och dess lönsamhet bedöms. Mätetalen fokuserar främst på kortsiktiga 
lönsamhetskrav som ledningen anser vara viktiga. 
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Figur 4.5 Organisationsschema för Flextronics Västerås Operation 

4.4.1 Projektledning 
Företaget presenterar inte sin organisation som en projektorganisation, dock bedrivs verksam-
heten som en sådan. Affärsenheterna, samt produktionsenheterna, anlitar specialist-
funktionerna till olika projekt. En del av specialistfunktionernas personal arbetar även 
kontinuerligt i affärsenheterna med arbetsuppgifter som rör den dagliga verksamheten. De 
arbetar då främst med återkommande uppgifter som rör materialhantering, planering och 
beredning. För projekt som exempelvis framtagande av samt ändringar i underlag vilka berör 
produktionsberedning och materialhantering, kan vanligtvis de inblandade enheterna direkt 
debitera kunden. All verksamhet där det direkt går att härleda kostnader och debitera 
kunderna fungerar bra, samt resulterar i ett fungerande samarbete mellan funktionerna. På 
Västerås Operation används Flextronics Project Management, som är en ”projektmodul” 
vilken stödjer projektledning. Bland annat stödjer den projekten, med avseende på planering, 
samt tidrapportering. Projektledaren lämnar in de uppgifter som behövs för debiteringen till 
ekonomiavdelningen, vilken sköter fakturering till kund, samt fördelningen av pengar och 
kostnader internt. 
 
För att mäta affärsenheterna och produktionsenheternas resultat används flera mätetal, vilka 
inte enbart ser till vinsten utan även till andra resultat. För de olika produktionsenheterna mäts 
bland annat OTD (On Time Delivery), scrap (kassationer) och försäljning i förhållande till 
förväntad försäljning under månaden. Mätetalen som används mäter främst effektiviteten i 
gränssnittet mot slutkunden, det vill säga att det inte mäts direkt i själva orderprocessen och i 
gränssnittet mellan de olika funktionerna och avdelningarna. Det förekommer enstaka 
mätningar av den interna verksamheten, till exempel mätning av ledtider och processtider. 
Dessa data ligger oftast på något Excelark och kan ses som otillgängliga för alla utom för de 
personer som gjort mätningen. Således saknas mätpunkter där funktionerna och affärs-
enheterna interagerar med varandra. 

4.4.2 Samarbete mellan affärsenheterna och de stödjande funktionerna 
Affärsenheterna och stödfunktionerna har ett inarbetat och fungerande samarbete i många 
avseenden. Flertalet av medarbetarna i affärsenheterna är erfarna och kompetenta, därigenom 
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har de en god förmåga att fatta fungerande beslut i spörsmål som rör den dagliga driften av 
företaget. I frågor där affärsenheterna inte har tillräckliga resurser eller kompetens ska de 
stödjande funktionerna anlitas. För att uppdraget ska bli genomfört är det viktigt att klara 
gränser finns angående vilka åtagande respektive part har, samt vem som har den verk-
ställande och bestämmande rätten. Finns det fler chefer och ansvariga inblandade, uppstår lätt 
komplikationer rörande ansvar och utförande. Specialisterna i de stödjande funktionerna, 
logistik och teknik/kvalitet har ingen rätt eller möjlighet att själva ta initiativ och genomföra 
förbättringar i verksamhen hos affärsenheterna. Cheferna i affärsenheterna kan förkasta 
förslag som leder till förbättringar av verksamheten om de av någon anledning inte vill, såvida 
det inte är order från högre chefer. Detta gäller även chefen för ytmonteringsavsnittet i 
verkstaden. Efter samtal, med specialister på Västerås Operation och Flextronics Western 
Europe, fås lätt uppfattningen att uppdragsgivarna sällan förstår komplexiteten i uppdrag de 
ger till specialisterna, samt att de inte vill avsätta några egna resurser. De vill således få 
uppgiften gjord av specialisterna. De problem som finns hos Västerås Operation, verkar de 
vilja lösa internt utan att få hjälp från någon annan del av Flextronics.  

4.4.3 Organisationens visioner, strategier och mål 
Den verkställande ledningen har svårt att förmedla sina visioner, strategier och mål till de 
anställda. Vid möten och samtal mellan anställda i organisationen, framgår att målet är att 
organisationen ska generera vinst, samt anpassas till rådande förhållande genom, 
rationaliseringar och utökat kundunderlag. Följden av dessa mål och strategier verkar ha blivit 
att cheferna försvarar sina revir och därigenom ser till sin avdelnings, produktionsenhets eller 
funktions bästa. De olika delarna av verksamheten förefaller inte sträva åt samma håll. Vad 
organisationens olika delar ska prestera för att uppnå målen är oklart, och cheferna saknar 
konkreta strategier för hur de ska uppnå målen. 

4.4.4 Projektorganisation enligt matrisorganisationsprincipen 
Organisationen drivs generellt som en projektorganisation enligt matrisorganisationsprincipen 
eftersom de olika avdelningarna och funktionerna delar specialistpersonal med varandra. En 
anställd kan parallellt vara involverade i flera olika projekt i verksamheten. Personal som 
arbetar i ett projekt har därför oftast flera olika uppdragsgivare, samt mer än en chef. Detta 
leder ibland till konflikter då dessa beslutsfattare inte har samma åsikter om hur personalens 
resurser ska utnyttjas. Projektledningen fungerar bra när det rör projekt där det direkt går att 
debitera kunden för kostnaderna i projektet. Personal menar att det inte fungerar lika bra vid 
projekt som påverkar verksamhetens effektivitet, men där det inte går att debitera kunderna 
direkt. I verksamheten återkommer de flesta projekten med varierande tidsintervall. 
Utvärdering av projekten samt förbättringsarbete för att kunna driva projekten förekommer 
sällan. Personalen påstår att de inte har tid med uppföljning och förbättringsarbete utan 
fokuserar på de kortsiktiga resultaten. För verksamhet, såsom kontinuerliga eller ständigt 
återkommande uppgifter, vilka inte är lämplig att driva i projektform saknas det struktur, 
rutiner och regler. 
 
Ledning och andra beslutsfattare i de olika huvudfunktionerna vill inte binda personella 
resurser till arbete som inte ger direkt nytta för huvudfunktionernas definierade arbets-
uppgifter. Detta är enligt vissa chefer inom specialistfunktionerna en följd av att de inte anser 
sig bli tillräckligt kompenserade, för det arbete de utför i andra delar i organisationen. 
Emellertid framgår det, vid samtal med beslutsfattare inom affärsenheterna, att de av 
besparings- och lönsamhetskrav inte har möjlighet att betala för funktionernas experter, samt 
engagera egna resurser då de inte kan debitera kunden för det arbete de utför. De olika 
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huvudfunktionerna strävar inte åt samma håll och får därför samarbetsproblem. Resultatet blir 
att verksamhetsförbättringar inom organisationen sällan genomförs. 

4.4.5 Informell organisation 
Vid samtal mellan anställda beskrivs emellanåt det de kallar handpåläggning, vilket innebär 
att anställda utför arbetsuppgifter som inte finns definierade i den formella organisationen. 
Handpåläggningen är en konsekvens av att den formella organisationen inte fungerar och kan 
därmed ses som en del i företagets informella organisation. Den informella organisationen 
omfattar både små och stora arbetsuppgifter, beslutsvägar, samt metoder som inte finns 
dokumenterade. Många chefer vet sällan om detta eller inser inte att personalen måste utföra 
dessa arbetsuppgifter. Den informella organisationen gör att verksamheten fungerar, men 
personal som ständigt tvingas genomföra dessa kompletteringar till de formella arbetsupp-
gifterna får sällan någon uppskattning av cheferna i organisationen. Enligt de anställda har 
den informella organisationen uppkommit till följd av att chefer och beslutsfattare ibland inte 
har tillräcklig kunskap om den verksamhet de bestämmer över. Exempelvis har det före-
kommit att personal blivit uppsagda från Västerås Operation och senare återanställda när det 
visat sig att de var nödvändiga för organisationen. Liknande händelser inträffade vid de 
omorganisationer som utfördes under den tid examensarbetet utfördes. Då blev några i 
personalen omplacerade och fick nya arbetsuppgifter. Dock visade det sig efter en kort tid att 
deras tidigare arbetsuppgifter var viktiga för att företaget skulle fungera och de återfick sina 
gamla tjänster. Genom samtal med olika personer i verksamheten, framgår att bristerna i den 
formella organisationen har inneburit att en speciell kultur vuxit fram vilken motsätter sig den 
formella organisationen. 
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5 Analys 
Vid arbetet med att skapa en hållbar simuleringsmodell, för kapacitetsplanering av 
ytmonteringsavsnittet i verkstaden, uppkommer bilden av Västerås Operation som ett system. 
Systemet är uppbyggt samt beroende av sina ingående komponenter och delsystem. Studien 
som genomförts visar hur avlägsna delar av verksamheten har en betydande inverkan på 
kapacitetsplaneringen av ytmonteringsavsnittet. Analysen av verksamheten behandlar de delar 
av orderprocesserna och verksamheten som inverkar på kapacitetssimulering samt kapacitets-
planering av ytmonteringsavsnittet i fabriken. Orderprocessen för nya produkter, samt 
orderprocessen för befintliga produkter är två av företagets huvudprocesser, dock styrs inte 
verksamheten som en processorienterad organisation. Vid tillverkning av nya produkter 
initieras orderprocessen då kunden kommer i kontakt med Flextronics säljverksamhet och 
begär in en offert. Antar kunden offerten skrivs ingående avtal som ofta rör hela produktlivs-
cykeln, såsom prototyptillverkning, prognoshantering, garantier rörande leveranstider och 
åtagande om produktion av reservdelskort. Orderprocessen för nya produkter slutar då 
produkterna är industrialiserade. Orderprocessen för befintliga produkter inleds då kunden gör 
en orderbeställning på en befintlig produkt. Den avslutas då ordern är levererad och kunden 
utfört betalningen.  

5.1 Problemet som ska lösas med simulering 
Ytmonteringsavsnittet har svårt att anpassa produktionskapaciteten till kundernas behov. 
Kunder är här, förutom de externa kunderna, även de efterkommande produktionsavsnitten i 
produktionsflödet. Genom att simulera det framtida kapacitetsbehovet ska ledningen för 
automatmonteringen förbättra kapacitetsplaneringen och därigenom anpassa produktions-
resurserna till den rådande efterfrågan. Ledningen för automatmonteringen förväntar sig att ett 
verktyg för kapacitetssimulering av ytmonteringslinornas kapacitetsbehov ska leda till 
förbättrad produktionsprocess med högre intern leveransprecision. 

5.2 Analys av orderprocesserna 
Ytmonteringsavsnittets otillfredsställande leveransprecision och problem med kapacitets-
planering är delar av större problem i företagets produktionsprocess. Produktionsprocessen är 
en väsentlig del av företagets orderprocess för befintliga produkter. Bristerna i produktions-
processen som påverkar ytmonteringsavsnittet har delvis sitt ursprung i företagets material- 
och produktionsstyrning (MPS). Verksamheten ska tillämpa principerna för materialbehovs-
planering (MRP). Funktioner i BaaN IV är uppbyggda efter de logiska principerna för MRP 
och funktionerna är centrala för företagets MPS. En del personer i ledande position i verk-
samheten saknar grundläggande kunskap angående hur MRP och BaaN IV fungerar. Dessa 
personer har begränsad insikt i hur deras beslut, arbetssätt och handhavande påverkar 
verksamhetsstödet BaaN IV samt resten av orderflödet i verksamheten. På grund av uppsäg-
ningar och omorganisationer finns det nya användare av BaaN IV som inte har fått erforderlig 
utbildning eller som inte har haft möjlighet att tillgodogöra sig den utbildning de fått. Det 
finns flera skäl till att företagets MPS inte fungerar tillfredställande. Exempelvis fungerade 
inte den överordnade företagsplaneringen, sälj- och verksamhetsplanering då examensarbetet 
påbörjades. Svårigheterna med att balansera företagets resurser med kundernas efterfrågan är 
en direkt följd av bristerna med planeringsarbetet på de högre planeringsnivåerna. Bristerna 
kan delvis härledas till ledningens problem med att styra den övergripande planeringen, samt 
sprida fungerande strategier och mål i verksamheten. 
 



 68

5.2.1 Orderprocessen för nya produkter 
Organisationens arbetssätt samt bristande samarbetsförmåga vid offerering och industrialise-
ring av nya produkter, har en ogynnsam inverkan på företagets möjlighet att bedriva en 
effektiv MPS vid produktion av befintliga produkter. De processtider och takttider som 
offertteamets simuleringsverktyg genererar används inte i affärssystemets MPS-moduler. 
Beredningsfunktionen för inte in dessa operationstider i verksamhetsstöden då de bereder nya 
produkter. De processtider som skrivs in i och finns i verksamhetsstödet är ofta anpassade för 
produkternas ekonomiska kalkyl och är således inte anpassade för att MPS-modulerna ska 
fungera. Det framgår inte vilka funktioner i företaget som har till uppgift att skriva in 
processtider och andra relevanta ledtider för nya produkter i BaaN IV. 
 
Hur ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering påverkas 
Arbetssättet för ”produktflöde nya produkter” medför att fungerande grunddata i realiteten 
saknas för beräkning av orders resursbehov i ytmonteringsavsnittet. Affärssystemets moduler 
för kapacitetssimulering av ytmonteringslinorna kapacitetsbehov kan inte användas, vilket 
medför att produktionsplanering av ytmonteringsavsnittet är svårt att genomföra. 
 
Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen 
Bristerna i ”produktflödet nya produkter”, och dess påverkan på ytmonteringsavsnittet, beror 
på att det saknas förankrat processtänkande hos organisationen. Ytmonteringsavsnittet kan 
inte påverka dessa omständigheter. 
 
Exempel på ur det skulle kunna fungera 
Då nya produkter industrialiseras utformas en förkalkyl. Beräknade ställtider och processtider, 
samt uppskattade kötider matas in i affärssystemets moduler för MPS. Ytmonteringsavsnittet 
utför mätningar då kretskorten monteras. Mätningar används senare för beräkningar av 
verklig kötid, ställtid och takttid. Dessa data används för efterkalkylering samt för att förbättra 
grunddata i affärssystemets moduler för MPS. Arbetssättet medför en mer fungerande 
kapacitetsplanering av ytmonteringsavsnittet. Genom detta förfarande kan offererings-
funktionen utvärderas, och företaget får kunskap om de tjänar några pengar på produkten, 
samt var de stora förbättringspotentialerna finns. 

5.2.2 Lagerhantering, prognoser och planerade kundleveranser 
Både lagerhantering, hanteringen av prognoser och planerade order är en del av Västerås 
Operations MPS. Prognoser och planerade order är indata i MRP-systemet, och en duglig 
lagerhantering är grundläggande för att företagets MRP ska fungera. 
 
Lagerhantering 
Bristande lagerhantering leder ibland till materialbrist. Inplanerade order kan då inte 
produceras vid rätt tidpunkt och företagets MPS fungerar dåligt. Materialbristerna är en följd 
av att logistikavdelningen inte har fullständig kontroll på leveransledtiderna från leveran-
törerna och att metoder och strategier för en fungerande lagerhantering saknas. Företags-
ledningens fokusering på att minska lagernivåerna och därigenom öka lageromsättnings-
hastigheten har därför skadat produktionsprocessen betydligt. En konsekvens av denna 
fokusering är att logistikavdelningen inte får hålla säkerhetslager för komponenter med hög 
omsättning, varierande efterfrågan och slumpartade leveransledtider från leverantör. Det är 
inte trivialt att ha kontroll på leveransledtiderna för flera tusen olika artiklar. 
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Prognoser och planerade kundleveranser 
Kundernas prognoser är generellt av dålig kvalitet och de riktlinjer som lagts upp angående 
kundernas möjlighet att ändra i prognostiserat uttag följs inte alltid. Vissa produkter har en 
kumulativ ledtid på över 12 veckor, således utanför den tidsram där kunderna normalt inte får 
göra några större ändringar av planerade uttag. Stora ändringar av kundernas uttag tillåts, även 
nära produktionsstart vilket medför oordning i produktionsprocessen. De beslutsfattare som 
sanktionerar kundernas krav på ändringar av planerat uttag har normalt ingen större vetskap 
om hur ändringarna påverkar Västerås Operations ekonomiskt och om produktionsprocessen 
klarar att leverera efter kundernas önskemål. Prognoser och planerade kundbehov är indata i 
huvudplanen och styr därmed hela planeringsarbetet och beläggningen av resurser i verk-
staden. Ändras indata i huvudplan godtyckligt, nära planerad produktionsstart, fungerar inte 
planeringsarbetet och det uppstår störningar i produktionen. 
 
Hur ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering påverkas 
Arbetssättet med lagerhantering, samt prognoser och planerade kundleveranser bedrivs på ett 
sätt som förhindrar en fungerande kapacitetsplanering av ytmonteringsavsnittets resurser. 
Även om metoder samt grunddata för en fungerande kapacitetssimulering och kapacitets-
planering fanns, skulle kapacitetsplaneringen störas betydligt av orealistiska ändringar av 
företagets huvudplan. Dessa ändringar leder till brist på komponenter och/eller brist på 
kapacitet i linorna. På motsvarande sätt försvåras ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering 
av de materialbrister som den bristfälliga lagerhanteringen skapar. De orsakar också 
orealistiska ändringar i produktionsplanerna för ytmonteringsavsnittet. 
 
Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen 
Problemet att ogenomtänkta ändringar av huvudplanen genomförs kan inte påverkas av 
ytmonteringsavsnittet. Lika så kan inte ytmonteringsavsnittet påverka problemen med 
lagerhanteringen. Däremot kan ytmonteringsavsnittet arbeta med att anpassa sina arbets-
metoder för att bättre hantera problemen som dessa ändringar och materialbrister orsakar. 
Ständig förbättring av ytmonteringsprocessen leder till bättre produkt- och produktions-
kvalitet. Genom att mäta och undersöka vad som inträffar vid ytmontering av de olika 
kretskorten fås ökad kunskap om verksamheten. Det leder till att de största förbättrings-
potentialerna upptäcks, samt att nya effektivare arbetsmetoder kan utvecklas. 

5.2.3 Kapacitetsplanering av orderprocessen ”tillverkning av befintliga 
produkter” 

Ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering ingår i produktionsprocessens MRP, som påverkar 
hela företagets MPS. Planeringsnivåerna, huvudplanering och behovsplanering, påverkar 
ytmonteringsavsnittets kapacitetsbehov väsentligt. Det är i dessa beslutsnivåer som 
ytmonteringsavsnittets framtida beläggningsnivå fastläggs. Trots att ytmonteringsavsnittet är 
den första bearbetande operationen berörs ytmonteringslinornas detaljplanering och 
effektivitet i produktionsflödet av de efterkommande produktionsgruppernas detaljplanering 
och produktion. Det går inte att betrakta företagets kapacitetsplanering utan att utgå från 
materialbehovsplaneringens flöde, vilket driver företagets arbete med kapacitetsplaneringen 
på de olika beslutsnivåerna. Hela organisationen inverkar på och påverkas av företagets 
förmåga att leda arbetet med materialbehovsplanering. 
 
