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Sammanfattning
I Saab Aerostructures tillverkning av flygplansdelar, används icke strukturbundet material, det vill
säga material som inte har en angiven kvantifierad förbrukning per tillverkad enhet eller material
vars angivna kvantifierade förbrukning per tillverkad enhet inte stämmer överens med verklig
förbrukning.
Personal på inköpsavdelningen vet i vissa fall inte var ett specifikt icke strukturbundet material
förbrukas, alltså vilka tillverkningsavdelningar eller flygplansdelar som förbrukar materialet. Likaså
saknas övergripande och gemensamma rutiner för hur material som klassas som icke strukturbundet
material planeras och lagerstyrs.
För att identifiera problemområden i materialförsörjningen genomfördes en flödeskartläggning för
att identifiera vilka olika typer av icke strukturbundet material som används i Saab Aerostructures
produktion samt hur dessa lagerstyrs mellan lager och buffertlager i produktion. Under
flödeskartläggningen definierades sex olika materialgrupper tillhörande icke strukturbundet material.
För att lagerstyra de identifierade materialgrupperna av icke strukturbundet material används idag
åtta stycken lagerstyrningsmetoder. Saab Aerostructures har anlitat tredjepartslogistiker för att sköta
merparten av dagens lagerstyrning. Lagerstyrningsmetoderna skiljer sig åt beroende på
tredjepartslogistiker och materialgrupp av icke strukturbundet material.
Resultatet från genomförd kartläggning och analys påvisar att det finns förbättringspotential i flera
utav dessa lagerstyrningsmetoder, samt att det är möjligt att reducera antalet lagerstyrningsmetoder
genom att använda samma lagerstyrningsmetod för snarlika materialgrupper av icke strukturbundet
material.
Genomförd analys påvisar även behovet av ett förbättrat informationsflöde mellan beredning, inköp
och produktion, när det gäller hanteringen av icke strukturbundet material.
Konkreta åtgärder i form av rekommendationer, för att förbättra lagerstyrningen av icke
strukturbundet material, presenteras i slutet av denna rapport.

Abstract
Saab Aerostructures uses non-structure-bound materials when manufacturing aviation components.
Non-structure-bound materials are here defined as materials with no given consumed quantity per
aviation component or materials with a given consumed quantity per aviation component that differs
from reality.
The complication with none-structure-bound materials makes it hard to handle these types of
materials within an enterprise-resource-planning system, and therefore complicates the daily work
of the purchasers at Saab Aerostructures. The purchasers do not always know where a specific nonstructure-bound material is consumed. Further, there are no common procedures for handling the
planning and inventory control of non-structure-bound materials.
To identify faults within the material supply chain, a flow mapping of the physical flow of nonestructure-bound materials where performed. Different types of none-structure-bound materials and
different methods of inventory control where identified and analyzed.
The performed flow mapping showed that Saab Aerostructures uses third-party logistics to handle
material supply for some non-structure-bound materials. The applied method for inventory control
differs depending on third-party logistics and type of non-structure-bound material.
Results and conclusions from the performed flow mapping and analysis show that there is a need for
improvements in several applied inventory control methods, and a possibility to reduce the number
of inventory control methods used.
The performed analysis also states that there is a need for improvement in the communication field,
regarding how information about none-structure-bound materials is passed on between Saab
Aerostructures different sections; preparation, purchasing and manufacturing.
Recommendations and necessary actions to improve inventory control of non-structure-bound
materials at Saab Aerostructures are presented in the last chapter of this report.

Förord
Det här examensarbetet har utförts vid institutionen för teknik och naturvetenskap vid Linköpings
universitet för Saab Aerostructures i Tannefors räkning. Examensarbetet behandlar interna
materialflöden av icke strukturbundet material inom Saab Aerostructures produktionsverksamhet.
Författarna till denna rapport vill börja med att tacka alla medarbetare på Saab Aerostructures som
ställt upp med tid, engagemang och information under studiens gång. Ett särskilt stort tack vill vi rikta
till våra handledare på Saab Aerostructures, Mattias Hallgren och Johanna Sohl som alltid tagit sig tid
till att besvara frågor, diskutera och ge oss värdefulla tips. Vi vill även passa på att tacka vår
handledare Maria Johansson vid Linköpings universitet, som med rådgivning och konstruktiv kritik
bidragit till att förbättra slutrapportens kvalitét. Utan er hade det inte varit möjligt att genomföra det
här examensarbetet.
Tiden för examensarbetet har varit både spännande och otroligt lärorik. Vår förhoppning är att den
här rapporten ligger till grund för hur Saab Aerostructures ska förbättra sitt interna logistikflöde av
icke strukturbundet material.

Linköping, September 2014
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1. Inledning
Följande kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till den genomförda studien. Kapitlet innefattar
en beskrivning av Saab Aerostructures verksamhet samt presentation av studiens syfte,
problemformulering och aktuella avgränsningar.
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1.1 Bakgrund
Inom produktionsindustrin används flera typer av material för att tillverka produkter. Generellt sett
kan materialen delas in i två kategorier: produktingående material, det vill säga material som ingår i
slutgiltiga produkter, exempelvis skruvar och nitar, samt material som behövs för att tillverka
produkter men som inte ingår i de färdiga produkterna, exempelvis borrar och tejp. De material som
inte ingår i de färdiga produkterna kallas icke produktingående material.
För företag är det i regel enklare att säkerställa materialförsörjning av produktingående material än
materialförsörjning av icke produktingående material. Det beror främst på att produktingående
material vanligtvis finns kvantifierade per färdig produkt. Företaget vet alltså exakt hur mycket
material som går åt för att tillverka en specifik produkt. Så är inte fallet för icke produktingående
material vilket gör det svårt att uppskatta åtgång av icke produktingående material. Ett exempel på
icke produktingående material är borrar. Företag vet i regel inte hur länge en specifik borr håller,
vilket innebär att ett företag inte kan uppskatta hur många hål som kan borras med specifik borr och
därav inte heller säga hur många produkter som kan färdigställas med en specifik borr.
För att hantera materialförsörjning till produktion använder företag ofta mjukvaruprogram, så
kallade affärssystem, vars uppgift bland annat är att planera, kvantifiera och tillhandahålla
information om materialflöden inom företaget. I regel innehåller affärssystem omfattande
information om produktingående material, medan informationen om icke produktingående material
är bristfällig.
Svårigheten att uppskatta åtgången av icke produktingående material för en specifik produkt, leder
till att företag har svårt att veta när och hur mycket material de ska köpa in, för att säkerställa
materialförsörjning till produktion. Det leder till manuellt anpassade lösningar för materialförsörjning
av respektive typ av icke produktingående material.
Motsvarande problematik med icke produktingående material återfinns hos flygplanstillverkaren
Saab Aerostructures i Linköping. Företaget använder ett flertal typer av icke produktingående
material i sina tillverkningsprocesser. Förbrukningen av materialen registreras inte i företagets
affärssystem. I tillverkningsprocesserna används även produktingående material utan uppskattad
förbrukning per färdig produkt (exempelvis tätningsmedel), samt produktingående material vars
faktiska förbrukning per tillverkad produkt skiljer sig från uppskattad förbrukning (exempelvis
skruvar). Då dessa material, både produktingående och icke produktingående, inte är bundna i en
tydlig produktstruktur har Saab Aerostructures valt att ge materialen ett gemensamt samlingsnamn i
for av i ke struktur u det aterial”.
Avsaknaden av (korrekt) information om förbrukning av icke strukturbundet material försvårar för
Saab Aerostructures inköpsavdelning i dess arbete med att materialförsörja produktionen med icke
strukturbundet material. Eftersom förbrukningen av icke strukturbundet material inte registreras i
Saabs affärssystem bygger prognostiserat materialbehov på grova uppskattningar. Prognoserna har
många gånger visat sig osäkra vilket lett till brist på icke strukturbundet material.
Då Saab Aerostructures är verksamma inom flygbranschen är krav på spårbarhet av material en
återkommande faktor. Det har sin grund i det utpräglade säkerhetstänk som finns i dagens
flygbransch. Skulle materialfel påträffas i ett senare skede av tillverkningsprocessen ska det vara
möjligt att spåra materialet bakåt i tiden och på så vis hitta andra möjliga felande enheter. Då det i
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många fall saknas korrekt information om förbrukning av icke strukturbundet material försämras
materialets spårbarhet.
Vidare saknar företaget en övergripande bild över var i produktionen icke strukturbundet material
används samt hur materialförsörjning till produktion går till för olika typer av icke strukturbundet
material.