Kapacitetsmått 
Resursbehovet för de cirka 1200 typer av kretskort som monteras i fabriken varierar avsevärt. 
Exempelvis är det stor variation mellan kretskortens kapacitetsbehov, med avseende på 
materialhantering, riggning, ställtider och processtider då order bearbetas i ytmonterings-
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linorna. De kapacitetsmått som används fungerar inte för huvudplanering, behovsplanering 
och detaljplanering, av den verksamhet som Västerås Operation bedriver. Vid bedömning av 
ytmonteringsavsnittets kapacitetsbehov används antal kretskort som ska monteras per vecka, 
samt försäljningsvärdet per vecka för de produkter som monteras i produktionsenheten. 
Försäljningsvärde samt antalet enheter av leveransobjekt och aggregerad information fungerar 
bra, eller är nödvändiga, för vissa beslut vid sälj- och verksamhetsplanering. Dessa mått 
fungerar dock inte för huvudplanering, behovsplanering och detaljplanering av ytmonterings-
avsnittet. Problemet att det saknas ett fungerande kapacitetsmått för respektive typ av 
monteringslina går inte att isolera till ytmonteringsavsnittet. Huvudplanerarna är medvetna 
om bristerna med de kapacitetsmått som används för ytmonteringslinorna. De saknar dock 
möjlighet att påverka produktionsprocessen i dessa frågor. Logistikavdelningen, som huvud-
planerarna tillhör, har efterfrågat korrekta operationstider från ytmonteringsavsnittet, men 
chefen för produktionsavsnittet har inte överlämnat dessa. Operationstiderna finns inte att 
tillgå. Ledningen för ytmonteringsavsnittet anser att frågan rörande totala ledtiden genom 
produktionsavsnittet och operationstiderna har låg prioritet. 
 
Huvudplanering 
Huvudplaneringen är grundläggande för att en verksamhet som använder sig av principen för 
materialbehovsplanering ska fungera. Förutsättningar för att skapa en fungerande huvudplan 
finns inte på Västerås Operation. Huvudplanerarna kan inte erhålla information om kapaci-
tetsbeläggningen för flera produktionsenheter och kritiska resurser. Det är därför svårt att 
avgöra om kapacitet finns tillgänglig för att producera enligt huvudplanen. Speciellt svårt är 
det för produktionsenheternas gemensamma resurser, exempelvis PU 210 automatmontering. 
Huvudplanerarna saknar både fungerande systemstöd samt rätten att påverka de delar av 
organisationen som omöjliggör en fungerande huvudplanering. Anledningen till att arbetet 
med huvudplaneringen inte fungerar beror på flera orsaker vilka kortfattat sammanställs här: 

• Det saknas fungerande kapacitetsmått för huvudplanering. Utan fungerande mått på 
kapacitetsbehoven går det inte verifiera om resurser finns att tillgå då huvudplanen ska 
omvandlas till konkreta körplaner i verkstaden. 

• Indata, prognoser och planerade order till huvudplanen är av dålig kvalitet, vilket 
medför att huvudplanen ändras nära produktionsstart. 

• Materialbrist då order ska beordras ut i produktionen medför att huvudplanen inte kan 
följas. Förseningarna som då uppstår medför störningar även i den framtida huvud-
planeringen, eftersom försenade order måste tillverkas direkt då material finns 
tillgängligt, vilket resulterar i att andra order försenas. 

• Grunddata, exempelvis operationslistor och ledtider, i BaaN IV är av dålig kvalitet. 
Verksamhetsstödet och dess moduler, exempelvis för huvudplanering och grov 
kapacitetssimulering (RCCP), går därför inte att använda som stöd för huvud-
planering. De substitut som används fungerar är inte tillräckligt bra. Därför går det inte 
simulera beläggningen samt kapacitetsbehov för produktionsenheter och kritiska 
resurser. 

• Ledningen har inte tydliggjort riktlinjerna angående huvudplanering för alla funktio-
nella grupper som genom sitt handlande påverkar huvudplaneringen. De har problem 
med att få de funktioner som har inflytande på huvudplaneringen att samarbeta. 

 
Behovsplanering 
Huvudplanen är indata i BaaN IV där all materialbehovsberäkning utförs. Fungerar inte 
arbetet med att skapa en realistisk huvudplan, blir följden att arbetet med behovsplanering inte 
fungerar. Verksamhetsstödet ska generera utdata för behovsplanering, som planerarna avser 
att använda när de omvandlar planerade order till ”skarpa” order. BaaN IV skapar exempelvis 
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behovsplaner för verksamheten, samt grafer över kapacitetsbehovet för olika resurser. Figur 
5.1 Graf från BaaN IV över kapacitetsbehov visar beläggningen för ytmonteringslinan Ashai 
och operation YT 1. Ytmonteringslinan Ashai utrangerades under år 2001, därför borde den 
inte ha någon beläggning för veckorna 6-17 år 2002. Beläggningsgraferna för de olika 
resurserna, exempelvis produktionsenheterna, presenteras på ett likvärdigt sätt. Grafen består 
av staplar som presenterar den uppskattade beläggningen och en linje som visar 
kapacitetstaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Graf från BaaN IV över kapacitetsbehov 
 
Grunddata för systemets beräkningar av kapacitetsbehovet är av dålig kvalitet och sessionerna 
i BaaN IV är anpassade till högvolymstillverkning. Detta medför, tillsammans med bristerna i 
huvudplanen, att systemet genererar nästintill oanvändbara utdata, exempelvis diagrammet i 
Figur 5.1 som förövrigt visar beläggningen för en ytmonteringslina som inte längre finns. 
Planerarna kan därför inte kontrollera att kapacitet finns den tidpunkt en order upptar en 
resurs, vilket förhindrar all kapacitetsplanering. Verksamhetsstödets utdata ger någorlunda 
korrekta signaler angående lagersaldo och materialbrister, vilket är mycket bra. Till följd av 
problematiken med kundernas ändringar av planerat uttag, samt bristande lagerstyrning 
uppkommer ofta materialbrist. Dessa order kan inte frisläppas i produktion. Av någon 
anledning får inte dessa ”bristorder” planeras om i systemet utan blir liggande som gamla 
försenade order, vilket gör situationen svårhanterlig. 
 
Detaljplanering och produktion 
Personalen som arbetar med detaljplanering av produktionen har en komplicerad arbets-
uppgift. Produktionsavsnittens planerare kan inte göra korrekta orderprioriteringar då de 
detaljplanerar eftersom de saknar nödvändig information för detta. Problem med huvud-
planering, såsom material- och kapacitetsbrister, leder till störningar i produktionsflödet vilket 
försvårar detaljplaneringen. Verksamhetsstödets körplaner och information om vilken dag 
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respektive orders operation ska utföras, har dålig precision. Produktionspersonal vet därför 
inte när en orders respektive operationer ska utföras. Det finns inget dugligt verksamhetsstöd 
för kontroll av PIA och styrning av köer i produktion. Likaså fungerar inte planeringen och 
prioritetskontrollen för bearbetning av order i verkstadens trånga resurser (flaskhalsar). 
Beläggningen är dåligt balanserad till följd av att bland annat ledtiderna i BaaN IV oftast är 
fel. Detta medför ett ojämnt inflöde av order till de olika operationerna. Det ojämna inflödet 
leder till kapacitetsbrister trots att det i verkligheten finns en betydande överkapacitet. 
Problem till följd av det ojämna orderflödet kan kompenseras med viss överkapacitet eller 
genom att effektivisera produktionsprocessen. Båda sätten leder till att de orimligt långa 
kötiderna förhindras. Dock är det bättre att effektivisera produktionsprocessen beträffande 
ställtider och ökad flexibilitet än att använda kapacitetsbuffertar. 
 
På företaget finns skicklig och kompetent personal, som tar ansvar för sina arbetsuppgifter. 
De är erfarna och förfogar mycket kunskap om produktionsflödet, och deras kompetens gör 
att företaget hjälpligt klarar sina åtagande mot kunderna. Problemen med företagets MPS 
leder till att vissa produktionsgrupper försöker få kontroll över sitt produktionsflöde genom 
att tillse att de order som ska bearbetas beordras ut så tidigt som möjligt i verkstaden. De 
lägger in säkerhetsmarginaler i den totala ledtiden. Detta förfarande leder till att produkter 
beordras ut onödigt tidigt i produktionen och därigenom blir liggande i köer till operationerna. 
Vid hög beläggning av produktionsresurserna ökar PIA drastiskt, vilket enbart har negativ 
inverkan på produktionsprocessen. Konsekvensen blir exempelvis oordning i verkstaden till 
följd av att det inte finns någon fungerande körplanering och prioritetskontroll. Då produk-
tionsenheterna har stora problem att klara sina åtaganden mot kund blir ett litet antal personer 
desperata. De försöker tillse att deras order ska prioriteras i de gemensamma resurserna på 
andra gruppers bekostnad. Detta beteende förekommer även på chefsnivå. Beteendet leder till 
suboptimering och resulterar i merkostnader för hela produktionsprocessen. Problemet med 
det fysiska flödet i verkstaden påverkar kvaliteten på slutprodukterna. Många av personalen 
som arbetar med planering eller direkt i produktionen saknar arbetsglädje, eftersom deras 
arbetsuppgift är omöjlig att utföra på ett tillfredställande sätt. 
 
Hur ytmonteringsavsnittet påverkas av företagets kapacitetsplanering av befintliga 
produkter 
Automatmonteringens arbete med planering och kapacitetsplanering är en del av företagets 
MPS. Fungerar inte de högre planeringsnivåerna, exempelvis huvudplaneringen, så fungerar 
inte heller ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering. Planering av ytmonteringsavsnittets 
produktionsresurser kompliceras till följd av de kapacitetsmått som används av huvud-
planeringsfunktionen. I nuläget medför de olämpliga kapacitetsmåtten att beläggningen är 
ojämnt balanserad och att ingen personal vet om det finns resurser för att producera enligt 
huvudplanen. Arbetssättet för att kontrollera om ytmonteringsavsnittet har den kapacitet som 
fordras för att kunna producera efter huvudplan är otillfredsställande. Det saknas rutiner, 
ansvarsfördelning och dokumentation. I realiteten saknas en metod beträffande kapacitets-
behovsbedömning, eftersom chefen för automatmonteringen inte kan bedöma kapacitets-
behovet per vecka som förslagen till huvudplan genererar. På planeringsnivån där planerare 
omvandlar planerade order till bekräftade order i verkstaden råder samma problem. De vet 
inte om ytmonteringsavsnittet har tillräcklig kapacitet för att leverera order i utsatt tid till den 
efterkommande produktionsenheten. Följaktligen saknas fakta för att inblandad personal ska 
kunna göra korrekta bedömningar rörande kapacitetsbehovet. Chefen för ytmonterings-
avsnittet kan uppskatta produktionskapacitetsbehovet 1-1,5 vecka framåt i tiden. Inom det 
tidsfönstret kan inte ändringar av planerad leveransdag göras utan att kundernas orderflöden 
störs väsentligt. 
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Ytmonteringslinornas produktionsplanerare har mångårig erfarenhet och är vana att arbeta 
under rådande förhållande. Deras möjlighet att påverka produktionsflödet begränsas till följd 
av de tidigare planeringsstegen, samt bristfälliga utdata från affärssystemet och ytmonterings-
avsnittets otillräckliga flexibilitet. Deras arbete består mestadels av att beordra ut körklara 
order enligt de förslag som BaaN IV rekommenderar, samt skapa en tidsplanering som går att 
omvandla till bra riggplaner. Produktionsplanerarna måste dock hela tiden granska och justera 
förslagen från BaaN IV, eftersom dess utdata inte är tillförlitliga. På grund av dessa brister vet 
inte produktionsplanerarna när order ska bearbetas i operationen efter ytmonteringslinan. 
Därför kan de inte skapa en korrekt körordning. Information om vilken typ av monteringslina 
som ska montera respektive order kan inte ses i körplanerna från BaaN. Detta beror delvis på 
hur arbetet med industrialisering av nya produkter bedrivs och att beredningsfunktionen inte 
stödjer funktionerna för produktionsplanering. 
 
Till följd av att utdata från BaaN IV inte är av tillräckligt god kvalitet är det svårt att styra 
produktionsflödet effektivt, samt att prioritera rätt order vid tidsplaneringen. Leverans-
säkerheten blir därför dålig mellan ytmonteringslinorna och de efterkommande produktions-
enheterna. Även om grunddata i verksamhetsstöden vore av god kvalitet skulle det vara 
komplicerat att avsevärt förbättra leveransprecisionen. Orsaken är materialbrister som skapas 
av bristfällig lagerkontroll och ogenomtänkta ändringar i kundernas planerade uttag. Då 
materialbristerna upphör ska plötsligt flera dagars beläggning i ytmonteringsavsnittet 
levereras nästa dag, till de efterkommande produktionsenheterna med kundtillhörighet. När 
det är hög beläggning på ytmonteringslinorna får order, speciellt de som innehåller montering 
på båda sidor av mönsterkortet, en orimligt lång ledtid genom ytmonteringsavsnittet. 
Anledningen är delvis köer mellan operationerna i ytmonteringsavsnittet, samt att order blir 
liggande i inkön till paneltvätten. Gamla bristorder försenar nya körklara order som beordras 
ut i produktionen. På grund av problem med detaljplaneringen kan inte planeringspersonalen 
göra korrekta orderprioriteringar i dess situationer. De har även begränsad möjlighet att 
planera om order och därigenom balansera beläggningen av linorna. Personalen i de efter-
kommande grupperna får därmed problem att klara leveranserna till kunderna utan 
förseningar. 
 
Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen 
Ytmonteringsavsnittet i verkstaden är beroende av hela orderprocessen för befintliga 
produkter och delar av ”orderprocessen nya produkter”. Det går inte isolera problemen eller 
möjligheterna med kapacitetsplanering av ytmonteringslinornas resurser till ytmonterings-
avsnittet. Det som främst påverkar ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering är företagets 
MRP och de olika sessionernas duglighet i verksamhetsstöd BaaN IV. Beslut som påverkar 
dessa påverkar även ytmonteringsavsnittets möjlighet att tillfredställa sina interna kunder i 
orderprocessen. Besluten fattas i allmänhet av andra delar och funktioner i organisationen än 
ytmonteringsavsnittet. Beslutsfattarna måste få relevant information om ytmonteringsavsnittet 
så de förstår hur deras beslut påverkar produktionsavsnittet. Därför måste ledningen för 
automatmonteringen förstå hur orderflödet fungerar samt hur deras ansvarsområde integreras 
med resten av företagets processer. Genom att samarbeta och utbyta information med de 
funktioner som arbetar med den övergripande planeringen, kan ytmonteringsavsnittet bidra till 
att huvudplanen genererar en realistisk beläggning för ytmonteringslinorna. Ytmonterings-
avsnittet kan likaså förbättra ytmonteringsprocessen via stöd till de projekt som bedrivs för att 
samla in information från produktionsprocessen, exempelvis projekt för att erhålla användbara 
data för produktions- och kapacitetsplanering. Ytmonteringsavsnittet måste bidra med 
mätningar och insamling av fakta beträffande sin egen process och det egna ansvarsområdet. 



 74

5.3 Existerade verksamhetsstöd för kapacitets- och 
behovssimulering 

Vid undersökningen, beträffande verksamhetens möjlighet till kapacitetsbehovssimulering av 
ytmonteringslinorna, har det framkommit att det existerar funktioner för kapacitets- och 
behovssimulering i verksamhetsstödet BaaN IV. Funktionerna stödjer grov resursplanering, 
och kapacitetsbehovsplanering, men de används inte av organisationen. 

5.3.1 Kapacitetssimulering med BaaN IV 
Det är väsentligt att BaaN IV innehåller korrekta grunddata, samt att indata är tillämpliga för 
att generera användbara utdata. I nuläget är både indata och grunddata av dålig kvalitet, samt 
systemet anpassat för högvolymstillverkning. Det medför att BaaN IV inte kan stödja 
Västerås Operations verksamhet. BaaN IV har en funktion för grov kapacitetsplanering, så 
kallad Rough Cut Capacity Planning (RCCP). Funktionens syfte är att ge huvudplanerarna 
möjlighet till simulering av olika förslag till huvudplan och därigenom generera information 
om vilket förslag som är bäst. Denna funktion används inte av Västerås Operation, vilket 
troligen beror på att enbart en person i organisationen verkar veta att den existerar och ingen 
har för närvarande tillgång till funktionen. Affärssystemet stödjer även kapacitetsbehovs-
planering, CRP (Capacity Requirement Planning), men utdata från funktionen är av så dålig 
kvalitet att de inte används. 
 
Funktionen för grov kapacitetsplanering (RCCP) i Baan IV 
De Work Center, produktionsenheter, vilka betraktas som kritiska beträffande kapacitet, 
markeras kritiska i sessionen ”Maintain Work Centers”. Genom att markera Work Centret 
som kritiskt kommer alla operationer som utförs i Work Centret att behandlas som kritiska. 
Ytmonteringslinorna är inte egna Work Center vilket är ett problem. Detta går säkerligen att 
lösa genom att undersöka vilka möjligheter som finns med funktionen och anpassa systemet 
efter verksamheten. För varje produkt på leveransobjektsnivå i BaaN IV skapas en ”Bill of 
Critical Capacities”. Att skapa en ”Bill of Critical Capacities” innebär att en speciell 
förenklad operationslista skapas för produkten. Operationslistan innehåller enbart kritiska 
produktionsenheters operationer. Detta utförs i sessionen ”Maintain Item Data” genom att 
personal där definierar kritiska artiklar i leveransobjektets produktstruktur, exempelvis 
ingående kretskort. Här kan det finnas en begränsning med att använda BaaN IV, då det 
enbart går att välja ingående artiklar en nivå under huvudobjekten i produktstrukturen. Det är 
högst sannolikt att begränsningen går att kringgå genom att närmare undersöka problematiken 
med sessionen. Flertalet av kretskorten ligger troligtvis på leveransobjektsnivå eller MRP- 
nivån direkt under leveransobjektet. Då huvudplanerarnas förslag till huvudplan ska testas, 
görs en MPS-körning (Master Produktion Schedule) i BaaN IV. Huvudplanerarna markerar då 
att simulering av förslagen till huvudplaner ska göras. Systemet utför simuleringen samt 
skapar beläggningsvärden per förslag till huvudplan, för respektive period och Work Center. 
Dessa värden presenteras både numeriskt och grafiskt i diagram. Funktionen för RCCP går 
antagligen att använda genom att undersöka möjligheterna med funktionerna i BaaN IV samt 
anpassa systemet efter den typ av verksamhet som bedrivs. Därtill behöver kvaliteten på 
systemets grunddata och indata förbättras. 
 