1.2. Syfte
Syftet med den här studien är att, kartlägga flödet av icke strukturbundet material inom Saab
Aerostructures verksamhet för att visualisera för inköpsavdelningen var i produktionen icke
strukturbundet material förbrukas samt ge förslag på hur lagerstyrningen kan utformas för att
säkerställa materialförsörjning av icke strukturbundet material till produktion.

1.3. Problemformulering
Examensarbetet har en tvådelad problemformulering. Den första delen består i att kartlägga icke
strukturbundet material inom Saab Aerostructures verksamhet. Kartläggningen ska underlätta för
inköpsavdelningen i deras dagliga arbete genom att skapa en tydlig bild över åtgång och flöde av icke
strukturbundet material. Den givna problemformuleringen leder till följande frågeställningar:






Vilka typer av icke strukturbundet material finns?
Vilka produktavdelningar använder icke strukturbundet material?
Vilka typer av icke strukturbundna material används i de olika produktavdelningarna?
Hur ser flödet av icke strukturbundet material mellan lager och produktion ut?
Hur styrs flödet av icke strukturbundet material mellan lager och produktion i dagsläget?

I den andra delen ska förslag ges på ny, alternativt förbättrad befintlig lagerstyrning av icke
strukturbundet material. Utifrån en rad kriterier väljs en specifik typ av icke strukturbundet material
ut för djupare studier. Vilket leder till följande frågeställningar:






Hur kan befintlig lagerstyrning förbättras?
Vilka alternativa lagerstyrningsmetoder finns?
Vilken specifik typ av icke strukturbundet material ska studeras djupare?
Hur ser en förbättrad lagerstyrningsmetod, för studerad materialtyp, ut?
Kan framtagen lagerstyrningsmetod, för studerad materialtyp, implementeras i Saab Aerostructures
affärssystem?

3

1.4. Avgränsningar
Studien avgränsas till att endast behandla de icke strukturbundna artiklar som köps in via Saab
Aerostructures inköpsavdelning. Studien behandlar inte icke strukturbundet material som köps in
från andra avdelningar inom Saab.
Kartläggningen avgränsas till att fokusera på flödet mellan lager och buffertlager i produktion, och
omfattar därför inte materialflöden utanför och in till Saabs område.
De rekommendationer som ges till Saab baseras uteslutande på forskning och resultat från relevanta
studier inom motsvarande logistikområde och baserad inte på några kostnadsanalyser.
Förslag på lagerstyrning ges endast för buffertlager i produktion och omfattar inte lagerstyrningen av
övriga lager, se figur 1 nedan.

Fokus
Leverantör

Kund

Lager

Produktion

Figur 1. Illustrerar studiens fokus på materialförsörjning av produktion
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2. Metod
I kapitel 2 redogör författarna för hur den metod som utgör grunden till studien tas fram, vilka
datainsamlingsmetoder som tillämpas samt metodens trovärdighet och alternativa tillvägagångssätt.

5

2.1 Metodansats
Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) anser att metodansatsen i stor utsträckning påverkar
vilken typ av undersökning som är möjlig att genomföra och vilken typ av resultat man kan förvänta
sig. Det mest avgörande för valet av metod är enligt Christensen et al. (2010) studiens djup, bredd
och tidsdimension eftersom det avgör hur pass omfattande studien blir. Här väljer Christensen et al.
(2010) att lyfta fram fyra generella typer av undersökningsansatser: tvärsnittsansatts, longitudinell
ansatts, fallstudieansats samt experimentell ansats. Christensen et al. (2010) menar på att dessa är
mer eller mindre lämpliga att använda beroende på vilken typ av problem som studeras.
Tvärsnittsansansats
Christensen et al. (2010) förespråkar att en tvärsnittsansatts används för studier som är breda, ytliga,
omfattande och när syftet med studien är att kvantifiera någonting. Exempelvis en
marknadsundersökning över hur många som utnyttjar en viss vara eller tjänst i nuläget. Insamling av
information med en tvärsnittsansats är i regel standardiserade och hårt strukturerade (Christensen et
al., 2010)
Longitudinell ansats
Christensen et al. (2010) menar på att det är lämpligt att använda en longitudinell ansats även kallad
tidsseriestudie då man vill studera någonting över en längre tid. Studier som lämpar sig för det är
exempelvis hur kunders inköpsvanor förändrar sig över tid (Christensen et al., 2010).
Experimentell ansats
Christensen et al. (2010) anser att experimentell ansats bäst lämpar sig när det finns en klar bild över
vad som ska studeras samt ett tydligt formulerat syfte. Exempelvis är en experimentell ansats lämplig
för att undersöka kausala samband med hypotesprövning.
Fallstudieansats
En fallstudieansats lämpar sig bäst för studier som behandlar situationsspecifika problem, eftersom
de i regel är komplexa och omöjliga att upptäcka i breda undersökningar. En fallstudie saknar
generellt en tydlig struktur, vilket leder till en ökad risk att fokusera på fel saker i undersökningen
(Christensen et al., 2010).
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2.1.1 Val av metodansats
Christensen et al. (2010) anser att det är lämpligt att genomföra en fallstudie när undersökningen
syftar till att gå på djupet och studera mer komplexa processer. Christensen et al. (2010) föreslår
bland annat att det är lämpligt att genomföra en fallstudie då man vill förstå sambanden i en
inköpsprocess på ett större företag.
Eftersom en fallstudie ofta syftar till att studera flertalet unika fall, är det vanligt att metoden för
datainsamling varierar. Det är en stor skillnad mot exempelvis tvärsnittsansatts där metoden för
datainsamling är förutbestämd och hårt strukturerad, vilket innebär att det är svårt att gå ner på
djupet i undersökningen. Även en longitudinell ansats har sina begränsningar då den anses mycket
resurskrävande (Christensen et al., 2010).
Styrkan och svagheten med en fallstudie är dess ostrukturerade form, eftersom det inte finns några
givna regler för hur en fallstudie bör genomföras eller hur datainsamlingen ska gå till. Det innebär att
det i praktike är lätt att gå vilse i datai sa ling eller i tolkning av information (Christensen et al.,
2010).
Den här studien kan liknas vid en fallstudie i sin karaktär, då den syftar till att skapa förståelse för
försörjningsprocessen av icke strukturbundet material hos Saab Aerostructures. Som Christensen et
al. (2010) påpekar är det lämpligt att anpassa datainsamlingsmetoder till varje unikt fall i
undersökningen.
Författar as val faller således på e fallstudiea sats ed otiveri g e ligt ova . För att i te gå
vilse i fallstudie s rist på struktur, presenterar författarna en övergripande metod för studien.
Vidare presenteras också de metoder som anses relevanta för datainsamling under studiens gång i
avsnitt 2.3, varpå de datainsamlingsmetoder som anses bäst utifrån Saabs rådande situation
tillämpas.