Funktionen för kapacitetsbehovsplanering (CRP) i BaaN IV 
Indata i funktionen för CRP är huvudplanen. Huvudplanen innehåller orderidentitet, artikel-
nummer, antal leveransobjekt och leveransdag för respektive order. I operationslistan för 
respektive kretskort finns grunddata för att beräkna varje orders kapacitetsbehov per 
operation. Grunddata för kapacitetsberäkning i operationslistan är operationstiderna per 
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kretskort för respektive operation. Kapacitetsbehovet presenteras i tid per order i körplanen, 
samt aggregerat som tid per vecka och resurs. Figur 5.1 visar detta kapacitetsbehov för 
ytmonteringslinan Ashai och operation YT 1. Beläggningsinformationen fås genom bland 
annat sessionerna ”Display Machine Utilization by Week” och ”Chart of Week Utilization by 
Work Center”. Den uppskattade beläggningen är beroende av det faktiska arbetsinnehållet, 
samt hur parametrarna är satta i verksamhetsstödets session ”Maintain task” för de ingående 
operationerna, se Figur 5.2. Kapacitetstaket beror på hur parametrarna utformas för antal 
anställda, typ av skift, och möjlighet att utnyttja maskinerna. Värdena på dessa parametrar 
sätts i sessionerna ”Maintain Work Centers”, ”Maintain Employees”, och ”Maintain 
Machines”. Funktionen för CRP skulle fungera om systemet anpassades efter de behov som 
finns i organisationen samt om grunddata för beräkningarna var av tillräckligt god kvalitet. 
 

 
Figur 5.2 Gränssnitt sessionen ”Maintain task” 

5.3.2 Grunderna till problemen med BaaN IV 
Affärssystemet BaaN IV ska stödja hela orderprocessen för befintliga produkter vilken flyter 
horisontellt genom företagets avdelningar, produktionsenheter och funktioner. Detta fungerar 
inte. Orsakerna till att verksamhetsstödet inte fungerar är att det anpassades för hög-
volymstillverkning med låg produktmix då det implementerades, samt att Västerås Operation 
saknade grunddata för systemet vid implementeringen. Därutöver fungerar inte arbetet med 
att förbättra affärssystemet och dess grunddata. Under den tid som examensarbetet pågick 
framkom det inte vilka funktioner som ansvarar för att de grunddata som skrivs in i systemet 
MPS-moduler är korrekta, samt att verksamhetsstödet fungerar och genererar användbara 
utdata för verksamhetens behovs- och kapacitetsplanering. Det finns ett fåtal anställda med 
mycket kompetens angående BaaN IV och verksamhetsstödets möjligheter, dock åsidosätts 
dessa personer av vissa beslutsfattare. Chefer och beslutsfattare, på olika nivåer i hela 
organisationen, ger ofta intryck av att aldrig fått kännedom om att företaget använder ett 
affärssystem och att verksamheten bedrivs efter principerna för materialbehovsplanering. Här 
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sammanställs några orsaker till företagets problem, vilka går att härleda till organisationens 
ledning och dess arbete med företagets MPS: 

• Ledningen har inte utnyttjat de möjligheter som finns för att anpassa verksamhets-
stödet för företagets MPS. 

• Ledningen har inte avsatt rätt resurser för att tillse att nödvändiga och korrekta grund-
data finns i systemet, exempelvis ställtider, processtider och kötider för respektive 
artikel. 

• Ledningen har inte förstått betydelsen av en fungerande huvudplanering och en 
realistisk huvudplan. 

• Ledningen har inte dragit upp riktlinjer och anvisningar för hur företagets olika 
funktioner ska stödja arbetet med företagets MRP och tillsett att de följs. 

• Ledningen har inte skapat rutiner, samordning och ansvarsfördelning som stöder 
arbetet med affärssystemet. 

• Ledningen har inte avsatt resurser för att kontinuerligt spåra och korrigera fel i 
systemet. 

• Ledningen har tillåtit att funktioner och avdelningar manipulerar information i BaaN 
IV, utan att beakta hur andra delar av verksamheten påverkas. 

 
Konkreta brister som förhindrar kapacitetsbehovsplanering via BaaN IV 
Det saknas korrekta ledtider, såsom ställtider, processtider samt kötider för respektive 
operation och kretskort (artikel). Ledtiderna saknas inte bara i affärssystemet utan de existerar 
inte för produktionsprocessen. Ställtider använder inte företaget i verksamhetsstödet och de 
verkar inte användas eller ses som speciellt viktig information för företagets MPS. Det finns 
funktioner i BaaN IV som hanterar ställtid, men dessa funktioner används inte på grund av 
beslutsfattarnas direktiv att inte använda ställtider. Likaså har systemet implementerats så 
enbart en ”standardkötid” används per Work Center, vilket innebär att alla artiklar som 
bearbetas i en produktionsenhet får samma kötid. Det är osannolikt att det är enda möjligheten 
att använda kötider i systemets MPS-moduler. Följderna är att utdata från systemet blir 
oanvändbara, då verksamhetsstödet beräknar tidpunkten för resursutnyttjande och kvantiteten 
på kapacitetsbehovet. Utdata blir missvisande angående när ordern ska bearbetas i opera-
tionen, samt orderns resursbehov. Därför blir även de aggregerade resursbehoven per resurs 
och vecka vilseledande. Då ledtider för olika kretskortstyper följdes upp i verkstaden, 
uppmärksammades att den information BaaN IV genererat för respektive order, i sessionen 
”Production Planning by Order”, signifikant avvek relativt de tider som används av produk-
tionsplanerarna ute i verkstaden. Det saknades dock tid för en större undersökning, men 
produktionsplanerarna menade att utdata från BaaN IV inte gick att använda för planering. 

5.4 Analys av organisationen 
Vid analys av ytmonteringsavsnittets kapacitetsbehovsplanering framkommer att organisa-
tionens uppbyggnad och drift har en avgörande inverkan på ytmonteringsavsnittet och dess 
kapacitetsbehovsplanering. Delar av organisationen har problem med att se till produkternas 
behov och dess flöde genom verksamheten. Utan tvivel är det ett mångfasetterat problem men 
en del av detta elementära problem är att organisationen saknar en förankrad processledning. 
Problemet är således ett ledningsproblem, vilket även återspeglas i företagsledningens 
förmåga att översätta visioner och mål till konkreta handlingsprogram, samt delmål, för 
systemets olika delsystem. 
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5.4.1 Organisationens uppbyggnad 
Organisationen beskrivs internt som en funktionsorganisation bestående av specialist-
funktioner och tre producerande funktioner, vilka är affärsenheter med eget resultatansvar. 
Eftersom varje affärsenhet har eget resultatansvar, och företrädesvis ska tillhandahålla egna 
resurser vid produktion åt kunderna, kan företaget ses som en divisionsorganisation. Avdel-
ningarna försäljning, finans, personal, teknik & kvalitet och logistik kan betraktas som 
divisionsorganisationens stabsfunktioner med egna budgetar. Effektiviteten inom företaget 
mäts främst med avseende på hur bra budget hålls, samt hur mycket respektive funktion kan 
debitera utomstående kunder. Flera chefer fokuserar mycket på dessa mått, vilket ibland leder 
till att personer i ledande befattning brister i systemtänkande och främst ser till sin affärs-
enhets, avdelning eller funktions bästa. Problemen uppkommer delvis av bristen på gemen-
samma visioner och mål, oförmåga att förstå varandras tankemodeller, samt beslutsfattarnas 
bristande systemtänkande. Linjeorganisationen (affärsenheterna) och specialistfunktionernas 
personal har i vissa frågor svårt att förstå varandra, vilket leder till samarbetsproblem, så 
kallade linje-stabskonflikter.  
 

5.4.2 Driften av organisationen 
Oberoende av hur organisationen presenteras internt drivs den främst som en projekt-
organisation enligt matrisorganisationsprincipen. För verksamhet som inte är lämplig att driva 
i projektform saknas det struktur och regler. Organisationen uppnår inte den mognad som 
krävs för att matrisorganisationen ska arbeta effektivt. Det tydligaste symptomet är att 
organisationens olika chefer, enheter och funktioner inte klarar det delade resultatansvaret för 
hela verksamheten, utan favoriserar det egna området. I vissa fall uppstår detta på grund av att 
ledande personal känner sig otrygga i sin arbetsroll och hotade av andra delar i organisa-
tionen, som de egentligen borde samarbeta med. Personer med dessa problem tenderar bland 
annat att skydda sin position genom att förhindra insyn i verksamheten och därigenom 
omöjliggöra faktabaserade beslut för förbättringar. Personalen i det operativa arbetet vet vilka 
problem som finns inom Västerås Operation. De vill emellertid inte förmedla dessa problem 
vidare upp i organisationen eftersom de inte vet hur beslutsfattarna kommer reagera samt 
vilka följderna blir för personalen. De vill inte hamna i sociala konflikter på arbetsplatsen, 
vilket gör att de undviker besvärliga situationer. En organisation där personalen känner sig 
otrygg och inte vågar ställa frågor samt ifrågasätta brister är ingen lärande organisation.  
 
Projektledaren får ofta ett större ansvar än rimligt med avseende på projektledarens 
befogenhet. Därför blir projektledarens projekt ignorerat av personer med högre befattning 
som ansvarar för personal och andra resurser som projektledaren gör anspråk på för projektet. 
Cheferna säger att de har sin egen budget, samt det egna resultat att ansvara för. Fixeringen 
vid det personliga mynnar ut i konflikter inom organisationen. Konflikterna leder till att 
somliga chefer undviker samarbete över avdelningsgränserna, vilket leder till att viktiga 
arbetsuppgifter, i gränssnitten mellan funktionerna, inte finns definierade i den formella 
organisationen och därför inte utförs. Dessa beteenden och problem uppkommer delvis av att 
matrisorganisationen saknar de viktiga mätpunkterna i matrisens knutpunkter, då funktionerna 
integrerar med varandra i projekt där kostnaderna inte går härleda till en speciell kund. 
Företaget är således inte kapabelt att fördela kostnader och intäkter internt för verksamhets-
förbättringar. Eftersom den formella organisationen fungerar ofullständigt har verksamheten 
utvecklat en stark informell organisation, vilken kompletterar vissa delar av den formella 
organisationen. Dock har den medfört att många i personalen har en misstro till den formella 
organisationen och dess ledning, vilket resulterar i att även bra verksamhetsförändringar 
motarbetas. Personalens sociala behov tillfredställs genom att den informella organisationen 
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skapar allianser vilka bygger på en social tillhörighet. Alliansens ”medlemmar” befinner sig i 
liknande situationer angående möjligheten att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfreds-
ställande sätt.  

5.4.3 Processledning saknas 
Företagets huvudprocesser, orderprocessen nya produkter och orderprocessen befintliga 
produkter, flyter horisontellt genom företagets olika funktioner. Alla funktioner är 
involverade i respektive orderflöde från personalavdelningen till den affärsenhet där 
produkten produceras då den är en befintlig produkt. Företagets organisation fokuserar dock 
inte på flödet av kundernas produkter. Arbetsbeskrivningar, processbeskrivningar och 
dokumenterad ansvarsfördelning mellan funktionerna är ofullständiga med avseende på det 
som här kallas företagets huvudprocesser. De är anpassade för drift av en funktions-
organisation och därmed ligger fokus på funktionen internt. Relationen samt åtaganden 
mellan funktionen och de närliggande funktionerna i orderprocessen är därför inte tillräckligt 
tydliggjorda. Företaget saknar fungerande mått på hur effektivt: 

• funktionerna tillfredställer huvudprocessernas behov. 
• huvudprocesserna utnyttjar funktionernas resurser för att uppnå resultat. 
• funktionerna och huvudprocesserna anpassas till förändringar i verksamheten. 

 
Det saknas metoder och rutiner för uppföljning av verksamheten, vilket leder till att Västerås 
Operation har besvär med att identifiera de funktioner som fungerar bra, samt de funktioner 
som fungerar mindre bra och varför de fungerar mindre bra. Möjligheten att identifiera de 
största förbättringsmöjligheterna är nästan obefintlig till följd av att mätningar av process-
dugligheten sällan utförs. 

5.4.4 Hur organisationen påverkar ytmonteringsavsnittet 
Konsekvensen av de organisatoriska problemen är att projekt och kontinuerlig verksamhet 
som påverkar ytmonteringsavsnittets kapacitets- och beläggningsplanering inte fungerar. 
Exempelvis bedrivs ingen verksamheten för att förbättra och göra utdata från BaaN IV 
användbara för kapacitets- och beläggningsplanering. Kostnaden för denna typ av verksamhet 
går inte härledas till någon speciell kund och därför vill ingen del av verksamheten avsätta 
resurser därtill. Den formella organisationen klarar inte att fastlägga ansvar, kostnads-
fördelning, samt sätta upp rutiner för verksamhet som påverkar ytmonteringsavsnittet. 
Cheferna som ansvarar för de personella resurserna och därmed påverkar vilka personer som 
ska ingå i olika projekt rörande ytmonteringsavsnittet, förstår inte vilken kompetens som 
projekten kräver. De ser till sin avdelnings bästa och avsätter därför inte rätt resurser och 
personal till dessa förbättringsprojekt. Ledningen för ytmonteringsavsnittet är inte delaktig i 
logistikavdelningens arbete med huvudplanering, genom att ledningen bland annat inte stödjer 
arbetet med att erhålla användbara grunddata för kapacitetsplanering av ytmonteringslinorna. 
Stora delar av organisationen saknar helhetstänkande samt förståelse för andra funktioner. 
Därför lyckas sällan förbättringsprojekt och verksamhet som rör hela orderprocessen för 
befintliga produkter. Problemen med att förverkliga riggmetoden Kon 5000, är ett exempel på 
organisationens inverkan på viktiga projekt för ytmonteringsavsnittet. De organisatoriska 
bristerna leder även till att ytmonteringslinornas ledtider inte finns tillgängliga och att det 
saknas data för en fungerande efterkalkylering, vilket är centralt för att förstå var och hur 
företaget tjänar sina pengar. 
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Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen 
Ytmonteringsavsnittet kan inte påverka hur organisationen som helhet är strukturerad samt 
hur den bedrivs. Ytmonteringsavsnittet kan likväl stödja verksamheten på samma sätt 
redovisas i stycket 5.2.3 Hur ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen. 

5.5 Analys av ytmonteringslinorna 
Västerås Operations ytmonteringsavsnitt har goda möjlighet att förbättra leveransprecisionen 
till de efterkommande grupperna i produktionsflödet. Stötestenen är att de beslutsfattare som 
leder utvecklingen av ytmonteringsavsnittet saknar underlag och fakta för att effektivt styra 
arbetet vid ytmonteringslinorna. Här behandlas några aspekter som direkt påverkar verksam-
heten vid ytmonteringslinorna, samt hur information kan sammanställas och användas för 
faktabaserade beslut. 

5.5.1 Avgörande för i vilken lina kretskorten monteras 
Sammanslagningen av automatmonteringens affärsenheter ska medföra att respektive 
kretskort ska monteras i den ytmonteringslina där monteringen sker effektivast. Om inte 
problematiken med inre och yttre ställ beaktas borde de flesta order monteras i Siemens-
linorna. De är överlägsna Fujilinorna med avseende på monteringshastighet och monterings-
noggrannhet. Därför är det generellt sett bättre kvalitet på kretskort som monterats i Siemens-
linorna och den högre monteringshastighet medför kortare operationstider. Att de är bättre är 
naturligt eftersom Siemenslinornas maskiner är modernare än Fujilinornas. I nuläget har den 
gamla indelningen i affärsenheter störst inverkan på var de olika kretskorten monteras. Därtill 
påverkar även problematiken med den ekonomiska kostnadskalkylen för produkterna, 
eftersom priset på produkten blir olika beroende på i vilken typ av ytmonteringslina produkten 
monteras. Av betydande inverkan är även att kretskorten måste beredas för både Fuji- och 
Siemenslinorna, samt att det ska finnas stenciler för båda typerna av screentryckare. Dessa 
aspekter medför att det kommer ta lång tid innan en omflyttning av produkter mellan 
lintyperna kommer att kunna ske i någon större omfattning. 

5.5.2 Loggböcker 
Fujilinornas och Siemenslinornas loggböcker är inte identiskt utformade. Den största 
skillnaden är att Fujilinornas loggböcker inte behandlar stopptider för avbrott under 
bearbetning av order. Följaktligen saknas denna information för Fujilinorna. I loggböckernas 
ark för beräkning av orderns operationstid finns följande information per order, se Figur 9.5 
Loggboksark för bland annat operationstider i Bilaga 3: 

• Orderidentitet. 
• Kretskortsidentitet. 
• Antal kretskort som ordern innehåller. 
• Antalet komponenter som ska monteras i operationen. 
• Typ av operation. Exempelvis montering på mönsterkortets primär- eller sekundärsida. 
• Linedatorns beräknade takttid per kort. Finns dock inte i Fujilinornas loggböcker. 
• Arbetslag (skift). 
• Utnyttjandegrad (Linedatorns beräkning av takttid per kort / orderns verkliga takttid 

per kort). Finns dock inte i Fujilinornas loggböcker. 
• Orderns operationstid. 
• Linans verkliga takttid per kort. 

 
Loggböckernas ark för inhämtning av information rörande stopptider använder felkoder för 
beskrivning av orsakerna till avbrotten. Felkoderna presenteras i Tabell 9.2 Sammanställning 



 80

av koder för avbrott, Bilaga 6. Alla stopptider över 10 minuter ska registreras i arket ”stopp-
tider” vilket innehåller följande information per order: 

• Avbrottets stopptid. 
• Orderidentitet. 
• Felkod. 
• Beskrivning av orsaken till felet. 

 
Insamlingen av ställtider utförs i en egen loggbok. Den innehåller enbart information om hur 
lång tid ställtiden är per order. Information angående om det är tiden för riggning eller inre 
ställ finns inte, se Figur 9.7 Loggbok för ställtidsmätning, Bilaga 4. 
 