2.2 Metodmodell
För att minimera de strukturella risker som finns vid genomförandet av en fallstudie har författarna
valt att strukturera arbetet genom att använda sig av en övergripande metod inspererade av
Björklund och Paulsson (2012) samt av Christensen et al. (2010) uppdelad i fyra faser:
förberedelsefas, undersökningsfas, analysfas samt slutfas.

2.2.1 Förberedelsefasen
Förberedelsefasen syftar till att skapa en helhetsbild över det aktuella problemet. För att få en
förståelse för problemet har författarna valt att fokusera på följande områden:





Problemformulering
Generering av en övergripande bild av icke strukturbundet material
Konkretisering av syfte till frågeställningar
Val av metod

För att ge författarna en övergripande bild av problemet som ligger till grund för studien, genomförs
intervjuer med personer med god insyn i Saab Aerostructures verksamhet. Via efterföljande
diskussion med handledare förtydligas sedan studiens syfte. Vidare genomförs observationer och
ytterligare intervjuer för att ge författarna en mer nyanserad bild av problemet.
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Efter att författarna införskaffat tillräckligt med kunskap om problemet, konkretiseras det ner till ett
antal frågeställningar. De framtagna frågeställningarna utgör sedan grunden för valet av
metodansats.

2.2.2 Undersökningsfas
Undersökningsfasen syftar till att framställa en metod för att besvara de frågeställningar som
författarna presenterar i avsnitt 1.3. För ändamålet väljer författarna att fokusera på följande
områden:
 Skapande av referensram
 Utveckling av metod för att besvara frågeställningar
 Insamling av data för att besvara frågeställningar
I referensramen presenterar författarna ett urval av metoder, teorier och forskningsstudier inom
logistikområdet som behandlar likartade problem. Utifrån dessa skapar författarna en bild av hur
problemet kan angripas för att besvara framtagna frågeställningar. Vidare studeras också relevant
metodteori för att genomföra studien under strukturerade former. Avslutningsvis inhämtas lämpliga
datainsamlingsmetoder för att besvara frågeställningarna.

2.2.3 Analysfas
Analysfasen syftar till att bearbeta och sammanställa den data som samlas in i undersökningsfasen.
För ändamålet fokuserar författarna på följande områden:
 Sammanställning av insamlad data
 Bearbetning och tolkning av insamlad data
 Presentation av bearbetad och tolkad data
Insamlad data sammanställs av författarna innan den bearbetas. För att bearbeta och tolka
sammanställd data utgår författarna från de teorier och metoder som presenteras i referensramen.
Slutligen presenterar författarna relevant data från analysen.

2.2.4 Slutfas
Slutfasen syftar till att analysera och presentera resultatet av de data som samlas in i
undersökningsfasen. För ändamålet har författarna valt att fokusera på följande områden:





Resultat
Slutsats
Kritisk granskning av metod
Diskussion

I resultatet presenteras och struktureras relevant bearbetad data från analysfasen som ligger till
grund för studiens slutsats. Vidare utvärderar författarna studiens trovärdighet genom att kritiskt
granska de metoder och teorier som tillämpas under studiens gång. Slutligen presenteras studiens
rekommendationer varpå författarna följer upp det hela med en avslutande diskussion.
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2.3 Metoder för datainsamling
En fallstudie är av oförutsägbar karaktär, vilket innebär att det saknas en gemensam metod för all
datainsamling. Under studiens gång är författarna således tvungna att anpassa metoder för
datainsamling till varje unikt område, vilket även förespråkas av Christensen et al. (2010). Patel och
Davidsson (2010) menar också att det är vanligt att tillämpa flera metoder för att samla in olika typer
av data under en fallstudie.
Kartläggningen förväntas till största del baseras på intervjuer, observationer och studiebesök. Vilket
Patel och Davidsson (2010) anser som lämpliga metoder vid genomförande av en fallstudie.

2.3.1 Kvantitativa insamlingsmetoder
Kvantitativa insamlingsmetoder är enligt Björklund och Paulsson (2012) metoder som innebär att
informationen som samlas in antingen mäts eller uppskattas numeriskt. Björklund och Paulsson
(2012) anser att insamlingsmetoder som innefattar enkäter och matematiska modeller oftast kan
betraktas som kvantitativa insamlingsmetoder.
För att de kvantitativa delarna i en studie ska uppnå hög grad av säkerhet, är det av yttersta vikt att
samtliga mätningar genomförs entydigt och strukturerat för att undvika slumppåverkan. Vid
kvantitativa studier som baseras på intervjuer eller observationer finns en risk för bedömningsfel från
intervjuarens sida. För att skapa förutsättningar för god reliabilitet vid intervjuer och observationer
krävs det därför välstrukturerade och standardiserade arbetssätt (Patel & Davidson, 2003).
Författarna har valt att inte använda sig av kvantitativa insamlingsmetoder, då dessa metoder anses
alltför generella för Saabs komplexa verksamhet. Insamlingsmetoden måste istället
situationsanpassas till den del av verksamheten som undersöks, för att inte riskera att missa
nödvändig information.

2.3.2 Kvalitativa metoder
Kvalitativa metoder är enligt Björklund och Paulsson (2012) bäst lämpade för att skapa en djupare
förståelse för specifika problem och används för att utvärdera en unik händelse. Till kvalitativa
metoder hör i regel intervjuer och observationer (Björklund & Paulsson, 2012).
Intervjuer
Enligt Björklund och Paulsson (2012) finns det tre nivåer av struktur som kan användas vid
genomförandet av en intervju, dessa är: strukturerad, semi-strukturerad samt ostrukturerad intervju.
En strukturerad intervju har bestämda frågor i bestämd ordning. En semi-strukturerad intervju utgår
ifrån bestämda frågor där intervjuaren sedan har möjlighet att formulera sina frågor efterhand
beroende på hur respondenten svarar. I en ostrukturerad intervju finns inga förutbestämda frågor
utan dessa formuleras på plats (Björklund & Paulsson, 2012).
I denna studie genomförs intervjuer med inköpare, lagerpersonal, lagerchefer, produktionschefer,
tekniker och montörer för att skapa en nyanserad och objektiv bild av situationen. Intervjuerna är av
olika karaktär beroende på den intervjuades roll i företaget. Mestadels används semi-strukturerad
intervjuform då det ger författarna möjlighet att ställa följdfrågor utifrån intervjuarens svar. Samtliga
intervjuer spelas in då det ger författarna möjlighet att spela upp bandat material vid behov.
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Observationer
Enligt Patel och Davidsson (2010) finns det främst två olika typer av observationer: strukturerad och
ostrukturerad. Vid en strukturerad observation används i regel ett schema för vad som ska studeras
och i vilken ordning, medan en ostrukturerad observation ofta syftar till att införskaffa en bred
kunskapsgrund. Patel och Davidsson (2010) anser att båda typerna kräver förberedelser och att
observatören redan har en övergripande bild av vad som ska studeras.
För att få en djupare förståelse för hantering av icke strukturbundet material kompletteras inhämtad
information från intervjuer med strukturerade samt ostrukturerade observationer i lager och
produktion. Författarna har för avsikt att observera samtliga parter inblandade i
försörjningsprocessen av icke strukturbundet material för att på så sätt skapa en så objektiv bild som
möjligt.
Studiebesök
Som komplement till rena intervjuer och observationer kommer författarna att inhämta information
från studiebesök på lager och i produktion. Studiebesöken genomförs som en kombination av
ostrukturerad observation och semistrukturerad intervju där författarna själva har möjlighet att
påverka utformningen av studiebesöken, genom att ställa frågor till montörer, lagerpersonal och
produktionstekniker.
Litteraturstudier
Genom litteraturstudier kan tidigare kunskap på det studerade området inhämtas (Patel & Davidson,
2010). Information som tas från litteratur är inte nödvändigtvis objektiv, vilket innebär att innehållet i
litteraturen måste granskas kritiskt för att avgöra om det är tillförlitlig information. Chrisensen et al.
(2010) anser att den litterära information som presenteras inom referensramen ska vara avgörande
för studiens slutsats.
Studerad litteratur till denna rapport behandlar grundläggande logistikbegrepp samt tillvägagångsätt
för att genomföra en processkartläggning. Vidare behandlas också metoder och teorier för
lagerstyrning av buffertlager i produktion.

2.4 Modeller och metoder för kartläggning av processbaserad verksamhet
Ljungberg och Larsson (2001) förespråkar inte en standardmetod vid genomförandet av en
processkartläggning utan baserar sin kartläggningsmetod på egna erfarenheter, samtidigt belyser de
vikten av att utforma processkartor på ett konsekvent sätt så att varje medarbetare har möjlighet att
snabbt ta till sig informationen på en processkarta. Vidare anser Ljungberg och Larsson (2001) att ett
vanligt förekommande fel vid processutformade kartor är att de många gånger är röriga och svåra att
förstå, vilket till stor del beror på att onödigt många symboler används. Därav förespråkar Ljungberg
och Larsson (2001) att få symboler används vid framställning av processkartor.
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2.4.1 Nedbrytning av en processbaserad verksamhet
Enligt Rentzhog (1998) kan en process kartläggas genom att först brytas ner processen till
delprocesser, där varje delprocess utvärderas för sitt bidrag till den större processen. Rentzhog
(1998) nämner tre metoder att bryta ner en process till delprocesser för kartläggning:
 Vertikalt angreppssätt
 Horisontellt angreppssätt
 Paretoprincipen
Vertikalt angreppssätt innebär att processen delas upp i delprocesser, varje delprocess bryts sedan
ner på detaljerad nivå. Nedbrytning av delprocessen fortsätter sedan i flera nivåer tills en godtyckligt
detaljerad nivå uppnås, innan man går vidare med nästa delprocess. Angreppsättet går alltså ut på
att studera en delprocess åt gången, se figur 7 nedan. I figuren är kartläggningen uppdelad i två
delar, del 1 och del 2, för att illustrera tillvägagångssättet för det vertikala angreppssättet.

Figur 7. Kartläggning av en process, med vertikalt angreppsätt

Horisontellt angreppssätt innebär precis som vertikalt angreppssätt att processen delas upp i ett
antal delprocesser. Med ett horisontellt angreppsätt kartläggs dock alla delprocesser först, innan
samtliga delprocesser bryts ner till nästa nivå, se figur 8 nedan. I figuren är kartläggningen uppdelad i
två delar, del 1 och del 2, för att illustrera det horisontella angreppssättet.

Figur 8. Kartläggning av en process, med horisontellt angreppsätt

Paretoprincipen bygger på att en liten del av processen har en stor roll i hur väl processen fungerar.
Det innebär att företaget endast fokuserar på att kartlägga den del av processen som anses viktig.
Vidare anser Ljungberg och Larsson (2001) att processer och aktiviteter bör namnges efter hur värde
skapas för ett objekt snarare än efter vad som görs eller hur det görs. I praktiken innebär det att
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namnet på en process ska ge en beskrivning av vad som händer med objektet i processen. En
tumregel är att namnge delar i processen så att personal som inte har direkt anknytning till berörda
delar eller aktivitet ändå kan förstå vad som händer i processen (Ljungberg & Larsson, 2001).