Förbättringsmöjligheter med loggböckerna 
Tiden som mäts är den totala operationstiden, således skiljer inte loggböckerna på ställtid och 
processtid för ordern. Arket med orders operationstider och arket med orders stopptider är inte 
sammankopplande med varandra och det är därför svårt att urskilja vilken kretskortstyp som 
monteras då stoppet inträffar. Informationen från loggböckerna med ställtider är bristfällig. 
Exempelvis skiljs inte på inre ställ och yttre ställ, vilket skulle vara lämpligt för att kunna göra 
en rättvis bedömning av hur riggningsmetoden Kon 5000 fungerar då den tas i bruk. Generellt 
är informationen i loggböckerna oordnad och svår att sammanställa på ett sätt som ger god 
överblick om ytmonteringsprocessen. Loggböckerna kan utformas så att information om 
kretskortens ställtider, processtider, totala operationstider, stopptider och felkoder går att 
erhålla, utan att arbetsbelastningen på operatörerna ökar då de fyller i loggböckerna. I 
loggböckerna förekommer relativt mycket fel, vilket beror på att de inte fylls i på ett formellt 
och strukturerat sätt av alla operatörer. Sammanfattningsvis ses stora förbättringsmöjligheter 
med loggböckerna och de brister som här framhållits är enkla att åtgärda. 

5.5.3 Studier av ytmonteringsprocessen och analys av stopptider 
Vid direkta studier av ytmonteringslinorna observeras att operatörer och produktions-
ingenjörer har många olika arbetsuppgifter. Mängden aktiviteter som utförs beror främst på 
vad det är för kretskort som monteras i ytmonteringslinorna. Vissa kretskort kräver ständig 
övervakning och justering av ytmonteringslinan för att uppnå ett bra monterings- och 
lödresultat. Det förekommer att kretskort är designade på ett sätt som medför att problem 
uppstår vid monteringen eller omsmältningslödningen av komponenterna. Oftast orsakas dock 
störningarna av något problem i själva ytmonteringsprocessen, exempelvis problem med hur 
komponenterna är förpackade från leverantör eller något maskinrelaterat problem. Ett stort 
antal faktorer påverkar monteringens noggrannhet och kvaliteten på det färdiga lödresultatet. 
För att förstå ytmonteringsprocessen bättre och därigenom få en uppfattning av vad som 
påverkar en orders kvalitet och tidsbehov, behöver information från loggböckerna undersökas 
och sammanställas. 
 
Siemenslinan Erdinger är den monteringslina där operationstider och tider för avbrott 
(stopptider) samlats in under längst tid. Genom att skapa ett verktyg i Excel blir det möjligt att 
utvinna intressant information från loggböckerna. Verktyget innehåller VBA (Visual Basic) 
programmering eftersom Excels vanliga funktioner inte är tillräckliga för att uppnå önskat 
resultat. Verktyget medför att all information i loggboken, rörande order för en viss operation 
och kretskortsidentitet, urskiljs och presenteras. Ur denna informationen går det undersöka 
vilka typer av avbrott som inträffat och hur de påverkar operationstiden per kretskort och 
operation. Kretskortets identitet och vilken operation som ska studeras (montering på 
mönsterkortets primär- eller sekundärsida) skrivs in i verktyget. Verktyget sammanställer 
sedan information för alla order med rätt kretskortsidentitet och operation. 



 81

 
Information som utvinns från Erdingers loggbok genom att använda verktyget 
Tabell 9.3 Tabeller för sammanställning av stopptider för kretskortidentitet 3HAC3180-1 och 
operationen montering på primärsida. i Bilaga 6 visar hur information från verktyget 
sammanställts då det används för att undersöka ytmonteringsprocessen för kretskort med 
identitet 3HAC3180-1 och montering på mönsterkortets primärsida. Där redovisas även 
innebörden av de felkoder som används vid beskrivning av produktionsavbrotten vid linan. 
Genom begränsningarna med loggböckernas utformning och på grund av tidsbrist har 
verktyget enbart skapats för ytmonteringslinan Erdinger. Därför studeras inte de order av 
kretskort 3HAC3180-1 som monterats i ytmonteringslinan Warsteiner.  
I Tabell 5.1 presenteras informationen av första ordern i Tabell 9.3, Bilaga 6. 
 

Order 1           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2000-11-08 08:30 2000-11-08 22:45 167 23% 14,3 307,2 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 0,83 51     
2 0,5 60     
3 1 33     
4 0,5 63     
5 0,5 33     
6 2 11     
7 0,5 63     
8 1,5 61     
        

total stopptid = 7,33  Andel stopptid = 0,51   
            

 
Tabell 5.1 Order 1 för kretskortsidentitet 3HAC3180-1 montering på primärsida 
 
Ur Tabell 5.1 erhålls följande information: 

• Orderns start och stopptid. 
• Antal kort i ordern. 
• Orderns operationstid. 
• Takttiden per kort. 
• U-grad är egentligen en effektivitetsfaktor. Den beräknas genom att dividera optimal 

takttid, som linedatorn beräknar, med verkliga takttiden för ordern. För kretskort 
3HAC3180-1 och primärsidesmontering är optimal takttid 70 sec/kort. 

• Antal avbrott som inträffat och respektive stopptid och felkod. 
• Totala stopptiden. 
• Andel stopptid, vilket innebär totala stopptiden dividerat med orderns operationstid. 

 
En tillfredsställande mängd information går att utvinna för respektive order och även generellt 
för alla order med samma operation och kretskortsidentitet. 
 
Analys av kretskort 3HAC3180-1 och operationen montering på primärsida 
Utnyttjandegraden (U-grad) för order 1 är 23% vilket kan betraktas som lågt. Den totala 
stopptiden som registrerats är 7,33 timmar. Då den sätts i relation till orderns operationstid 
(14,3 timmar) blir andelen registrerad stopptid 51% (0,51). Det innebär att den totala 
avbrottstid som registrerats för order 1 är mer än hälften av den totala tiden ordern bearbetats i 
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linan. Information om orsakerna rörande ytmonteringslinans låga effektivitet, vid montering 
av order 1, fås delvis då registrerade stopp studeras. 
Stopp order1: 

1. Orderbyte, stopptid 0,83 timmar. Förmodligen är det något problem vid inre ställ av 
ordern. 

2. Skiftbyte, stopptid 0,5 timmar. 
3. Bandning, stopptid 1 timma. Bandning innebär att komponenten är förpackad på ett 

sätt så att den inte fungerar i maskinens materialmatare. Därför bandas komponenten 
så den kan monteras i ytmonteringslinan. 

4. Operatör saknas, stopptid 1 timma. 
5. Bandning, stopptid 0,5 timmar. 
6. Maskinproblem S23_2, stopptid 2 timmar. Problem med den andra chipmonteraren i 

ytmonteringslinan. 
7. Operatör saknas, stopptid 0,5 timmar. 
8. Möte, stopptid 1,5 timmar. 

 
Tre timmar av den totala stopptiden är personalrelaterade stopp. Personalrelaterade stopp 
såsom rast, skiftbyte, utbildning och inplanerade möten borde inte ses som problem med 
ytmonteringsprocessen och ska därför urskiljas från övriga avbrott då effektiviteten av lina 
studeras. Chipmonteringsmaskinen S23_2 har åsamkat ett stopp på två timmar. Vid jäm-
förelse med resterande order i Bilaga 6 ses att driftstörningar förorsakat av linans chip-
monterare inträffat fyra gånger, samt att den totala stopptiden för felkod 10 och 11 är 3,83 
timmar. Av informationen från verktyget inses att avbrott på grund av chipmonterings-
maskinerna är en liten del av stopptiden och inte typisk för kretskort 3HAC3180-1 och 
operationen montering på primärsida. När order 1 bearbetades stod monteringslina still 1,5 
timmar på grund av att komponenter inte varit bandade på rätt sätt. Då orsakerna till stopp 
granskas i Bilaga 6 ses att komponentrelaterade avbrott, såsom bandning av komponenter, är 
vanligt förekommande för kretskort 3HAC3180-1 och operationen montering på primärsida. 
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Av Bilaga 6 kan följande tabell sammanställas. 
 

Order 
antal 
kort h/order Stopptid sec/kort

antal 
stopp 

andel 
stopptid u-grad 

3 173 6,4 0 133,5 0 0 52% 
13 105 4,7 0 160 0 0 44% 
7 8 0,5 0 225 0 0 31% 
5 171 11,3 5,13 236,8 9 0,46 30% 
2 232 16,4 4,7 254,7 2 0,29 27% 
9 77 6,2 1,5 292,2 3 0,24 24% 
1 167 14,3 7,33 307,2 8 0,51 23% 
12 141 13,5 6 344,7 9 0,44 20% 
8 92 9,1 2,67 355,4 5 0,29 20% 
11 166 17,5 6,84 379,5 9 0,4 18% 
6 132 15,5 5 422,7 4 0,32 17% 
4 120 14,3 6,19 427,5 14 0,43 18% 
10 148 66,6 30,75 1619,6 11 0,46 4% 

 
Tabell 5.2 Sammanfattning av studien av kretskort 3HAC3180-1, montering på primärsida 
 
I Tabell 5.2 ses att takttiden (sec/kort) varierar betydligt, samt att sambandet mellan andel 
stopptid och takttid inte alltid är proportionerligt. Order 5 i Tabell 5.2 har exempelvis en 
relativt låg takttid i förhållande till sin andel stopptid. Order 10 har en extremt lång takttid och 
i Bilaga 6 ses att ordern haft ett avbrott på 22,42 timmar på grund av matarproblem. Detta är 
grunden till orderns dåliga takttid. Emellertid är ett matarproblem som varar i nästan ett dygn 
orimligt. Troligen beror orderns dåliga takttid på en felskrivning i loggboken. Order 10 är 
därför inte relevant för att använda som underlag vid beräkning av den takttid som kan 
betraktas som normal för kretskort 3HAC3180-1 och operationen montering på primärsida. 
Den normala takttiden per kretskort är det viktigaste grunddatat för att simulera en orders 
processtid i ytmonteringslinan. Vidare kan ur Tabell 5.2 korrelationskoefficienten beräknas 
för antal kort per order och takttiden (sec/kort). Korrelationskoefficienten är 0,075 vilket är 
överraskande lågt. En tänkbar anledning till det låga värdet på korrelationskoefficienten är att 
alla order förutom order 7 innehåller mer än 76 kretskort och har operationstider längre än 4,6 
timmar. Det medför att ställtid och tiden för intrimning av linan är en försumbar del av 
operationstiden. Därför är det andra faktorer som har större inverkan på operationstiderna i 
Bilaga 6. De orsaker till avbrott som dominerar stopptiden för kretskortsidentitet  
3HAC3180-1 är avbrott med felkoder som börjar på 3 (komponentrelaterade stopp),  
5 (Omställningsrelaterade stopp) och 6 (personalrelaterade stopp). Då dessa avbrott avräknas 
från operationstiderna minskas andelen stopptid betydligt, till exempel reduceras stopptiden 
med 6,84 timmar för order 11 samt med 6 timmar för order 12, se Tabell 9.3 Tabeller för 
sammanställning av stopptider för kretskortidentitet 3HAC3180-1 och operationen montering 
på primärsida. i bilaga 6. 
 
Undersökning av några slumpvis utvalda kretskort och operationer 
Till följd av tidsbrist kunde inte någon systematisk och ingående undersökning utföras. 
Genom att slumpvis välja några kretskortsidentiteter som bearbetas i monteringslinan 
Erdinger och mata in dessa samt respektive operation i verktyget, gick det erhålla intressant 
information. Det visade sig att de vanligaste orsakerna till produktionsavbrott är riggningar 
och problem vid inre ställ av linan, samt personalrelaterade avbrott, exempelvis raster. Då 
primärsidesmontering studerades upptäcktes att komponentrelaterade avbrott var relativt 
vanligt förekommande för en del kretskortsidentiteter. Vid undersökning av sekundärsides-
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montering observerades att nästan varje order för vissa av kretskortsidentiteterna har 
produktionsavbrott på grund av omställning av ugnens temperaturprofil. För ett fåtal kretskort 
i denna tillfälliga undersökning upptäcktes att vissa fel direkt gick att sammankoppla med 
respektive kretskortsidentitet och operation. Det rörde sig exempelvis om programrelaterade 
stopp och problem vid omställning av ytmonteringslinan. Dessutom verkade det som 
operationer där många komponenter monteras per panel medför högre effektivitet, hög U-grad 
i loggböckerna. Då takttiderna studerades ses att värdet på takttiden har relativt liten spridning 
för vissa kretskorts operationer och att värdet på takttiden har en stor spridning för andra 
kretskort. Vidare konstateras att primärsidesoperationen för kretskort 3HAC3180-1, som mer 
ingående studerats, förefaller vara en besvärlig operation med lång takttid och många avbrott 
relativt andra kretskort och dess operationer. 

5.5.4 Statistisk undersökning av takttiderna i Erdingers loggbok 
Med hjälp av verktyget som skapats, för att kunna studera ytmonteringslinan Erdingers 
stopptider, gick det urskilja de data som använts för att skapa de histogram och normalplotter 
som presenteras i Bilaga 9. Där presenteras också dataunderlaget som hämtats från logg-
boken. Dataunderlaget har rensats från orimliga takttider som uppkommit på grund av direkta 
felaktigheter vid registreringen av data i loggboken. Vid analysen nedan antas att stickproven 
(takttiderna) från ytmonteringsprocessen är Weibullfördelade och att de kan approximeras 
med olika normalfördelningar. Därför behandlas stickproven som om de var normalfördelade. 
På grund av att dataunderlaget i Fujilinornas loggböcker inte var tillräckligt stort vid denna 
tidpunkt gjordes ingen statistisk analys på dem. 
 
Analys av histogram och normalplott för primärsidesmontering på kretskort 
3BSE008505R1 
Enligt Bilaga 9 och Tabell 9.6 Underlag, består dataunderlaget av 22 order. Normalplotten i 
Figur 9.10 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 3BSE008505R1, visar att det med lite 
god vilja går att betrakta takttiderna som normalfördelade, då de plottade punkterna i normal-
fördelningsplotten nästan bildar en rät linje. De order vars takttider är över 60 sekunder 
avviker av någon anledning enligt den approximerade heldragna räta linjen i normalfördel-
ningsplotten. Därför är det sannolikt att det inträffade ett eller flera längre avbrott då dessa 
order monterades i ytmonteringslinan. På det sätt som den heldragna linjen är dragen i 
normalplotten uppskattas medelvärdet (m) för normalfördelningen till 35 sekunder och 
standardavvikelsen (σ) uppskattas till 8 (6σ = 48 kommer från normalplotten och de inritade 
linjerna). Dessa värden avviker från det beräknade medelvärdet som är 42 och standardav-
vikelsen som är 18 för stickprovet. Anledningen till detta är att ett stickprov på 22 order inte 
är ett tillförlitligt beräkningsunderlag då det är för få observationer. Då linjerna i 
normalplotten ritades in för att uppskatta värdena på m och σ antas tiderna över 60 sekunder 
inte vara inom processens normala variation, de antas tillhöra en annan fördelning. Detta 
överensstämmer även med den frekvensfördelningen som finns i histogrammet, se Figur 9.9 
Histogram takttider för kretskortsidentitet 3BSE008505R1. Där ses att inga order har haft en 
takttid mellan 45 och 55 sekunder. Om antalet order i stickprovet var tillräckligt stort skulle 
det gå att påvisa om det består av två olika statistiska fördelningar. Histogrammet skulle 
sannolikt uppvisa två toppar där den vänstra toppen var högre än den högra. Förmodligen 
skulle det även gå att påvisa att de plottade värdena i normalplotten egentligen bildar två linjer 
med olika lutning. 
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Analys av histogram och normalplott för primärsidesmontering på kretskort 
3BSE005735R1 
Dataunderlaget består här av takttiderna från 43 order, se Tabell 9.6 Underlag. Det upp-
skattade medelvärdet från normalplotten är 60 och den uppskattade standaravvikelsen är 19 
enligt Figur 9.12 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 3BSE005735R1. De analytiskt 
beräknade värdena för stickprovet är för medelvärdet 63 och för standardavvikelsen 18. 
Histogrammet och normalplotten visar på att stickprovet, från operationen primärsides-
montering kretskort 3BSE008505R1, går att approximera med normalfördelningen N(60, 19). 
Den statistiska analysen visar inte på att stickprovet har samlats in under olika förhållanden i 
processen vilket verkar vara fallet för de övriga två stickproven som här studeras. 
 
Analys av histogram och normalplott för primärsidesmontering på kretskort 
61430001-WH 
Dataunderlaget består av takttiderna från 58 order se Tabell 9.6 Underlag. Histogrammet som 
stickprovet skapar har ett avvikande utseende jämfört med ett normalfördelat stickprov, se 
Figur 9.13 Histogram takttider för kretskortsidentitet 61430001-WH. Toppen på 
frekvensfördelningen inträffar redan då den kumulativa procenten för antalet order är 20 %. 
Toppen för frekvensfördelningen borde inträffa då den kumulativa procenten är runt 50 % 
vilket exempelvis toppen gör för operationen primärsidesmontering på kretskort 
3BSE005735R1. Därutöver borde dataunderlaget vara tillräckligt stort för att formen på 
histogrammets staplar skulle påminna om en normalfördelning. Vid en studie av normalplot-
ten ses att stickprovet sannolikt består av två olika fördelningar som går att approximera till 
två normalfördelningar, se Figur 9.14 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 61430001-
WH. Linjerna som ritats in i normalfördelningsplotten tydliggör detta. Av informationen från 
normalplotten går det anta att någon eller några omständigheter ibland påverkar ytmonte-
ringsprocessens effektivitet, med avseende på takttiden, då operationen primärsidesmontering 
på kretskort 61430001-WH utförs. 

5.5.5 Statistisk undersökning av ytmonteringslinornas ställtider 
Under hösten 2001 skulle nya arbetsmetoder för riggning införas vid ytmonteringslinorna och 
i början på december 2001 påbörjades insamling av ställtider för ytmonteringslinorna, se 
Bilaga 4 Figur 9.7 Loggbok för ställtidsmätning. Organisationen lyckades inte under den tid 
examensarbetet pågick införa dessa arbetsmetoder, och dataunderlaget som samlats in i 
loggböckerna var otillräckligt. Detta ledde till att det saknades underlag för att uppskatta en 
standardställtid för respektive ytmonteringslina. Ett verktyg skapades för att studera ställtiden 
för respektive typ av ytmonteringslina. Bilaga 7 Tabell 9.4 Ett urval ställtider från Hokkaidos 
loggbok för ställtider, visar en sammanställning av ställtider för de mer frekvent monterade 
kretskorten i ytmonteringslinan Hokkaido. Där ses att ställtiderna varierar avsevärt för 
respektive kretskortsidentitet samt att det inte går se några direkta samband mellan respektive 
order av samma kretskortsidentitet och operation. 
 