2.4.2 Informationsinsamlingsmetoder för kartläggning av en processbaserad verksamhet
Enligt Ljungberg och Larsson (2001) finns det främst fyra sätt att införskaffa den information som
behövs för att kartlägga en process:





Walk through
Virtuell walk through
Kartläggningsteam
Process design

Walk through innebär att de personer som ansvarar för kartläggningen går igenom den undersökta
processen från start till slut och stannar till på vägen för att intervjua personer som utför processens
olika aktiviteter. Ljungberg och Larsson (2001) understryker dock att det finns en risk att bilden av
processen blir vinklad utifrån kartläggarnas perspektiv samtidigt som det också finns en risk att de
som intervjuas är oengagerade till följd av att de inte ser alla steg i processen.
Virtuell walk through innebär att de personer som ansvarar för kartläggningen samlar ihop
representanter från varje del av processen. Representanterna får i sin tur beskriva den aktivitet i
processen som de ansvarar för. Fördelen med metoden är att det skapar ett engagemang inom alla
olika delar i processen men nackdelar är att metoden blir tids och resurskrävande.
Kartläggningsteam innebär att representanter från processens olika delar tillsammans får ansvara för
att kartlägga processen.
Process design används vid kartläggning av icke formella processer. Hit hör ofta projektbaserade
processer. I praktiken innebär det att processen måste konstrueras utifrån en gemensam version
mellan de aktörer som tros vara en del av processen.

2.4.3 Kartläggningsmetoder för en processbaserad verksamhet
Ljungberg och Larsson (2001) ger även förslag på arbetsgång för att kartlägga processer i en 8-stegs
modell. Modellens steg är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Processen definieras med start och slutpunkt
Processens olika aktiviteter skrivs ner på post-it lappar
Post-it lapparna sorteras så att processens olika aktiviteter hamnar i rätt ordning
De aktiviteter som saknas läggs till samtidigt som överflödiga aktiviteter tas bort
De objekt som går in och ut ur varje aktivitet definieras
De olika aktiviteterna kopplas ihop via objekten
Kontroll genomförs för att säkerställa att detaljnivån är densamma för alla aktiviteter samt
att aktiviteterna har relevanta namn anknutna till vad som utförs
8. Slutligen korrigeras beskrivningen av processen i sin helhet tills processkartan utgör en bra
beskrivning av processen.

Ljungberg och Larsson (2001) lyfter fram vikten av att processkartan så snart den är färdigframställd
delas med övriga personer inom organisationen. På så sätt skapas en bred förståelse för processen
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samtidigt som medarbetare har möjlighet att påverka utformningen och påpeka brister och fel i
processkartan vilket bidrar till att kartan kan korrigeras för att stämma bättre överens med
verkligheten.

2.5 Trovärdighet för insamlad data
En nackdel med att genomföra en fallstudie är att det inte finns någon given metod att utgå ifrån.
Avsaknad av en tydlig metod ökar risken för att data inhämtas och bearbetas på ett felaktigt sätt.
Författarna skapar därför en egen övergripande metodmodell, som delas in i fyra faser. Varje fas
innehåller sedan olika moment som ska genomföras innan författarna går vidare till nästa fas.
Eftersom studien genomförs under tydligt strukturerade former innebär det också att all data samlas
in under strukturerade former.
Datainsamling under studiens gång görs på många olika sätt och involverar flera olika företag och
personer. Då författarna väljer att intervjua flera systemexperter inom givna områden i olika
omgångar samt komplettera information som framkommer i intervjuer med observationer,
studiebesök och ytterligare intervjuer anser författarna att insamlad data är tillförlitlig.

2.6 Metodkritik
Nedan presenteras metodkritik samt alternativa metoder för datainsamling.
Kvalitativa eller kvantitativa datainsamlingsmetoder
Denna studie använder sig av kvalitativa datainsamlingsmetoder. Ett alternativt tillvägagångsätt till
kvalitativa datainsamlingsmetoder är kvantitativa datainsamlingsmetoder. Med kvantitativa
datainsamlingsmetoder kan studiens övergripande trovärdighet öka genom att objektiviteten ökar.
Den insamlade informationen kan därav anses säkrare än data insamlad via kvalitativa
insamlingsmetoder.
Kvantitativa datainsamlingsmetoder är svåra att applicera på komplexa problem eftersom de ofta är
alltför generella medan kvalitativa datainsamlingsmetoder kan anpassa till rådande situation, vilket
är den främsta orsaken till att studiens författare valt att inte använda kvantitativa
datainsamlingsmetoder.
Användande av enkäter vid datainsamling
För att ta reda på var i produktionen icke strukturbundet material förbrukas används kvalitativa
insamlingsmetoder i form av intervjuer, studiebesök och observationer. En alternativ lösningsmetod
är att utnyttja enkäter och på så vis, i form av massutskick, ta reda på var i produktionen respektive
typ av icke strukturbundet material förbrukas. Fördelar med denna typ av undersökning är den
tydliga strukturen vilket kan liknas vid en strukturerad intervju. Information från enkätsvar blir då
relativt enkel att jämföra och sammanställa.
Nackdelen med enkäter är att de i regel är svåra att utforma med relevanta frågeställningar för att
täcka ett stort antal olika verksamhetsområden. Andra nackdelar är risk för svarsbortfall samt
avsaknaden av dialog mellan frågeställaren och den utfrågade personen.
Anledningen till att enkäter inte kommer användas för datainsamling till den aktuella studien är att
Saabs verksamhet anses alltför komplex för att tillämpa en mer generell datainsamlingsmetod.
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3. Situationsbeskrivning
Kapitel 3 syftar till att ge en kort introduktion till Saab Aerostructures som företag och den
verksamhet de bedriver. Författarna beskriver sedan nuläget för Saab Aerostructures verksamhet.
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3.1 Företagsbeskrivning
Följande stycke ger en kortare introduktion om Saab som företag samt dess ingående subsystem
Saab Aerostructures.

3.1.1 Saabs historia
Saab (Svenska Aeroplanaktiebolaget) bildades 1937 som ett direkt svar på den då rådande militära
upprustningen runt om i Europa. Den svenska staten och näringslivet ansåg att det var bäst att
förbereda sig för det värsta, och Saab bildades för att förse Sverige med nödvändigt luftförsvar för att
garantera rikets säkerhet och neutralitet. (saabgroup, 2014)
Till en början tillverkade Saab endast militärflygplan men under 1940 talet började företaget även
tillverka civila flygplan och personbilar (saabgroup, 2014)
Under 1960 talet tog företaget steget in i den mer utbredda delen av vapenindustrin då Saab även
började tillverka missiler. (saabgroup, 2014)
Mellan 1969 och 1995 var Saab AB sammanslaget med lastbilstillverkaren Scania-Vabis och bildade
då en svensk storkoncern. Företagen hade gemensam tillverknings och utvecklingsdel. (saabgroup,
2014)
I början av 1990 talet såldes den då olönsamma personbilstillverkningen till General Motors (USA)
och några år senare delades Saab AB och Scania åter i två självständiga företag. (saabgroup, 2014)
Under 1980 - 90 talet tillverkade Saab de civila passagerarflygplanen Saab 340 och Saab 2000, se
figur 2. Produktionen av modellerna avvecklades dock i slutet av 90 talet på grund av minskad
lönsamhet, och i dagsläget tillverkar inte Saab några egna civila flygplansmodeller.

Figur 2. Illustrerar de Saabtillverkade passagerarflygplanen Saab 340 och Saab 2000 (saabgroup, 2014)

15

3.1.2 Saab AB
Enligt (saabgroup, 2014) har Saab AB idag sin huvudverksamhet inom högteknologiska lösningar för
försvarsindustrin samt civil och militär luftfart. Dagens Saab AB är uppdelat i ett antal affärsområden
med teknisk spetskompetens inom respektive område. Affärsområdena är följande:
 Aeronautics







Aerostructures

Dynamics
Electronic Defence Systems
Security and Defence Solutions
Support and Services

Affärsområdet Aeronautics innefattar Saabs flygplanstillverkning. Affärsområdet ansvarar bland
annat för utvecklingen av det militära flygplanet JAS 39 Gripen. (saabgroup, 2014)
Det här examensarbetet bedrivs på Saab Aerostructures som är ett subsystem till Saab Aeronautics.

3.1.3 Saab Aerostructures
Saab Aerostructures bedriver civil flygplanstillverkning i Tannefors, Linköping. I dagsläget sker
tillverkning av flygplansdelar endast till externa kunder, se figur 3 nedan för en mer detaljerad
beskrivning av företagets verksamhet.

Figur 3. Illustrerar milstolpar i Saab Aerostructures verksamhet (saabgroup, 2014)

Saab Aerostructures produktion är fördelad på ett antal avdelningar, där varje avdelning är
produktspecifik. Vid samtliga avdelningar sker montering med taktad produktion. Takttiden skiljer sig
åt mellan de olika avdelningarna. Utöver de produktspecifika avdelningarna finns även en
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kompositverkstad som förser produktavdelningarna med de kompositdelar som används i Saab
Aerostructures produkter. När en produkt är färdig paketeras den och skickas till kund, Airbus eller
Boeing, för att monteras ihop med andra ingående komponenter i respektive flygplansmodell.
Saab Aerostructures tillverkar i dagsläget följande produkter (flygplansdelar):





Lastluckor, serviceluckor samt besättningsnödlucka till Boeing 787
Skevroder till Airbus 320
Vingbalk till Airbus 380
Instigningsdörr till Airbus 400M

Tillverk i g av flygpla sdelar till e spe ifik flygpla s odell kallas, i o “aa , för progra ”.
Exempelvis ingår alla moment, processer och material som krävs vid tillverkningen av vingbalken till
Air us
i progra
et A
förkort i g för Air us
. Alla o e t, pro esser o h aterial
som krävs för tillverkningen av lastluckor, serviceluckor och besättningsnödlucka till Boeing 787 ingår
på otsvara de vis i progra
et B
förkort i g för Boei g
. I dagsläget körs fyra program:
B787, A320, A380 samt A400M.
De produkter (flygplansdelar) som Saab Aerostructures tillverkar, samt tillhörande program,
illustreras i figur 4 nedan.

Figur 4. Illustrerar de produkter (flygplansdelar) som Saab Aerostructures tillverkar (Saab Aerostructures, 2008)

Dagens flygplanstillverkning är förlagd i de byggnader där Saab 340 och Saab 2000 tidigare
tillverkades. Byggnaderna är därför inte optimalt anpassade för den verksamhet som bedrivs i
dagsläget. Som exempel kan den höga takhöjden nämnas. Flertalet avdelningar utnyttjar endast
motsvarande ett våningsplan i takhöjd medan hangaren rymmer motsvarande ett flertal våningsplan,
se figur 5 nedan.
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Figur 5. Illustrerar produktavdelningar på Saab Aerostructures (saabgroup, 2014)

Parallellt med programtillverkningen sker även projekt och tester av nya material, komponenter och
designlösningar.

3.2 Nulägesbeskrivning
I följande avsnitt definieras begreppet icke strukturbundet material. Avsnittet ger även en
övergripande nulägesbeskrivning av det icke strukturbundna materialets flöde på Saab
Aerostructures. För en mer detaljerad nulägesbeskrivning, se flödeskartläggning samt systemskiss i
kapitel 5.

3.2.1 Definition av icke strukturbundet material
Materialförsörjningen av Saab Aerostructures produktion sker på olika sätt, beroende på materialtyp.
Majoriteten av de produktingående materialen, med specifikt angiven förbrukning per
tillverkningsorder (TO), styrs via Saabs affärssystem och kallas för strukturbundet material. Artiklar
som inte har en uppskattad åtgång per TO, och därför styrs på annat vis, kallas icke strukturbundet
material. Till icke strukturbundet material hör även artiklar som finns kvantifierade på TO men där
den faktiska förbrukningen skiljer sig från den på TO angivna förbrukningen. Även artiklar som varken
finns angivna eller kvantifierade på TO räknas till icke strukturbundet material.
Detta leder fram till följande definition av icke strukturbundet material:
 Materialet är angivet och kvantifierat på TO, men den kvantifierade förbrukningen stämmer
ej överens med den faktiska förbrukningen. (Det går åt fler eller färre artiklar än vad som är
angivet på tillverkningsordern)
 Materialet är angivet men ej kvantifierat på TO
 Materialet är varken angivet eller kvantifierat på TO
Följande avsnitt redogör för det övergripande flödet av icke strukturbundet material.