I slutskedet av examensarbetet utfördes en undersökning av alla de ställtider som samlats in 
för ytmonteringslinan Hokkaido. Dataunderlaget bestod av ställtider insamlade under 
perioden 20011130 till 20020314. Antal ställtider som registrerats var 343 vilket är 
egendomligt få ställtider under en så lång tidsperiod. Detta innebär troligen att många 
orderbyten inte registrerats i loggböckerna eftersom ställtiden varit försumbar. 
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Uppskattning av andelen icke registrerade orderbyten (ställ): 
Enligt huvudplanen skulle 651 orderbyten utföras i Fujilinorna under veckorna 8-12 under år 
2002. Delas dessa orderbyten upp på de tre Fujilinorna blir det 43 orderbyten per lina och 
vecka. Den tidsperiod som ställtiderna samlades in för Hokkaido är längre än 13 veckor. Då 
borde antalet orderbyten i ytmonteringslinan Hokkaido vara över 560 orderbyten (13*43 = 
559). Andelen utförda orderbyten är troligen 63%fler än de som registrerats. 
((560-343)/343)*100 ≈ 63%  
 
I loggböckerna går det inte urskilja vilka ställtider som representerar inre ställ respektive 
riggning (yttre ställ) av ytmonteringslinan. Bland ställtiderna i loggboken upptäcktes orimligt 
långa tider. Flertalet av de orimliga ställtiderna gick att förklara med att de registrerats i 
loggboken på ett felaktigt sätt. Ett verktyg skapades som raderade alla ställtider längre än 7 * 
medianvärdet för de 343 ställtiderna. Kvar blev då 300 ställtider. Längsta ställtiden är efter 
rensningen 2 timmar och 31 minuter och den kortaste ställtiden är 1 minut. Medelvärdet för 
de 300 återstående ställtiderna blev 35 minuter och medianvärdet 23 minuter. Ett histogram 
skapades för kunna studera fördelningen av de 300 ställtiderna inom tidsintervallet 0 till 2,52 
timmar (2:31), se Bilaga 8 Figur 9.8 Histogram för Hokkaidos ställtider. Tabell 9.5 
Frekvensindelning i Bilaga 8 visar fackindelningen, frekvensen per fack och de kumulativa 
procenttalen. I diagrammet visualiseras fördelningen. Fack ”flera” i tabellen representerar de 
ställtider som är längre än 2,37 timmar. 
 
Histogrammet visar tydligt att ställtiderna inte går att approximera med en normalfördelning 
utan att fördelningen mer liknar en exponentialfördelning. Likheten med en exponential-
fördelning skulle troligen vara mer påfallande, om dataunderlaget till frekvensstudien 
(histogrammet) även innehållit de orderbyten i ytmonteringslinan där ställtiden var försumbar. 
Dessa orderbyten finns inte registrerade i loggböckerna för ställtider. Vidare ses i tabellen att 
56% av ställen i dataunderlaget tagit mindre än 28 minuter att genomföra. Detta påvisar att 
den uppskattade normala tiden för inre ställ av Fujilinorna troligen mer överensstämmer med 
medianvärdet 23 minuter än med medelvärdet 35 minuter. Med ”normal ställtid” avses en 
ställtid utan avbrott som inte bör inräknas i ställtiden, exempelvis avbrott för raster och andra 
personalrelaterade avbrott. 
 
Loggboken för Siemenslinan Erdingers ställtider undersöktes och dataunderlaget bestod av 
drygt 80 registrerade ställtider. Efter att ha sorterat bort vissa direkt orimliga ställtider 
beräknades medelvärdet av Erdingers ställtider till 37 minuter och medianvärdet till 15 
minuter. Dataunderlaget var inte tillräckligt stort för några fortsatta studier av Siemenslinans 
ställtider. Dock överensstämmer troligen medianvärdet på 15 minuter någorlunda med den 
normala ställtiden för linan.  

5.5.6 Riggning och inre ställ 
Vid lågvolymtillverkning är det viktigt att reducera tidsåtgången för inre och yttre ställ av 
monteringslinorna. Ställtiderna är en väsentlig del av operationstiden vid bearbetning av små 
order. En reduktion av ställtiderna medför därför en ökning av ytmonteringslinans effektivitet 
och flexibilitet. Det blir även enklare, vid en reduktion av ställtiden, att anpassa körordningen 
och montera de order som för stunden efterfrågas i de efterkommande produktionsgrupperna. 
 
Faktorer som påverkar behovet av tid vid riggning 
Tidsåtgången för omriggningen av ytmonteringslinans maskiner påverkas av riggmetod, 
tillgänglig utrustning, placering av lager och riggvagnar, samt personalens samarbetsförmåga. 
Det att går reducera stilleståndstiden för linan vid omriggning betydligt. Detta har även 
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bekräftats genom Fujilinornas riggningsprojekt Kon 5000 som innebär att största delen av 
omriggningen av maskinen utförs och förbereds då linan är i drift. Till följd av samarbets-
problem inom organisationen bedrevs omriggningen av Fujimaskinerna emellertid inte enligt 
den metod som utarbetats. En effektivisering av riggmetod för Siemenslinorna skulle troligen 
drabbas av samma problem. 
 
Faktorer som påverkar den inre ställtiden 
Den inre ställtiden är ställtiden mellan två order i samma rigg eller ställtiden för första ordern 
i en ny rigg då linan justeras. Då ställtiden mellan två order av olika artiklar i samma rigg 
studeras, ses att tiden för inre ställ inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika ytmonterings-
linorna. Det statistiska underlagets knapphet samt bristerna i loggböckerna, exempelvis att det 
inte skiljs på inre och yttre ställ i loggböckerna, gör att det inte går att dra några direkta 
slutsatser från studien av loggböckernas ställtider. Vissa kretskortstyper fordrar större 
arbetsinsats än andra vid inre ställ. Bland annat kräver några av de större kretskortstyperna att 
stödben monteras som extra fixturer i monteringsmaskinerna vilket medför en längre inre 
ställtid. Fujilinornas chipmonteringsmaskiner har ett paletthanteringssystem, PCM, som 
optimerar paletternas inbördes ordning inför montering av varje ny order. Då Kon 5000 
används är det dock sällan som chipmonterarens paletthanteringssystem avgör tiden för 
stället. Detta på grund av att maximalt sju paletter används. Siemenslinornas chipmonterare 
använder fasta riggar, där varje rigg innehåller komponenter för ett antal kretskorts opera-
tioner i monteringsmaskinerna. Därför inverkar inte Siemenslinornas chipmonteringsmaskiner 
på ställtiden vid inre ställ. Linornas screentryckare påverkar enbart ställtidens längd då det 
uppstår problem vid byte av stencil.  
 
Det är oftast riggningen av kretsmonteraren som bestämmer den inre ställtiden för en order. 
Då ställtiden ska minskas är det effektivt att förbereda bytet av komponenter på tejpfeeder och 
traybrickor innan föregående order är färdigmonterad. Det är även viktigt att berörd personal 
har ett gott samarbete vid orderbyte, vilket har stor inverkan på ställtiden. För kretskort vars 
operation enbart innehåller montering i chipmonteraren är det i regel ugnen som har störst 
inverkan vid inre ställ. Detta gäller dock enbart då den kommande orderns mönsterkortspanel 
har en annan bredd än föregående orders mönsterkortspanel. Ugnens banbredd måste då 
ställas om, vilket sker först då sista kortet i föregående order passerat ugnen. I de fall 
ugnsprofilen måste ändras medför det längre ställtid. 

5.5.7 Sammanställning av faktorer som påverkar operationstiden 
Då inre ställ av ytmonteringslinan har utförts och all utrustning har justerats behöver 
operatörerna normalt bara övervaka processen genom att avsyna kretskorten och tillse att 
materialtillförseln till linan fungerar. Naturligtvis förekommer det ibland störningar men dessa 
störningar kan betraktas som en del i ytmonteringslinans normala drift. De är oberoende 
händelser som inte kan kopplas till verken personalen eller den kretskortsidentitet som körs i 
linan. Det har dock visat sig att det finns en del störningar (produktionsavbrott) som är 
kopplade till monteringen eller omsmältningslödningen av vissa kretskortidentiteter. Se 
exempelvis stycket 5.5.3 Studier av ytmonteringsprocessen och analys av stopptider. 
 
De faktorer som har störst inverkan på operationstiden och den beräknade takttiden 
På det sätt som ställtider, processtider och stopptider sammanställs i loggböckerna har vissa 
faktorer stor inverkan på en orders totala operationstid. Detta förfarande påverkar även 
beräkningen av takttiden per order som görs i loggböckerna. Dessa faktorer är främst 
orderstorlek, ställtid och personalrelaterade avbrott som exempelvis personalens raster. Se 
stycke 5.5.3 Studier av ytmonteringsprocessen och analys av stopptider och stycke 5.5.6 
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Riggning och inre ställ. Ett stort antal kretskort per order medför normalt att takttiden minskar 
eftersom ställtiden och tiden för intrimning av ytmonteringslinan blir en mindre del av orderns 
totala operationstid. Ytmonteringslinans beläggningsgrad inverkar ibland på hur effektivt 
operatörerna kör ytmonteringslinan. Hög beläggning kan medföra att operatörerna hanterar de 
personalrelaterade avbrotten effektivare och att arbetet med ställ av ytmonteringslinan 
effektiviseras. Därför ökar en hög beläggning ibland effektiviteten vilket leder till att opera-
tionstiden minskas. Beroende av om riggning och / eller inre ställ ingår i operationstiden blir 
takttiden olika i loggböckerna. De faktorer som här omnämnts är troligtvis några av de 
bakomliggande orsakerna till att två av histogrammen och två av normalplottarna, i stycket 
5.5.4 Statistisk undersökning av takttiderna i Erdingers loggbok, verkar bestå av minst två 
olika fördelningar.  
 
Här exemplifieras hur takttiderna från loggböckernas kan resultera i att histogrammet 
uppvisar två toppar och att dataunderlaget därför samlats in under olika förhållanden: 
 
En kretskortstyp brukar normalt tillverkas i små order bestående av fem kretskort per order. 
Den totala produktionstiden för en order på fem kretskort är normalt cirka 1 timma. Ibland 
infaller produktionen av dessa order samtidigt som operatörerna har rast i 30 minuter. 
Räknas rasten med i den totala operationstiden innebär det att dessa order får en operations-
tid på cirka 1,5 timmar, vilket är 50 % längre än de order som producerats utan rast. Detta 
medför att ett histogram som används för en studie av kretskortstypens takttid uppvisar två 
toppar. En hög topp vid takttiden 12 minuter och en lägre topp vid takttiden 18 minuter. 
 



 89

6 Resultat 
Analysen av verksamheten visar på att ytmonteringsavsnittets problem med att tillhandahålla 
rätt mängd kapacitet i produktionsflödet inte går att avhjälpa med ett kapacitetsplanerings-
verktyg enbart för ytmonteringsavsnittet. Det framgår även att ett fungerande kapacitets-
simuleringsverktyg för ytmonteringsavsnittet obetydligt skulle förbättra leveransprecisionen 
mellan ytmoteringsavsnittet och de efterkommande produktionsenheterna. Examensarbetets 
resultat är därför att det i nuvarande situation inte går att skapa en hållbar simuleringsmodell 
för kapacitetsplanering av ytmonteringsavsnittet i verkstaden. 
 
Oberoende av resultatet skapades en simuleringsmodell för kapacitetsplanering av ytmonte-
ringsavsnittet resurser enligt de anvisningar som handledare och kontaktpersoner på företaget 
formulerat. Simuleringsverktyget som skapades under examensarbetets gång ger signaler till 
ledningen för ytmonteringsavsnittet om eventuell framtida kapacitetsbrist, men enbart i det 
planeringsfönster där huvudplanen är låst. Problematiken då kapacitetsbehovet för ytmonte-
ringslinorna överskrids består dock. Exempelvis till följd av ytmonteringsavsnittets brist på 
flexibilitet och dess marginella möjlighet att påverka körplanerna som BaaN IV genererar för 
planeringsperioden. Det viktigaste för simuleringsverktygets funktion är att det innehåller 
grunddata av tillräckligt god kvalitet. Därför sammanställdes fungerande operationstider 
(takttider) vilka tillsammans med indata är navet i kapacitetssimuleringsverktyget. En 
sammanställning av operationstider som kan användas för att kapacitetsplanera ytmonterings-
avsnittets resurser medför en förbättring av produktionsprocessen. Det visar att det är möjligt 
att förbättra BaaNs grunddata och att det går att utföra en riktig efterkalkylering av ytmonte-
ringsavsnittet. Att skapa ett kapacitetssimuleringsverktyg som fungerar med rätt indata, är ett 
sätt att visa på att BaaNs funktioner kan användas för kapacitetsplanering om korrekta 
grunddata finns i affärssystemet. 

6.1 Sammanställning av operationstider för kapacitetssimulering 
För att kunna simulera produktionsavsnittets kapacitetsbehov behöver simuleringsverktyget 
kunna beräkna den representativa operationstiden för respektive order som ska produceras 
under planeringsperioden. Definitionen för den representativa operationstiden är således ”den 
operationstid som simuleringsverktyget beräknar för respektive orders planerade operation i 
ytmonteringslinorna”. Operationstiden beräknas på det sätt som anges i stycke 3.3.3 Ledtid. 
Eftersom orderstorleken varierar betydligt för vissa produkter måste operationstiderna delas 
upp i ställtider och processtider i simuleringsverktyget. De representativa ställtiderna och 
processtiderna, som är grunddata i simuleringsverktyget, ska representera den normala driften 
av linan, utan att planerat underhåll av maskiner och personalrelaterade avbrott ingår i 
operationstiden. Dessa produktionsavbrott bör istället räknas bort från den tid linan är 
tillgänglig. Är det fyra timmar skiftbyte och raster under ett dygn är linan tillgänglig 20 
timmar per dygn, alltså ska dessa timmar sänka kapacitetstaket. Normal drift innebär även att 
väsentligt avvikande händelser i produktionen inte ska användas som beräkningsunderlag för 
den representativa operationstiden. Exempelvis kan avvikande händelser vara perioder med 
extremt låg beläggning av produktionsavsnittet vilket vanligen medför längre operationstider. 
Avvikande händelser kan även innefatta problem så som störningar i materialtillförseln till 
linan. Är beräkningsunderlaget litet och det innehåller extrema händelser, har de extrema 
händelserna stor inverkan på beräkningen av grunddata. 
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6.1.1 Uppskattning av representativa ställtider 
Simuleringsverktyget kan inte förutsäga för vilka orderbyten ställtiden kommer att vara 
försumbar. Således måste en standardställtid som representerar alla orderbyten uppskattas för 
respektive typ av ytmonteringslina. I analysen, se stycke 5.5.5 Statistisk undersökning av 
ytmonteringslinornas ställtider, uppskattades att det verkliga antalet orderbyten var mer än 
63% fler än de ställtider som registrerats i loggboken för Fuji linan Hokkaido. Detta medför 
att de ställtider som i analysdelen uppskattades till 15 minuter för Siemenslinorna och 23 
minuter för Fujilinorna inte kan användas som de representativa ställtiderna för simulerings-
verktyget. Därutöver påverkas uppskattningen av den representativa ställtiden av att ytmonte-
ringsavsnittet ska införa riggmetoden Kon 5000 för ytmonteringslinorna av märket Fuji och 
av att organisationen arbetar med att ta fram nya effektivare metoder för samriggning och inre 
ställ av ytmonteringslinorna av märket Siemens. Detta kommer sannolikt påverka ställtiden 
för respektive lintyp. Till följd av att det saknas användbara faktaunderlag för att kunna göra 
en korrekt uppskattning av de representativa ställtiderna antas dessa vara 15 minuter per 
orderbyte för Siemenslinorna och 5 minuter per orderbyte för Fujilinorna. I dessa tider vägs 
även in en uppskattning av hur de framtida arbetsmetoderna vid ytmonteringslinorna kommer 
att påverka den representativa ställtiden. 

6.1.2 Uppskattning av de representativa takttiderna 
Den representativa processtiden för en order, då den bearbetas i ytmonteringslinan, beräknas 
genom att simuleringsverktyget multiplicerar antalet kretskort i ordern med kretskortsiden-
titetens representativa takttid för dess operation. Den representativa takttiden ska företräda 
den normala driften av linan. Tiden för riggning och inre ställ av ytmonteringslinan vid 
orderbyte ska inte inräknas i processtiden. Loggböckerna innehåller det lämpligaste under-
laget för att kunna uppskatta de representativa takttiderna, därför att loggböckernas opera-
tionstider representerar verkligheten och inte är några uppskattningar. I loggböckernas 
operationstider inräknas dock tidsåtgång för riggning, inre ställ och personrelaterade avbrott. 
Därutöver påverkas även operationstiden i loggböckerna av bland annat avvikande händelser 
som extremt låg beläggningsgrad av ytmonteringsavsnittet. Se 5.5.7 Sammanställning av 
faktorer som påverkar operationstiden. För att kunna uppskatta den representativa takttiderna 
för en orders operationer i respektive ytmonteringslina ska de avvikande takttider som 
befinner sig i staplarna långt ut på högerkanten i histogrammen rensas bort från dataunder-
laget, se figurer i Bilaga 9. Dessa avvikande takttider innehåller exempelvis processtider då 
ställtider och raster inräknas. Se 5.5.4 Statistisk undersökning av takttiderna i Erdingers 
loggbok. 
 
Om enbart takttiderna från loggböckerna används för att bestämma de representativa takt-
tiderna för respektive kretskortsidentitet och operation kan resultatet bli missvisande. Detta 
åskådliggörs enklast med ett exempel. 
 
Exempel: 
Tre order bestående av samma kretskortsidentitet och operation har registrerats i loggboken. 
Order 1 innehåller 5 kretskort och har en operationstid på 0,667 timmar och en takttid på 
480 sekunder. Order två består av 10 kretskort och har en operationstid på 1,5 timmar och en 
takttid på 540 sekunder. Order 3 består av 100 kretskort och har en operationstid på 6,667 
timmar och en takttid på 240 sekunder. Studeras enbart takttiderna i dataunderlaget beräknas 
medianen för takttiden till 480 sekunder och medelvärdet för takttiden till 420 sekunder. Inget 
av dessa värde kan ses som representativt för normal drift av ytmonteringslinan. Takttiden för 
normal drift borde vara drygt 240 sekunder eftersom den största delen av kretskorten 
monterats under dessa förhållande. 
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Under år 2000 och år 2001 utfördes över 1700 unika operationer i ytmonteringsavsnittet. Det 
innebär att det är över 1700 skilda operationer vars operationstider kan vara registrerade i 
ytmonteringsavsnittets loggböcker. Genom att kretskortsidentiteten som registreras i logg-
böckerna även innehåller en revisionsbetäckning (exempelvis 3BSE018295R1/C, där ”/C” är 
revisionsbeteckningen) uppstår det problem då alla order av samma kretskortsidentitet ska 
urskiljas från loggböckernas dataunderlag. Kretskortsidentiteterna måstet kunna behandlas 
utan inverkan av revisionsangivelser då sammanställningen av de representativa takttiderna 
utförs. Går inte detta måste exempelvis order av samma kretskortsidentitet men med olika 
revision behandlas i flera led då den representativa takttiden sammanställs per operation för 
kretskortsidentiteten. På grund av de problem som här behandlats skapas ett verktyg som 
automatiskt sammanställa de representativa takttiderna utifrån den information som finns i 
loggböckerna. 
 