3.2.2 Produktionsförsörjning av icke strukturbundet material
Saab Aerostructures inköpsavdelning köper in allt material som används i tillverkningsprocessen,
vilket även inkluderar de material som anses vara icke strukturbundna. Olika inköpare ansvarar för
olika typer av icke strukturbundet material. Saabs affärssystem meddelar ansvarig inköpare när det
är dags att beställa nytt icke strukturbundet material, alltså när materialet nått sin specifika
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beställningspunkt (BP). Detta gäller dock inte för alla typer av icke strukturbundet material, vilket
framkommer i avsnitt 6.1.1. Ledtiden för leverans av icke strukturbundet material varierar från några
dagar upp till ett halvår, beroende på underleverantör och typ av material.
Saab Aerostructures sköter inte produktionsförsörjning av icke strukturbundet material på egen hand
utan har istället anlitat tredjepartslogistiker som ansvarar för försörjning av buffertlagren i
produktion.
Tredjepartslogistikerna har avtal med Saab Aerostructures, inklusive villkor för hur
materialförsörjningen ska gå till. Avtalen ser olika ut beroende på tredjepartslogistiker. Saab
Aerostructures har valt att dela upp tredjepartslogistikerna efter typ av material. Exempelvis
hanterar en tredjepartslogistiker uteslutande kemikalier. Då olika tredjepartslogistiker ansvarar för
produktionsförsörjning av olika typer av icke strukturbundet material ser både materialflöde och
lagerstyrningsmetoder olika ut beroende på typ av icke strukturbundet material. I nuläget saknas
alltså en gemensam lagerstyrning för icke strukturbundet material.
Saab Aerostructures har idag ingen samlad bild över produktionsförsörjningsflödet av icke
strukturbundet material. Inköpsavdelningen på Saab Aerostructures har ingen helhetsbild över vilka
kvantiteter av icke strukturbundna artiklar som förbrukas i produktionen samt var de förbrukas,
exempelvis använder delar av produktionen en viss typ av plast där åtgången varierar beroende på
vilken montör som skär till plastbiten. För den här typen av icke strukturbundet material finns ingen
information om åtgång per TO, vilket innebär att förbrukningen inte heller syns i Saabs affärssystem.
Det är därför svårt för inköpsavdelningen att få en korrekt bild över det icke strukturbundna
materialets åtgång.
Orderläggning baseras i dagsläget på grova uppskattningar av förväntad åtgång av icke
strukturbundna artiklar. Uppskattningarna görs av produktionstekniker från respektive
produktavdelning som sedan informerar inköpsavdelningen om förväntad åtgång per tillverkad
produkt. Då åtgången av icke strukturbundet material är osäker händer det att material tar slut. För
en del av de icke strukturbundna artiklarna finns specifika ersättningsmaterial. Om även
ersättningsmaterialet tar slut uppstår problem som förseningar, lägre produktionshastighet och i
värsta fall totalt produktionsstopp.
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4. Referensram
I kapitel 4 presenteras för studien relevanta metoder och teorier från forskare verksamma inom
logistikområdet. Inledningsvis ges en övergripande bild av området logistik samt en kort genomgång
av de logistikbegrepp som anses väsentliga för studien. Vidare introduceras metoder för
genomförande av en processkartläggning. Slutligen diskuteras logistik inom försörjningskedjor samt
styrkor och svagheter med olika lagerstyrningsmetoder.
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4.1 Materialförsörjning
Som varuproducerande företag är det viktigt att ha fungerande försörjningskedjor, det vill säga
fungerande material- och informationsflöden mellan leverantörer, varuproducerande företag och
dess kunder. Förenklat innebär det rätt varor på rätt plats vid rätt tidpunkt. Oftast är det lättare sagt
än gjort, då företag måste ta hänsyn till marknadens varierande efterfråga. För att hantera
varierande efterfråga arbetar varuproducerandeföretag med att skapa dynamiska försörjningskedjor
som klarar av variationer i efterfrågan. Ett sätt för företagen att klara av denna varierande efterfråga
är förbättrade samarbeten med leverantörer i form av informationsutbyte och avtal för att öka
visibiliteten i försörjningskedjans olika led. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2013)

4.1.2 Logistik i en försörjningskedja
I en alltmer globaliserad värld utsätts varuproducerande företag ständigt för ökad konkurrens från
andra aktörer, samtidigt som företagens kunder ställer allt högre krav på snabba leveranser och hög
produktflexibilitet. I praktiken innebär det att företag ständigt bör arbeta med att förbättra sin
logistik, då det många gånger finns stor potential att reducera företagets kostnader genom
effektivare material och informationsflöden. Begreppet logistik definieras i denna rapport i enlighet
med Oskarsson et al.
: Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra
och styra förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att
tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs
för att materialflödet ska fungera (s. 21).
Begreppet logistik handlar alltså, något förenklat, om rätt vara, på rätt plats vid rätt tillfälle.
Exempelvis förväntar sig konsumenter som går in i en affär för att köpa mjölk, att det finns mjölk i
mataffärens avdelning för mejeriprodukter, det vill säga mjölkkonsumenter förväntar sig att hitta rätt
vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Innan mjölken hamnar på mejerihyllan i mataffären går den igenom
flera steg, från råvara till färdig produkt. Exempelvis måste kon mjölkas, mjölken hämtas av en
tankbil samt köras till ett mejeri och genomgå en förädlingsprocess, innan mjölken paketeras och
levereras till affären. På samma sätt som en konsument förväntar sig att det ska finnas mjölk i affären
vill varuproducerande företag alltid, när behov uppstår, ha tillgång till råvarumaterial och andra typer
av material som företaget behöver i sin produktion. Samtidigt finns det risker med att ha för stora
lager, exempelvis när affären har för mycket mjölk i lager och måste kassera en del av mjölken till
följd av att bäst före datum passerats.
Det är ovanligt att ett varuproducerande företag på egen hand sköter alla led i en försörjningskedja,
från råvara till färdig produkt. Ofta ingår flera företag i en försörjningskedja, respektive företag
ansvarar då för en eller flera delar i kedjan. Exempelvis kan ett företag utvinna råvara till produkten,
ett annat företag transportera materialet till det produkttillverkande företagets lager samt ett tredje
företag ansvara för lagerhållning och materialförsörjningen av det produkttillverkande företagets
produktion, se figur 6 nedan.

Råvara

Transport

Lager

Figur 6. Illustrerar olika delar i en försörjningskedja
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Tillverkning

4.1.3 Materialförsörjning av produktion
Trots bra avtal med leverantörer, givande informationsutbyte och kontinuerliga
marknadsundersökningar händer det att oförutsedda saker inträffar i en försörjningskedja, som
exempelvis kvalitetsbrister, ökad eller minskad efterfråga och förseningar.
För att hantera osäkerhet i försörjningskedjor används olika typer av lager. Lager innebär i sin tur en
rad kostnader i exempelvis bundet kapital och risker för hantering och inkurans, det vill säga att
materialet inte kan användas till följd av att det blir för gammalt. Företag strävar därför efter att inte
ha mer material i lager än vad som är nödvändigt för att klara av att försörja sin produktion.
Ett företags produktion kan försörjas med material från närliggande lager eller direkt från leverantör.
Om nödvändigt material inte finns på plats vid rätt tillfälle kan hela produktionsprocessen stanna.
Det är normalt väldigt kostsamt för ett företag om produktionen stannar, på grund av detta har
företag ofta små materiallager ute i produktionen för att undvika produktionsstopp, vid exempelvis
en tillfälligt ökad efterfråga. Ett företags lagerstyrning, det vill säga hur företaget materialförsörjer
sina lager, varierar beroende på vilken typ av material och vilken typ av lager det handlar om.
Inom flygbranschen ställs höga krav på säkerheten. Det innebär bland annat att allt material som
används i produktionen måste genomgå en noggrann ankomstkontroll innan det kan användas. I
regel är ledtiden från beställning till levereras lång inom flygbranschen. Det beror, enligt Oskarsson et
al. (2013), på att material inom flygindustrin i regel är dyrt, vilket innebär att leverantörer och
producenter endast producerar mot order då de inte vill ha mer material i lager än nödvändigt.