Verktyg för sammanställning av takttider 
Verktyget som här skapas är ett tillfälligt hjälpmedel för att erhålla fungerande takttider för 
kapacitetssimuleringsverktyget. Utdata från verktyget är de representativa takttiderna som 
utvinns genom att använda den registrerade informationen i loggböckerna beträffande 
producerade orders operationstider. Tiderna som verktyget genererar är således främst 
sammanställda för att passa kapacitetssimuleringsverktyget, men de kan exempelvis även 
användas som underlag för efterkalkylering av produkterna. 
 
Genom att använda Access databashantering sammanställdes en lista över alla krets-
kortsidentiteter och operationer som utförts under år 2000 och år 2001 i ytmonteringsavsnittet. 
Listan är på 1739 rader och innehåller även information om komponentantal per kretskorts-
sida och vilken ytmonteringslina kretskortets operationer är beredda för. Se Bilaga 10 där 
denna information står i de fyra kolumnerna längst till vänster. Kolumnen ”artikelid” inne-
håller kretskortsidentiteten utan revisionsangivelse och kolumnen ”Prim/Sek” (prim = YT 1 
och sek = YT 2) ger information om vilken sida på mönsterkortet som ska monteras. Varje 
rad i Figur 9.15 Utdata från verktyget för sammanställning av takttider är således en unik 
operation. Nästa steg var att slå samman loggböckernas information till en loggbok för 
Fujilinorna och en loggbok för Siemenslinorna. Kretskortsidentiteterna i loggböckerna 
innehöll små och stora bokstäver, därutöver förekom det ibland ”_” istället för ”-” i krets-
kortsidentiteten, vilket ledde till att samma kretskortsidentitet hade olika utseende. Detta 
rättades till genom att skapa ett hjälpmedel i Excel som ändrar små bokstäver till stora 
bokstäver och ”_” till ”-”. 
 
Ett verktyg för varje typ av ytmonteringslina skapades i Excel genom att programmera Visual 
Basic makron för sammanställning av takttiderna för respektive lintyp. Resultatet i Figur 9.15 
Utdata från verktyget för sammanställning av takttider innehåller ett hopplock från de båda 
verktygen, men utseendet på arket överensstämmer med verktygens ark. Verktygen fungerar 
på följande sätt: 

1. Första kretskortsidentiteten och dess operation i listan läses in i verktyget. Verktyget 
söker igenom informationen från loggböckerna och returnerar alla order där krets-
kortsidentiteten samt operationen överensstämmer med de inlästa värdena. 

2. Informationen från genomsökning returneras till beräkningsarket. Till beräkningsarket 
returneras respektive orders antal kretskort, operationstid och takttid. 

3. Därefter rensar verktyget bort alla order med orimliga takttider. Orimliga takttider är 
negativa takttider samt takttider som är över 2500 sekunder. Antalet order som finns 
kvar i beräkningsunderlaget visas i Figur 9.15, kolumnen ”Antal order helt orensat”. 
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Verktyget returnerar i nästa steg den kortaste takttiden (kolumnen ”Takttid min helt 
orensat”), den längsta takttiden (kolumnen ”Takttid max helt orensat”) och medianen 
för takttiderna (kolumnen ”Median takttid helt orensat”). 

4. Verktyget tar sedan bort alla order i dataunderlaget som har en takttid som är längre än 
”Medianen takttid helt orensat”*2 och de order som har en takttid kortare än 
”Medianen takttid helt orensat”*0,3. 

5. För det återstående dataunderlaget beräknar verktyget därefter standardavvikelsen, den 
kortaste takttiden, den längsta takttiden, medianen för takttiderna och väntevärdet för 
takttiden. Dessa resultat återfinns i kolumnerna med benämningen ”orensat”. 

6. Därefter rensas dataunderlaget på alla order med en takttid som är längre än Median 
takttid orensat + (1,7 *std. Orensat). 

7. För det återstående dataunderlaget beräknar verktyget därefter den kortaste takttiden, 
den längsta takttiden, medianen för takttiderna och väntevärdet för takttiden. Dessa 
resultat återfinns i kolumnerna med benämningen ”rensat”. 

8. Slutligen beräknas den av verktyget uppskattade representativa takttiden. Den beräk-
nas genom att dataunderlagets återstående operationstider adderas samman och 
divideras med det totala antalet kretskort som återstår i dataunderlaget. 

9. Nästa kretskortsidentitet och operation i listan läses in i verktyget och verktyget 
påbörjar ett nytt varv. I de fall då ingen order finns registrerade i loggböckerna blir 
resultatet från verktyget att inga tider registreras av verktyget. 

 
I Figur 9.15 går det studera verktygets resultat för ett antal kretskortsidentiteter samt hur 
verktyget sorterat bort order som enligt dess beräkningsförfarandet avviker från normal drift 
av ytmonteringslinorna. De första kretskortsidentiteterna i Figur 9.15 är de kretskortsidenti-
teter som studerades speciellt i avsnitt 5.5 Analys av ytmonteringslinorna. I verktygen för 
tidsammanställningen återfinns de representativa takttider i kolumnen ”Normal tid per kort 
rensat”. Antalet takttider som sammanställts för kapacitetssimuleringsverktyget är för 
Fujilinorna 426 takttider och för Siemenslinorna 80 takttider. Det är dessa takttider som utgör 
basen i kapacitetssimuleringsverktygets grunddata. Dataunderlaget från loggböckerna bestod 
av 2768 operationer bearbetade i Fujilinorna och 2061 operationer bearbetade i 
Siemenslinorna. 

6.2 Kapacitetssimuleringsverktyget 
Kapacitetssimuleringsverktyget som efterfrågas skapas efter de anvisningar som finns i stycke 
1.3.1 Anvisningar. Därför skapas verktyget i Excel genom att programmera in makron skrivna 
i programspråket Visual Basic. Indata till verktyget är prognoser och planerade order vilka är 
inlagda i BaaNs huvudplan. Utdata från verktyget är olika mått på kapacitetsbehovet per 
vecka för respektive ytmonteringslina samt aggregerat per vecka, för mer information rörande 
utdata från kapacitetsverktyget se stycket 6.2.3 Utdata från kapacitetssimuleringsverktyget. 

6.2.1 Indata till simuleringsverktyget 
Simuleringsverktygets indata baseras på information från BaaNs huvudplan. I huvudplanen 
finns emellertid endast kretskort som är på leveransobjektsnivå vilket medför att kretskort 
som sitter i en produkt på leveransobjektsnivå inte går att se i huvudplanen. Därför kan den 
huvudplan som BaaN IV genererar enbart användas indirekt som indata till kapacitets-
simuleringsverktyget. Genom att använda programmet Microsoft Query, som är ett program 
för att hämta externa data till andra Microsoft Office-program, kan kapacitetssimulerings-
verktyget hämta de indata som erfordras från företagets databas. Databasen används bland 
annat av PSKK och uppdateras varje natt med nya data från BaaN IV. Detta leder till att 
indata för kapacitetssimuleringsverktyget alltid baseras på en uppdaterad huvudplan. 
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6.2.2 Simuleringsverktygets funktion 
När en ny planeringsperiod väljs för verktyget, se Bilaga 11 Figur 9.16 Arket ny planering, 
uppdateras informationen i Excelarket (fortsättningsvis enbart arket) ”Indata”, se Figur 9.18 
Arket indata, via den Microsoft Query som kopplats till databasen för PSKK. Indata överförs 
därefter från arket ”indata” till arket ”arbetsyta”, se Figur 9.20 Arket arbetsyta, dit även 
ställtid, takttid samt antalet komponenter per kretskortsida hämtas från arket ”artikeldata”, se 
Figur 9.19 Arket artikeldata. I arket ”arbetsyta” utförs beräkningarna av operationstiden per 
rad samt beräkningen av antalet komponenter som varje orders operation innehåller. 
Resultatet av beräkningarna överförs till arket ”resultat” se Figur 9.21 Arket resultat. 
Informationen i arket ”resultat” är underlag för sammanställaningen av pivottabellerna för 
respektive ytmonteringslina, samt aggregerat per typ av ytmonteringslina, se Tabell 9.7 Arket 
Pivottabeller, och totalt för hela ytmonteringsavsnittet. Resultatet i pivottabellerna samman-
ställs även i diagramform se Figur 9.22 till och med Figur 9.26 i Bilaga 11. 
 
Det är möjligt att göra ändringar i indata och omplanera i verktyget, se Figur 9.17 Arket 
omplanera. I verktyget går det att ta bort order från planen, flytta orderstart och ändra vilken 
ytmonteringslina respektive order ska bearbetas i, se Figur 9.20 Arket arbetsyta. 
Informationen rörande utdata i Bilaga 11 baseras på en omplanering för Siemenslinorna. I 
Figur 9.22 ses hur alla order för Erdinger vecka 13 har flyttats till Warsteiner och vecka 12. 
Därutöver flyttades alla order som skulle monteras vecka 14 till Warsteiner vecka 14. 
Resultatet av dessa ändringar ses även i Tabell 9.7 Arket Pivottabeller i Bilaga 11. 

6.2.3 Utdata från kapacitetssimuleringsverktyget 
Utdata från kapacitetsverktyget presenteras på två olika nivåer. Den första nivån är de 
orderrelaterade resultaten i arket ”resultat”, se Figur 9.21. Där presenteras respektive orders 
antal kretskort, antalet komponenter som ska monteras och orderns uppskattade operationstid. 
På den andra nivån presenterar resultaten per vecka för respektive ytmonteringslina, 
aggregerat för respektive typ av ytmonteringslina (Siemenslinorna och Fujilinorna) och 
aggregerat för hela ytmonteringsavsnittet, se tabeller och diagram i Bilaga 11. 
 
Den information som sammanställs per ytmonteringslina, aggregerat per typ av ytmonterings-
lina och totalt för ytmonteringsavsnittet är: 

• Den sammanlagda operationstiden per vecka, skilt på kretskortens primärsida och 
sekundärsida. 

• Det sammanlagda antalet komponenter som ska monteras per vecka skilt på 
kretskortens primärsida och sekundärsida. 

• Det sammanlagda antalet kretskort som ska monteras per vecka, skilt på kretskortens 
primärsida och sekundärsida. 

• Det sammanlagda antalet order som ska monteras per vecka, skilt på kretskortens 
primärsida och sekundärsida. 

 
Tolkning av kapacitetssimuleringsverktygets utdata 
Då informationen från verktyget används för att fatta beslut rörande framtida resursbehov är 
det viktigt att personalen förstår produktionsprocessens dynamik. Det innebär bland annat att 
den personal som påverkar styrningen av processen har kontroll över hur lasten på produk-
tionsresurserna direkt påverkar flödet i produktionsprocessen, såsom nivån på produkter i 
arbete och kötiderna till operationerna för order ute i produktionen. Varje ytmonteringslina är 
normalt tillgänglig 120 timmar per vecka enligt företagskalendern, se kapacitetstaket på 120 
timmar i Figur 5.1. Normalt tillgänglig innebär att övertidsarbete under helgen inte ingår i 



 94

dessa 120 timmar. Då raster, skiftbyte, underhåll av maskinerna och så vidare inräknas i 
denna tid, medför det att den reella tiden som ytmonteringslinan kan användas för produktion 
är närmare 100 timmar per vecka. Faktumet att kötiderna till operationerna blir längre då 
beläggningen närmar sig 100% medför att en reell beläggning på 100 timmar av ytmonte-
ringslinan resulterar i långa ledtider och en dålig intern leveransprecision till de efter-
kommande produktionsenheterna. Ju närmare 100% beläggning desto känsligare blir 
processen för störningar. Därför är det verkliga kapacitetstaket för utnyttjandet av respektive 
ytmonteringslina per vecka cirka 90 timmar. 
 
Det finns andra aspekter utöver beläggningen i timmar per lina som inverkar på kapacitets-
behovet för ytmonteringslinorna. Exempelvis samband mellan antalet orderbyten under en 
vecka och antalet riggningar som behöver utföras per vecka av ytmonteringslinorna. 
Därutöver har även antalet kretskort som monteras per operation inverkan på de tillgängliga 
resurserna under planeringsperioden. Av den orsaken är det även av intresse att kunna studera 
och hantera de andra parametrarna som presenteras i kapacitetssimuleringsverktygets tabeller 
och grafer för att kunna optimera beläggningen av ytmonteringsavsnittets resurser. 

6.2.4 Validering av kapacitetssimuleringsverktyget 
Utdata från verktyget ska enligt direktiven i stycke 1.3.1 Anvisningar valideras mot lämplig 
produktionshistorik. Den tillgängliga produktionshistoriken var de operationstider som 
registrerats i ytmonteringslinornas loggböcker. I loggböckernas produktionshistorik var det 
svårt att hitta en lämplig valideringsperiod som representerade den framtida driften av 
ytmonteringsavsnittet. Orsaken till detta var att det ständigt pågått förändringsarbeten i 
verksamheten och att de nya arbetsmetoderna inte tillämpades fullt ut då valideringen av 
verktyget skulle utföras. En annan svårighet var att dataunderlaget var skralt för alla ytmonte-
ringslinorna, utom för Erdinger, vilket medförde att alla tillgängliga data i loggböckerna hade 
använts för att sammanställa de representativa takttiderna för simuleringsverktygets grund-
data. Det medförde att det inte fanns någon direkt lämplig tidsperiod att välja för valideringen. 
Den valideringsperiod som kom att användas var från vecka 49 år 2001 till och med vecka 5 
år 2002. 
 
Följande ytmonteringslinor ingick i valideringen: 

• Warsteiner, Siemenslina. 
• Erdinger, Siemenslina. 
• Hokkaido, Fujilina. 
• Kirin, Fujilina. 
• Orion, Fujilina. 

 
Genomförande av valideringen 
Valideringen genomfördes genom att modifiera och använda delar av kapacitetssimulerings-
verktyget. Således omskapades det till ett verktyg för validering av kapacitetssimulerings-
verktyget. Indata till verktyget var information från ytmonteringslinornas loggböcker, se 
Figur 9.5. De data som användes från loggböckerna var följande: 

• Datumen då orders operationer utfördes i ytmonteringslinorna. 
• Kretskortens identitet. 
• Orderidentiteten och operation (YT1 eller YT2). 
• Antalet kretskort respektive order innehöll. 
• Antal komponenter som orderns operation innehöll. 
• Operationstiderna för orderns operation. 
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Till följd av de tidigare studierna av loggböckerna fanns vetskapen om att de innehöll vissa 
orimliga operationstider. Dessa tider var exempelvis negativa operationstider eller orders 
operationer som tagit över 40 timmar att montera. De orimliga operationstiderna måste rensas 
bort för att erhålla en korrekt validering. Det gick inte följa upp och kontrollera att alla 
operationstider var rimliga i loggböckerna på grund av att valideringen innehåller över 1060 
operationstider. Därför skapades vissa riktlinjer för vilka order som närmare skulle studeras 
för att eventuellt raderas från loggböckerna. Följande två riktlinjer skapades: 

1. Operationstider som tagit mindre är 10 minuter (0,17 timmar) per order och operation 
ska studeras. Operationstiden ska eventuellt rensas bort om: 

• Operationstiden är negativ. 
• Ordern innehåller mer än 15 kort. 
• Orderoperationen innehåller mer än 800 komponenter. 

 
2. Operationstider som tagit mer än 10 timmar per order och operation ska studeras. 

Operationstiden ska eventuellt rensas bort om: 
• Operationstiden är över 24 timmar. 
• Orderns operation innehåller mindre än 30000 komponenter. 
• Orderns operation har en takttid på mer än 1400 sekunder 

 
Ett fåtal order rensades bort från loggböckerna. Ett exempel var kretskortsidentitet 
3BSE005927R1 och operation YT1 som hade en takttid på 2280 sek per kretskort i logg-
boken. 
 
Den information som finns i loggböckerna, dock inte orderns operationstid, är likvärdiga med 
de data som är indata till kapacitetssimuleringsverktyget. Några av dessa data i loggböckerna 
behövde dock anpassas. Datumet då ordern monterades i ytmonteringslinan ändrades till den 
vecka ordern monterades i ytmonteringslinan. Därutöver registrerades vilken operation som 
utförts, montering på kortets på primär- eller sekundärsida (YT1 eller YT2). 
 
Verktyget modifierades så att kolumner fanns för att föra över följande information till 
verktyget från loggböckerna, se Bilaga 12 och Figur 9.27: 

• takttid 
• antal komponenter 
• operationstider 

 
Från loggböckerna överfördes även till verktyget data om veckan då order monterades i 
ytmonteringsavsnittet, namnet på ytmonteringslinan där ordern monterats, kretskortsidenti-
teterna och orders operation. Nu var det möjligt att simulera respektive operationstid på 
samma sätt som i kapacitetssimuleringsverktyget. I Figur 9.27 presenteras respektive orders 
simulerade operationstid och operationstiden från loggboken. Ur denna tabell sammanställdes 
diagrammen och tabellerna i Bilaga 12. 
 
Valideringens resultat 
I diagrammen i Bilaga 12 visas resursbehoven i timmar per vecka för respektive 
ytmonteringslina. Diagrammen innehåller staplar för både loggböckernas och simulerings-
verktygets sammanställda resursbehov, därigenom kan dessa enkelt jämföras. Resursbehoven 
presenteras även i tabellform, Tabell 9.8 Resultattabeller validering, där beräknades även 
avvikelserna mellan loggböckernas registrerade resursbehov och de resursbehov som 
simuleringsverktyget genererat. Valideringsperioden innefattar jul och nyår vilket ses genom 
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den låga beläggningen under år 2001 vecka 52 och 2002 vecka 01 i Bilaga 12. Generellt sätt 
visade kapacitetssimuleringsverktyget ett lägre kapacitetsbehov än vad som noterats i 
loggböckerna. Avvikelsen mellan loggböckernas och simuleringsverktygets resursbehov 
varierade mellan -15,8% och -3,0%, se Tabell 9.8 Resultattabeller validering. 
 
De artiklar och operationer som saknade takttider i kapacitetssimuleringsverktyget togs med i 
valideringen, detta för att valideringen ska visa hur stor del av totala operationstiden som 
verktyget behandlar. Det var 26 order och dess operationer som sakande operationstider från 
verktyget och det totala resursbehovet för dessa order som registrerats i loggböckerna var 79,5 
timmar. Om dessa order exempelvis bearbetades i enbart en ytmonteringslina kan det 
betydligt inverka på avvikelserna som beräknades i tabellerna i Tabell 9.8. Differensen för 
respektive order och operation som ingick i valideringen beräknades, se Figur 9.27 
Valideringsverktyget och kolumnen ”DIFF = VERKTYGET – LOGGBOK”. För 
ytmonteringslinorna Erdingers och Orions differenser skapades normalfördelningsplottar, se 
Figur 9.33 och Figur 9.34. Plottarna skapades för att kunna undersöka om det gick att se 
någon onaturlig inverkan på variationerna mellan orders resursbehov för kapacitets-
simuleringsverktyget respektive loggböckerna. Differenserna verkar vara någorlunda normal-
fördelade vilket är en indikation på att det inte förekommer några onaturliga avvikelser. Dock 
ses i Erdingers normalplott att kapacitetsverktyget utdata systematiskt visar lite mindre än det 
resursbehov som registrerats i loggboken. Detta inses då linjen i normalplotten bryter den 
horisontella linjen på den negativa sidan av tallinjen, vilket även överensstämmer med 
beräkningen av avvikelsen för Erdinger under valideringsperioden. Valideringens resultat kan 
ses som en indikation på att kapacitetssimuleringsverktyget går att använda för 
kapacitetsbehovsplanering av ytmonteringsavsnittets resurser. 
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7 Diskussion 
Simulering används för att erhålla information om hur ett verkligt system fungerar och hur det 
reagerar under olika tillstånd som testas i simuleringsmodellen. Detta examensarbete var en 
beställning av ett simuleringsverktyg för kapacitetssimulering av ett produktionsavsnitt. 
Således skulle ett simuleringsverktyg skapas. Banks-Carson-Nelsons metod för att genom-
driva ett simuleringsprojekt tillämpades. Under problemformuleringen, se Figur 3.4 
Flödesschema för simuleringsprojekt, Banks-Carson-Nelson (1996), ställdes bland annat tre 
frågor: 

1. Vad är problemet? 
2. Varför är det problemet? 
3. Är simulering rätt metod för att lösa problemet? 

 
Vid problemidentifieringen upptäcktes att den kapacitetsplanering som simuleringsverktyget 
ska stödja inte fungerar bättre med kapacitetssimuleringsverktyget som företaget efterfrågar. 
Då framkom nämligen att ytmonteringsavsnittets kapacitetsplanering är en del av företagets 
MPS. Företaget använder verksamhetsstödet BaaN IV som är uppbyggt kring principen för 
MRP och följaktligen styrs företagets MPS genom att använda materialbehovsplanering 
(MRP). Enligt principerna för MRP, se Figur 3.5 Arbetsflödet för materialbehovsplanering, 
Plossl (1995), är den typ av kapacitetsplanering som simuleringsverktyget ska stödja den del 
av arbetsflödet för MRP där företagets kapacitetsbehovsplaner verifieras, med andra ord 
fastställa att produktionsresurserna är tillräckliga för att producera enligt huvudplanen. I detta 
inledande skede av projektet upptäcktes även att det övergripande planeringsarbetet med 
huvudplanen inte fungerar samt att detta är en del i ett större problem med företagets MPS. 
Det konstaterades att Västerås Operations verksamhet inte går att bedriva utan ett dugligt 
verksamhetsstöd. Därför är företaget beroende av att BaaN IV och dess moduler genererar 
användbara utdata som stödjer arbetet med företagets MPS. Stycke 3.4.2 System för Material- 
och Produktionsstyrning beskriver på ett generellt sätt dessa moduler och där inses att 
modulernas funktion och kvalitet på utdata är beroende av att det finns någorlunda korrekta 
grunddata i systemets register. En annan grundläggande orsak till att BaaN IV och dess 
moduler för MPS inte fungerar är att indata till huvudplaneringen, prognoser och bekräftade 
order från kund, är av dålig kvalitet och att produktionsplanerna därför ändras nära orders 
produktionsstart. Under problemidentifieringen upptäcktes då affärssystemets moduler 
närmare studerades att BaaN IV och verksamheten inte alltid är integrerade med varandra. 
 
Det visade sig även att problemen med företagets MPS har sitt ursprung i hur organisationen 
styrs och verkar. Hela organisationens styrning och funktion har därför del i att material-
försörjningen till produktionslinorna inte fungerar. Avlägsna delar i produktionssystemet har 
stor inverkan på ytmonteringsavsnittets MPS och därför har inte en simuleringsmodell enbart 
för kapacitetsplanering av ytmonteringslinorna någon direkt inverkan på det dagliga arbetet 
med planering av ytmonteringsavsnittets resurser. Sålunda går det inte under rådande 
omständigheter att skapa en hållbar simuleringsmodell. Här presenteras kort några åtgärds-
förslag som ledningen borde genomföra innan kapacitetssimuleringen av ytmonterings-
avsnittet går att utföra på ett tillfredställande sätt: 
 
Hänvisningar till de olika stycken i teoridelen ger läsaren möjlighet till att erhålla 
information om varför dessa rekommendationer finns, samt hur företagets situation går att 
förbättra. 
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• Tillse att organisationen arbetar mot gemensamma mål och blir en lärande 
organisation. Ett konkret förslag är att omvandla den nuvarande matris-
organisationen till en renodlad processorganisation, vilket förhoppningsvis 
skulle leda till att organisationen styrs mot gemensamma mål. Se stycke 3.7 
Organisationsteori. 
 

• Ge logistikfunktionen möjlighet att arbeta med rätt komponentlagernivåer 
istället för låga komponentlagernivåer. Då skulle viktiga komponenter alltid 
finnas tillgängliga. Se stycke 3.3.1 Materialbehovsplanering (MRP). 
 

• Tillsätta resurser och utdela ansvar för att förbättra och underhålla 
verksamhetsstödets grunddata, samt för att tillse att prognoser och bekräftade 
kundorder någorlunda överensstämmer med det som verkligen kommer att 
produceras i verkstaden. Se stycke 3.3 Material och produktionsstyrning, MPS 
samt stycke 3.4 Affärssystem. 
 

• Tillse att fungerande metoder och rutiner finns för huvudplanering och att 
dessa följs. Se stycke 3.3 Material och produktionsstyrning, MPS samt stycke 
3.4 Affärssystem. 
 

• Möjliggöra så att order som av någon anledning inte kan produceras enligt 
huvudplan går att planera om till tillfällen då de kan produceras. 

7.1.1 God förbättringspotential hos ytmonteringsavsnittet 
Trots att kapacitetssimuleringsverktyg för ytmonteringslinorna inte medför någon större 
förbättring av ytmonteringsprocessen och dess planeringsarbete finns goda möjligheter till 
förbättringar. Det är av stor betydelse att ledningen för ytmonteringsavsnittet stödjer verk-
samhetsförbättringar på det sätt som presenteras stycke 5.2.3 och underrubriken Hur 
ytmonteringsavsnittet kan påverka den rådande situationen. De direkta möjligheten till 
förbättring av ytmonteringsavsnittets effektivitet är beroende av ledningen för 
ytmonteringsavsnittets förmåga att öka flexibiliteten och effektiviteten vid riggning samt inre 
ställ av maskinerna. Exempelvis borde de kunna klara av att förverkliga riggprojektet Kon 
5000 och tillse att det fungerar som tänkt. Det räcker inte att peka med hela handen och fatta 
snabba beslut utan några direkta fakta till grund. Ledningen måste enkelt och effektivt samla 
in information om ytmonteringsprocessen för att kunna se vart de största 
förbättringspotentialerna finns. Exempelvis tydliggörs svårigheterna med detta i stycke 5.5.2 
Loggböcker. 
 
Det gäller att inse att ytmonteringsavsnittet inte är en isolerad del av orderflödet utan se 
beroendeförhållandet mellan företagets olika delar. Det skulle vara förvånande om det inte 
gick att öka ytmonteringslinornas flexibilitet vad gäller att anpassa körordningen efter de 
dagsaktuella behoven för de efterkommande produktionsgrupperna, samt möjliggöra utjäm-
ning av orderflödets belastningstoppar. Exempelvis genom att vid behov tillåta ett mellanlager 
i produktionsflödet. Då fordras dock att beslutsfattarna för ytmonteringsavsnittet kan sam-
arbeta med de delar av organisationen som kan hjälpa till att realisera förbättringarna. De 
vattentäta skotten mellan organisationens funktioner och avdelningar måste öppnas. 

7.1.2 Individens mål ska överensstämma med företagets mål 
I stycke 3.7.6 Krafter och attityder som bromsar organisationen förklaras varför det är viktigt 
att ledningen tillser att personalen känner sig trygg på arbetsplatsen. Där redogörs också för 
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betydelsen av att de anställdas individuella behov och mål i arbetet sammanfaller med 
företagets övergripande mål och behov. En del personer på Västerås Operation känner sig 
osäkra i sin arbetsroll. De tenderar till att vara rädda för att ställa frågor, ifrågasätta brister och 
undviker att samarbeta med annan personal. En anledning kan vara att de försöker undvika att 
hamna i situationer som de inte bemästrar. Sociala misslyckande, skamsituationer och sociala 
uppbrott kan framkalla psykiska kriser. Under den tiden examensarbetet utfördes pågick det 
nästan kontinuerligt omorganisationer, varsel och uppsägningar av personal på Västerås 
Operation. Detta påverkade säkert personalens attityd, självkänsla och beteende väsentligt på 
alla nivåer i företagshierarkin. Om inte företagets ledning lyckas vända den något ogynn-
samma stämningen på företaget kommer företaget troligen få stora problem i framtiden. Det 
är trots allt personalens individuella motiv och behov som styr samt motiverar dem på 
arbetsplatsen. 
 
Därför är det mycket viktigt att företagsklimatet är sådant att personalens individuella mål och 
behov främjar Västerås Operations utveckling och framtida avkastning. Ledningen kan 
underlätta detta genom att tillse att kostnader och intäkter fördelas rättvist mellan företagets 
funktioner och avdelningar, helst på individnivå men det är i nuläget överkurs. Därigenom blir 
det lönsamt för all personal att stödja den verksamhet som ökar Västerås Operations vinst. 
Detta leder till att personalen klarar att dela det gemensamma resultatansvaret. För att ha 
framgång med verksamheten måste organisationen börja mäta effektiviteten i huvud-
processerna och i gränssnitten mellan dess delprocesser för att därigenom kunna utvärdera 
och förstå organisationen bättre. Då kommer det vara möjligt och lönsamt för organisationens 
funktioner och avdelningar att samarbeta med företagets material- och produktionsstyrning. 
Troligen skulle detta medföra att kapacitetsplaneringen av ytmonteringslinorna fungerar 
tillfredställande och att kapacitetssimulering av ytmonteringslinorna skulle bli en hållbar 
funktion i planeringsarbetet. 

7.1.3 Diskussion kring sammanställning av information och grunddata 
I resultatet visas att det faktiskt på ett relativt enkelt sätt går att sammanställa fungerande 
processtider. Om ställtiderna och stopptiderna samlades in på ett förnuftigt sätt skulle det gå 
att sammanställa ställtiderna för respektive kretskortsidentitet och operation, samt veta vilka 
produktionsavbrott som har störst inverkan på ytmonteringslinornas effektivitet. Det skulle 
även leda till att eventuella problem vilka är bundna till viss utrustning (maskiner) samt vissa 
kretskortidentiteter och/eller operationer skulle spåras, identifieras och därigenom vara 
möjliga att åtgärda. Se exempelvis stycke 5.5.3 Studier av ytmonteringsprocessen och analys 
av stopptider. Detta förfarande skulle även medföra en fungerande efterkalkylering. 
 
För en del produktionsavsnitt och funktioner är det möjligt att använd samma typ av tillväga-
gångssätt för att erhålla någorlunda korrekta ställ- och processtider. Därutöver finns det 
eventuellt mjukvara i viss utrustning som automatiskt mäter olika intressanta parametrar och 
tider såsom medeltid mellan fel, medeltid för produktionsavbrott, effektivitetsgrad, 
utnyttjandegrad och operationstider för respektive order etc. Givetvis är inte metoden med 
loggböcker användbar för alla produktionsavsnitt och operationer. Till exempel fungerar 
tidsstudier utmärkt för många kretskortsidentiteter och operationer. Se exempelvis 4.2.6 
Existerande simuleringsverktyg där det redan existerande simuleringsverktyget beskrivs som 
används av personalen som utarbetar kundofferter. Ska företaget använda materialbehovs-
planering för att styra material- och produktionsflödet måste rätt grunddata finnas för 
behovsberäkningarna för alla resurser i produktionskedjan. Därför borde de som arbetar med 
det existerande simuleringsverktyget ges resurser och möjlighet att sammanställa viktiga data 
för att därigenom förbättra BaaN IV och dess funktioner. 
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1: Frågeformulär 
Frågor till planering, logistik 

1. Hur är förfarandet då kunden kommer med prognoser och/eller beställer leverans av 
produkt ? 
 

2. Vem tar emot kundens orderbeställning i företaget ? 
 

3. När kommer kunden med prognoser för efterfrågan av sina produkter (artikel, antal, 
samt leveransdatum) ? 
 

4. Arbetas dessa prognoser fram med kundens kontakter på Flextronics, i så fall vilka ? 
 
Exempelvis: Sales and Customer Projects, PM ( Program Manager ), order desk 
 

5. Identifieras kritiska ledtider för slutprodukt i produktionskedjan ? 
Exempel: 
Led tid för komponenter, trång sektion i produktionen, etcetera. 
 

6. Hur säkra är kundens prognoser och planerade order ungefär 6 månader före 
leveransdatum ? 
 

7. Följs utfallet av prognoserna upp, och vad ger det för resultat ? 
 

8. Används något prognosuppföljningsverktyg, i så fall vilket ? 
 

9. Hur nära avrop kan kunden göra ändringar i sina prognoser ? 
 

10. I vilket skede matas kundens prognoser och/eller bestämda order in i BAAN ? 
 

11. När kommer ovan nämnda kundprognoser och order med i huvudplanen ? 
 

12. Vilka matar in kundprognoser respektive bestämda order in i BAAN ? 
 

13. Vilka har behörighet att göra ändringar av prognoser i BAAN, samt göra ändringar av 
lagda order i BAAN ? 
 

14. Vilka personer gör ändringar i huvudplanen ? 
 

15. När rensas prognoser och order bort, från huvudplanen, då det framgår att de inte blev 
”riktiga” orderstarter ? 
 

16. Finns det regler och rutiner för att utföra ändringar i huvudplanen ? 
 

17. Huvudplanen baseras på prognoser och order som ligger på MPS- nivå            ( Master 
Production Scheduling ). 
Planeringsnivån under MPS är MRP ( Material Requirment Planning ). 
Koppling mellan MPS och MRP görs i BAAN, då BAAN gör 
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materialbehovsplanering efter slutproduktens produktstruktur. Produktstrukturen 
baseras på data från beredningen. 

 
18. Hur ser planerarna, utifrån huvudplanen, prognoser när kretskorten ska beordras ut i 

produktion ?  
 

19. När och hur ser planerarna vilken/vilka ytmonteringsmaskin(er), som kortet ska 
monteras i ? 
 

20. Hur ser ”orderflödet” ut från huvudplanen till produktionsorder i Shop Floor ? 
 

21. När och vilka personer överför order från huvudplan till produktionsorder i Shop Floor 
? 
 

22. Vad är körplanen, hur skapas den och vilka skapar den ? 
 

23. Vilka ansvarar för att körplanen stämmer ? 
 

24. Skulle ett fungerande Kapacitetsbehovsplaneringsverktyg underlätta ert  
arbete ? 

 
 
Övriga frågor 
 

• Finns det dokumentation innehållande rutiner, samt beskrivningar av hur ni arbetar 
(exempelvis arbetsbeskrivningar och process, flödesschema. ) ? 

 
• Utvärderar ni kontinuerligt organisationens resultat, i så fall hur? 

 
• Hur dokumenteras avvikelser ( fel, problem, etcetera ) ? 

 
• Uppkommer det avvikelser i er verksamhet ? 

 
• Hur följer ni upp avvikelser ? 

 
• Har ni definierat er avdelnings gränssnittet till andra avdelningar i organisationen, 

skulle jag få se detta om det existerar ? 
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Bilaga 2: Organisationsschema 

 
 
Figur 9.1 Organisationsschema, Företaget 
 

 
 
Figur 9.2 Organisationsschema, Affärsenhet 1 
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Figur 9.3 Organisationsschema, Affärsenhet 2 
 

 
Figur 9.4 Organisationsschema, Funktionen teknik och kvalitet  



 107

Bilaga 3: Loggböcker för operationstider och stopptidsmätning 
 

 
 
Figur 9.5 Loggboksark för bland annat operationstider 
 

 
 
Figur 9.6 Loggboksark för stopptider 
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Bilaga 4: Loggbok för ställtidsmätning 
 

 
 
Figur 9.7 Loggbok för ställtidsmätning 
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Bilaga 5: Teoretiska monteringstider 
 
       

Artikel id  
Cycletime 

(sec) PP/h  Montagetid Montagetid 
   Yt1 Yt2 Primär Sekundär 
3HAB2241-1/06  DSQC325 67 + 75 20954 38953 33,5 37,5 
3HAB2241-1/07 DSQC325 67 + 75 20954 38953 33,5 37,5 
3HAB5956-1/F DSQC323 78 33353  39,0  
3HAB5956-1/G DSQC323 78 33353  39,0  
3HAB5957-1/F DSQC324 82 34704  41,0  
3HAB5957-1/G DSQC324 82 34704  41,0  
3HAB5960-1/S  DSQC322 70 30491  70,0  
3HAC0373-1/G DSQC361 70 + 62 29936 40211 35,0 31,0 
3HAC0373-1/H DSQC361 70 + 62 29936 40211 35,0 31,0 
3HAC3180-1/E DSQC373 70 30834  70,0  
3HAC3180-1/F DSQC373 70 30834  70,0  
3HAC3619-1/H DSQC305 29 27045  29,0  
3HAC8848-1/D DSQC522 49 31001  49,0  
3BSE018112R1/E PM860-2 37 11917  18,5  
3BSE018112R1/D PM860-2 37 11917  18,5  
3EST53-610/07  67  36068  22,3 
3EST53-610/08  67  36068  22,3 
61430001-HK/07  95  37449  23,8 
61430001-HK  95  37449  23,8 
61430001-UF/08  33  31031  19,5 
61430001-UF/09  33  31031  19,5 
61430001-UF  33  31031  19,5 
61430001-UJ/10  25 + 59 22421 35096 12,5 22,5 
61430001-UJ  25 + 59 22421 35096 12,5 22,5 
61430001-WG/11  47 + 60 32986 36376 23,5 34,0 
61430001-WG  47 + 60 32986 36376 23,5 34,0 
61430001-WH/15  25 + 45 21365 31015 12,5 25,5 
61430001-WH  25 + 45 21365 31015 12,5 25,5 
61430001-WJ/11  47 + 60 32969 37354 23,5 33,0 
61430001-WJ  47 + 60 32969 37354 23,5 33,0 
61430001-WK/04  55 + 52 36508 32182 27,5 29,5 
61430001-WK  55 + 52 36508 32182 27,5 29,5 
61430001-WM/09  54  32633  27,0 
61430001-WM/10  54  32633  27,0 
61430001-WM  54  32633  27,0 
61430001-WN/13  32 + 37 18108 32216 16,0 19,0 
61430001-WN  32 + 37 18108 32216 16,0 19,0 
61430001-WR/08  29 + 30 16124 28865 14,5 17,0 
61430001-WR  29 + 30 16124 28865 14,5 17,0 
61430001-ZL/04  25 + 59 22083 35415 12,5 22,5 
61430001-ZL/05  25 + 59 22083 35415 12,5 22,5 
61430001-ZL  25 + 59 22083 35415 12,5 22,5 
61430001-ZT/07  95  37449  23,8 
61430001-ZT/08  95  37449  23,8 
61430001-ZT  95  37449  23,8 
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Artikel id  
Cycletime 

(sec) PP/h  Montagetid Montagetid 
   Yt1 Yt2 Primär Sekundär 
       
3BSE008501R1/F PM810-1 31 + 33 26395 34825 7,8 8,3 
3BSE008501R1 PM810-1 31 + 33 26395 34825 7,8 8,3 
3BSE008505R1/E CI810-1 31 + 28 15223 32840 7,8 7,0 
3BSE008505R1 CI810-1 31 + 28 15223 32840 7,8 7,0 
3BSE008509R1/E DI810-1 81 + 47 23863 30565 20,3 11,8 
3BSE008509R1 DI810-1 81 + 47 23863 30565 20,3 11,8 
3BSE008511R1/E DO810-1 66 + 34 29422 32870 16,5 8,5 
3BSE008511R1 DO810-1 66 + 34 29422 32870 16,5 8,5 
3BSE008513R1/E DI820-1 58 + 67 27596 29335 14,5 16,8 
3BSE008513R1/F DI820-1 58 + 67 27596 29335 14,5 16,8 
3BSE008513R1 DI820-1 58 + 67 27596 29335 14,5 16,8 
3BSE008515R1/E DO820-1 26 + 40 24384 38053 6,5 10,0 
3BSE008515R1/F DO820-1 26 + 40 24384 38053 6,5 10,0 
3BSE008515R1 DO820-1 26 + 40 24384 38053 6,5 10,0 
3BSE008517R1/M AI810-1 58 + 63 31219 38505 14,5 15,8 
3BSE008517R1/N AI810-1 58 + 63 31219 38505 14,5 15,8 
3BSE008517R1 AI810-1 58 + 63 31219 38505 14,5 15,8 
3BSE008551R1/A DI821-1 53 + 56 30373 35123 13,3 14,0 
3BSE008551R1/B DI821-1 53 + 56 30373 35123 13,3 14,0 
3BSE008551R1/C DI821-1 53 + 56 30373 35123 13,3 14,0 
3BSE008551R1 DI821-1 53 + 56 30373 35123 13,3 14,0 
3BSE008582R1/A PM810V1-2 34 + 87 10531 22558 8,5 21,8 
3BSE008582R1 PM810V1-2 34 + 87 10531 22558 8,5 21,8 
3BSE013223R1/B TU801V2-1 25+25 28230 30222 8,3 8,3 
3BSE013223R1 TU801V2-1 25+25 28230 30222 8,3 8,3 
3BSE013227R1/B TU802V2-1 25+25 28230 30848 8,3 8,3 
3BSE013227R1 TU802V2-1 25+25 28230 30848 8,3 8,3 
3BSE013251R1/B DO821-1 26 + 40 24384 38053 6,5 10,0 
3BSE013251R1 DO821-1 26 + 40 24384 38053 6,5 10,0 
3BSE013264R1/A CI810A-2 34 + 84 8846 21076 8,5 21,0 
3BSE013264R1 CI810A-2 34 + 84 8846 21076 8,5 21,0 
3BSE015179R1/C AIBV1 56 + 63 31969 38654 14,0 15,8 
3BSE015179R1 AIBV1 56 + 63 31969 38654 14,0 15,8 
3BSE015180R1/A DOBV1 64 + 33 30359 33863 16,0 8,3 
3BSE015180R1 DOBV1 64 + 33 30359 33863 16,0 8,3 
       
3BSE005735R1/N NIOC-01 21+25 25198 27925 25,0 25,0 
3BSE005735R1 NIOC-01 21+25 25198 27925 25,0 25,0 
3BSE006065R1/L NAMC-03 45+86 6680 21498 7,5 14,3 
3BSE006065R1 NAMC-03 45+86 6680 21498 7,5 14,3 
3BSE009858R1/G NIOC-01C 21+25 25198 27925 25,0 25,0 
3BSE009858R1 NIOC-01C 21+25 25198 27925 25,0 25,0 
3BSE009859R1/C NAMC-03C 45+86 6680 21498 7,5 14,3 
3BSE009859R1 NAMC-03C 45+86 6680 21498 7,5 14,3 
3BSE015488R1/E NAMC-11 40+65 14922 34327 8,0 13,0 
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Artikel id  
Cycletime 

(sec) PP/h  Montagetid Montagetid 
   Yt1 Yt2 Primär Sekundär 
3BSE015488R1 NAMC-11 40+65 14922 34327 8,0 13,0 
3BSE015489R1/B NDCO-01 38 28433  3,5  
3BSE015489R1 NDCO-01 38 28433  3,5  
3BSE015490R1/C NDCO-02 33 28946  3,0  
3BSE015490R1 NDCO-02 33 28946  3,0  
3BSE017193R1/A NDCO-03 31 24438  2,8  
3BSE017193R1 NDCO-03 31 24438  2,8  
3BSE017194R1/E NAMC-11C 40+65 14922 34327 8,0 13,0 
3BSE017194R1 NAMC-11C 40+65 14922 34327 8,0 13,0 
3BSE017195R1/B NDCO-01C 38 28433  3,5  
3BSE017195R1 NDCO-01C 38 28433  3,5  
3BSE017196R1/C NDCO-02C 33 28946  3,0  
3BSE017196R1 NDCO-02C 33 28946  3,0  
3BSE017197R1/A NDCO-03C 31 21780  2,8  
3BSE017197R1 NDCO-03C 31 21780  2,8  
 
Tabell 9.1 Optimala monteringstider beräknade av Siemens linedator 
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Bilaga 6: Sammanställning av stopptider för kretskortidentitet 3HAC3180-1 
 
Här presenteras en sammanställning av stopptider från verktyget för analys av 
stopptider. 
 
Operationen som utförs är montering av mönsterkortets primärsida 
 
Kretskortsidentitet är 3HAC3180-1 
 
 
 
SAMMANSTÄLLNING AV KODER FÖR AVBROTT 
 

Maskinrelaterade Programrelaterade Komponentrelaterade
stopp stopp stopp 

10 S23_1 20 GF 30 SALDOBRIST 
11 S23_2 21 REV:ÄNDRING 31 Leta komp. 
12 F5 22 Kordinatfel 32 Felriggat 
13 ASYS 23 Fiducials 33 Bandning 
14 UGN 24 Plockproblem 34 Matare Saknas 
15 DEK265 25 Rotationsfel 35 Matarproblem 
16 STENCIL 26   36 Avbokning 
17 TRAY 27   37   
18   28   38   
19   29   39   
            
            
            

 
 

Förebyggande     Information, möte   
underhåll (FU) Omställningar utbildning Övrigt 

40 Städning 50 Riggning 60 Skiftbyte 70 
41 Veckoserv. 51 OrderByte 61 Möte.   
42 Månadsserv 52 Ugn 62 Utbildning   
43 Kvartalsserv     63 Operatör saknas   
44 Halvårsserv     64 Rast   
45 Ettårsserv     65 Lunch   
46       66 Skiftuppehåll   
47       67 Utlåning av maskin   
48             
49             
              
              
              

 
Tabell 9.2 Sammanställning av koder för avbrott 
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Order 1           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort

2000-11-08 08:30 2000-11-08 22:45 167 23% 14,3 307,2 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 0,83 51     
2 0,5 60     
3 1 33     
4 0,5 63     
5 0,5 33     
6 2 11     
7 0,5 63     
8 1,5 61     
        

total stopptid = 7,33  Andel stopptid = 0,51   
            
      

Order 2           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort

2000-11-14 02:30 2000-11-14 18:55 232 27% 16,4 254,7 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 2,5 50,51,62,31,34     
2 2,2 12     
        

total stopptid = 4,7  Andel stopptid = 0,29   
            
      

Order 3           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort

2000-11-21 10:50 2000-11-21 17:15 173 52% 6,4 133,5 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
        

total stopptid = 0  Andel stopptid = 0   
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Order 4           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2000-12-02 14:00 2000-12-03 04:15 120 16% 14,3 427,5 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 0,28 34     
2 0,5 31     
3 0,33 11     
4 0,33 35     
5 0,33 34     
6 0,17 31     
7 0,33 34     
8 0,5 64     
9 0,25 14     

10 0,3 63     
11 0,37 31     
12 0,5 64     
13 1,5 24     
14 0,5 64     
        

total stopptid = 6,19  Andel stopptid = 0,43   
            
      

Order 5           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2000-12-09 14:15 2000-12-10 01:30 171 30% 11,3 236,8 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 0,5 31     
2 1 11     
3 0,33 31     
4 0,3 60     
5 0,5 10     
6 0,5 64     
7 0,42 33     
8 0,5 64     
9 1,08 31     
        

total stopptid = 5,13  Andel stopptid = 0,46   
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Order 6           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2000-12-18 23:00 2000-12-19 14:30 132 17% 15,5 422,7 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 1 17     
2 2 63     
3 1 65     
4 1 31     
        

total stopptid = 5  Andel stopptid = 0,32   
            
      

Order 7           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2000-12-19 20:00 2000-12-19 20:30 8 31% 0,5 225,0 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
        

total stopptid = 0  Andel stopptid = 0   
            
      

Order 8           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2001-01-02 13:00 2001-01-02 22:05 92 20% 9,1 355,4 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 0,5 64     
2 0,67 33     
3 0,5 60,62     
4 0,5 33     
5 0,5 64     
        

total stopptid = 2,67  Andel stopptid = 0,29   
            



 116

 
      

Order 9           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2001-01-02 22:05 2001-01-03 04:20 77 24% 6,2 292,2 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 0,5 64     
2 0,5 33     
3 0,5 64     
        

total stopptid = 1,5  Andel stopptid = 0,24   
     

      
      

Order 10           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2001-01-12 11:15 2001-01-15 05:50 148 4% 66,6 1619,6 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 1 33     
2 0,75 14     
3 0,5 64     
4 0,42 50     
5 0,33 18     
6 22,42 35     
7 2,25 65     
8 0,33 18     
9 0,5 16     

10 0,5 64     
11 1,75 36     
        

total stopptid = 30,75  Andel stopptid = 0,46   
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Order 11           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2001-02-12 06:00 2001-02-12 23:30 166 18% 17,5 379,5 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 0,3 60     
2 1,2 50     
3 0,67 33     
4 1,67 33     
5 0,5 33     
6 0,5 64     
7 1 63     
8 0,5 64     
9 0,5 65     
        

total stopptid = 6,84  Andel stopptid = 0,4   
            
      

Order 12           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2001-02-20 23:00 2001-02-21 12:30 141 20% 13,5 344,7 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
1 0,5 65     
2 1 31     
3 1 33     
4 0,5 50     
5 0,5 64     
6 0,5 60     
7 1 33     
8 0,5 64     
9 0,5 65     
        

total stopptid = 6  Andel stopptid = 0,44   
            
      

Order 13           
order start order stopp antal kort u-grad h/order sec/kort 

2001-02-21 12:30 2001-02-21 17:10 105 44% 4,7 160,0 
        

Stopp Stopptid Fel kod     
        

total stopptid = 0  Andel stopptid = 0   
            

 
Tabell 9.3 Tabeller för sammanställning av stopptider för kretskortidentitet 3HAC3180-1 och 
operationen montering på primärsida. 
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Bilaga 7: Urval av ställtider från ytmonteringslinans Hokkaido 
 

Kretskorts 
identitet Operation Ställtid 

3BSE020509R1 prim 0:08 
3BSE020509R1 prim 0:23 
3BSE008519R1 prim 0:21 
3BSE008519R1 prim 1:13 
3BSE008519R1 prim 0:12 
3BSE008519R1 prim 0:15 
3BSE008519R1 prim 0:40 
3BSE008519R1 prim 0:18 
3BSE008519R1 prim 0:15 
3BSE008519R1 prim 0:59 
3BSE008519R1 prim 0:41 
3BSE008519R1 sek 0:10 
3BSE008519R1 sek 0:04 
3BSE008519R1 sek 0:03 
3BSE008519R1 sek 0:10 
3BSE008519R1 sek 0:15 
3BSE008519R1 sek 0:02 
3BSE008519R1 sek 0:12 
3EST113-786 sek 0:45 
3EST113-786 sek 1:03 
3EST113-786 sek 0:44 
3EST113-786 sek 0:05 
3EST113-786 sek 0:16 
3EST113-786 sek 1:48 
3EST113-786 sek 1:20 
3EST113-786 sek 0:24 
3HAC2424-1 prim 1:10 
3HAC2424-1 prim 0:51 
3HAC2424-1 prim 0:30 

 
Tabell 9.4 Ett urval ställtider från Hokkaidos loggbok för ställtider 
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Bilaga 8: Histogram för ytmonteringslinan Hokkaidos ställtider 
 

Fack Frekvens Kumulativa procenttal
0,02 2 0,67% 
0,16 68 23,33% 
0,31 56 42,00% 
0,46 42 56,00% 
0,60 25 64,33% 
0,75 22 71,67% 
0,90 13 76,00% 
1,05 11 79,67% 
1,19 17 85,33% 
1,34 6 87,33% 
1,49 9 90,33% 
1,63 3 91,33% 
1,78 9 94,33% 
1,93 3 95,33% 
2,08 2 96,00% 
2,22 5 97,67% 
2,37 3 98,67% 
Fler 4 100,00% 

Antal ställ= 300   
 
Tabell 9.5 Frekvensindelning 
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Figur 9.8 Histogram för Hokkaidos ställtider 
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Bilaga 9: Statistiskanalys av takttider 
 

 
 
Figur 9.9 Histogram takttider för kretskortsidentitet 3BSE008505R1 
 

 
 
Figur 9.10 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 3BSE008505R1 
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Figur 9.11 Histogram takttider för kretskortsidentitet 3BSE005735R1 
 
 

 
 
Figur 9.12 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 3BSE005735R1 
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Figur 9.13 Histogram takttider för kretskortsidentitet 61430001-WH 
 

 
Figur 9.14 Normalplott takttider för kretskortsidentitet 61430001-WH 
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Beräkningsunderlag för takttidernas histogram och normaplottter. 
3BSE008505R1 
primärsida 
nr  takttid 
1 43,33 
2 37,50 
3 31,88 
4 30,00 
5 84,38 
6 28,38 
7 35,53 
8 45,00 
9 27,63 
10 26,47 
11 35,00 
12 69,00 
13 63,68 
14 36,00 
15 41,07 
16 82,74 
17 33,33 
18 59,21 
19 29,46 
20 25,00 
21 25,00 
22 35,42 

 
3BSE005735R1 
primärsida 
nr takttid 
1 70,88 
2 100,55 
3 76,65 
4 61,81 
5 89,01 
6 58,35 
7 100,00 
8 108,30 
9 80,11 
10 72,03 
11 54,56 
12 50,27 
13 65,93 
14 82,42 
15 56,87 
16 41,21 
17 65,93 
18 69,23 
19 69,23 
20 57,69 
21 89,01 
22 56,04 
23 62,64 

Tabell 9.6 Underlag 

 
 

nr takttid 
24 31,32 
25 51,92 
26 38,74 
27 39,56 
28 46,15 
29 46,15 
30 56,87 
31 53,57 
32 46,98 
33 73,35 
34 59,34 
35 56,04 
36 81,00 
37 60,00 
38 81,43 
39 60,00 
40 36,00 
41 36,00 
42 63,00 
43 36,00 

 
61430001-WH 
primärsida 
nr takttid 
1 65,00 
2 75,00 
3 94,00 
4 68,40 
5 51,20 
6 62,00 
7 44,74 
8 37,16 
9 37,50 
10 74,00 
11 42,00 
12 42,00 
13 33,00 
14 42,00 
15 52,17 
16 79,27 
17 56,40 
18 30,81 
19 63,33 
20 88,24 
21 45,00 
22 58,14 
23 51,00 
24 94,74 
25 30,00 

 

 
 

nr takttid 
26 102,00 
27 35,71 
28 36,00 
29 58,54 
30 66,00 
31 53,91 
32 61,00 
33 66,00 
34 60,00 
35 125,00 
36 100,00 
37 90,00 
38 72,97 
39 71,68 
40 78,00 
41 40,27 
42 28,00 
43 58,13 
44 39,38 
45 78,75 
46 26,25 
47 26,25 
48 85,21 
49 45,00 
50 75,38 
51 35,62 
52 67,50 
53 37,50 
54 59,40 
55 45,75 
56 107,80 
57 42,00 
58 81,75 
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Bilaga 10: Utdata från verktyget för sammanställning av takttider 
 

 
 
Figur 9.15 Utdata från verktyget för sammanställning av takttider 
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Bilaga 11: Kapacitetssimuleringsverktyget 
 

 
 
Figur 9.16 Arket ny planering 
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Figur 9.17 Arket omplanera 
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Figur 9.18 Arket indata 
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Figur 9.19 Arket artikeldata 
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Figur 9.20 Arket arbetsyta 
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Figur 9.21 Arket resultat 
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Tabell 9.7 Arket Pivottabeller  
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Figur 9.22 Diagram Siemenslinorna processtid per vecka 
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Figur 9.23 Diagram Siemenslinorna koponenter per vecka 
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Figur 9.24 Diagram Siemenslinorna kort per vecka 
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Figur 9.25 Diagram Siemenslinorna order per vecka 
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Figur 9.26 Diagram processtid för hela ytmonteringsavsnittet per vecka 
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Bilaga 12: Resultat från validering av kapacitetssimuleringsverktyget 
 

 
 
Figur 9.27 Valideringsverktyget 
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Tabell 9.8 Resultattabeller validering 
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Figur 9.28 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Erdinger 
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Figur 9.29 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Hokkaido 
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Figur 9.30 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Kirin 
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Figur 9.31 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Orion 
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Figur 9.32 Resultat för validering av kapacitetssimulering av ytmonteringslinan Warsteiner 
 

 
 
Figur 9.33 Normalplott av differensen mellan verktyget och loggböckernas operationstider 
för Erdinger 
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Figur 9.34 Normalplott av differensen mellan verktyget och loggböckernas operationstider 
för Erdinger 
 
 