4.1.4 Materialförsörjning av projektbaserad verksamhet
På de flesta företag bedrivs, parallellt med den ordinarie verksamheten, någon form av
projektbaserad verksamhet, exempelvis för att ta fram nya produkter samt förbättra redan befintliga
produkter. Projektbaserad verksamhet behöver, precis som ordinarie verksamhet, ett väl fungerande
materialflöde. Många gånger är det mer problematiskt att materialförsörja projektbaserad
verksamhet än ordinarie verksamhet. Åtgången av material i projektbaserad verksamhet är mer
osäker än vid taktad produktion eftersom det på förhand är svårt att veta vilken kvantitet och vilka
material som behövs för att exempelvis framställa en ny produkt.
För att hantera osäkerhet i projektbehov arbetar företag efter olika projektmodeller, med
standardiserade metoder för bland annat kommunikation, beställning av material samt kontinuerlig
uppföljning av materialåtgång.
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4.2 Centrala logistikbegrepp
Följande avsnitt presenterar och definierar de logistikbegrepp och lagerstyrningsmetoder som anses
centrala för studien samt anses underlättar förståelsen för läsaren.

4.2.1 Lagerrelaterade logistikbegrepp
Nedan definieras några, för studien centrala, lagerrelaterade logistikbegrepp.
Prognostisering
En prognos primära mål är, enligt Oskarsson et al. (2013), att tyda framtida behov av specifika
produkter så att efterfrågade produkter finns tillgängliga på efterfrågad plats vid efterfrågad
tidpunkt. Oskarsson et al. (2013) tillägger att prognoser ligger till grund för lagerrelaterade,
strategiska och operativa företagsbeslut.
Buffertlager
Oskarsson et al.
förklarar att uffertlager är lager so är avskilda frå va ligt plo klager o h
som endast fylls på vid behov. Vidare beskrivs buffertlager som ett extra materiallager ute i
produktion, för att hantera en tillfällig ökad förbrukning.
Säkerhetslager (SL)
För att undvika materialbrist, då förbrukningen eller ledtiden från leverans blir större än
prognostiserat, kan företag använda sig utav ett säkerhetslager (SL), Oskarsson et al. (2013).
Säkerhetslagret blir då ett skydd mot osäkerhet i materialåtgång. Ett större säkerhetslager innebär
ett större antal artiklar i lager vilket medför ökad kapitalbindning.
Kapitalbindning
Enligt Oskarsson et al. (2013) motsvarar kapitalbindning värdet av det bundna kapitalet, alltså värdet
av ett företags lagerartiklar och maskiner vid en viss tidpunkt. Kapitalbindning varierar kraftigt över
tid, speciellt i lager. Ett högre lagersaldo innebär högre kapitalbindning.

4.2.2 Tidsrelaterade logistikbegrepp
Nedan definieras några, för studien centrala, produktionsrelaterade tidsbegrepp.
Ledtid
Ledtiden definieras som tiden det tar att genomföra en viss process. Ledtider förekommer i alla
nivåer av logistikkedjan. Oskarsson et al. (2013) förklarar att övergripande ledtider kan delas upp i
flera nivåer. Exempelvis kan ledtiden från att en kund lägger en order på en produkt tills dess att
produkten levereras, brytas ner till ledtid för att färdigställa produkten samt ledtid för att leverera
produkten.
Genomloppstid (GLT)
En generell definition av genomloppstid, enligt Oskarsson et al. (2013), är den tid det tar för en
specifik produkt att passera en specifik flödesdel. Genomloppstiden är alltså knuten till
flödesprocesser och ledtiden är knuten till interna aktivitetsprocesser. Oskarsson et al. (2013)
tillägger att då samma process kan beskrivas både som en aktivitetsprocess och en flödesprocess kan
dessa båda tidsmått kombineras.
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Cykeltid
Segerstedt (2009) definierar cykeltid som den tid det tar att tillverka en specifik produkt vid en
specifik station. Cykeltiden, tillgänglig tid vid respektive station, bestämmer således
produktionshastigheten.
Takttid
Enligt Oskarsson et al. (2013) är takttid den tid det tar för en produkt från start av tillverkning till
utgående färdig produkt. Takttid används för att matcha cykeltid för tillverkning av en produkt med
efterfrågan på produkten.

4.2.3 Lagerstyrningsbegrepp
I det här avsnittet presenteras och definieras de lagerstyrningsbegrepp som studeras i ett senare
skede av rapporten.
Återfyllnadsnivå
Oskarsson et al. (2013) förklarar återfyllnadsnivå som att företaget beställer en kvantitet
motsvarande förbrukningen sedan föregående beställning, vilket resulterar i att lagret alltid fylls upp
till samma nivå - återfyllnadsnivån. Segerstedt (2009) tillägger att företag genom inspektioner av
lagernivåer vid jämna tidsintervall kan fylla upp lagret till en viss lagernivå - återfyllnadsnivån, och på
så sätt skapa ett återfyllnadssystem.
Beställningspunkt (BP)
Enligt Oskarsson et al. (2013) bygger ett beställningspunktsystem på att nya artiklar beställs när
antalet artiklar i lager nått en given lagernivå - Beställningspunkten (BP). Andersson (1992) tillägger
att beställningspunkten bör läggas på en nivå så att oförutsedda händelser som försenade leveranser
eller ökad förbrukning inte leder till brist i lagret. Segerstedt (2009) påpekar att faktorer som avgör
BP är säkerhetslagrets storlek samt den normala förbrukningen under ledtiden. Oskarsson et al.
(2013) nämner att så länge förbrukningen är normal kommer inleveranser vid den tidpunkt då
lagernivån når säkerhetslagret. Är förbrukningen mindre än den normala kommer säkerhetslagret
inte nås innan inleverans. Om förbrukningen istället är större än normalt kommer artiklar plockas
från säkerhetslagret innan inleverans.
Kanban
“egerstedt
förklarar att ka a är japa ska för kort . Vidare defi ierar författare ka a metoden som att produkter styrs av behovet och på så sätt sugs fram i produktionen, tillskillnad från
vid klassiskt prognostiserat behov där produkterna istället trycks fram. Standardiserade lastbärare
används i hela produktionskedjan. Speciella kort också kallade kanbankort används för att indikera
är ett ehov uppstår. A dersso
tillägger att ka a s ka tolkas so
eordri gssig aler
och ingår i det större konceptet Just In Time (JIT). Produkter och artiklar ska tas fram när de behövs
och inte tidigare. Det är kundordern som styr och inte prognoser över framtida behov. Oskarsson et
al. (2013) påpekar att kanbankorten placeras så att de motsvarar beställningspunkten (BP). När
kanbankortet kommer fram är det dags för påfyllning. Kortet i sig innehåller bland annat information
om vilken artikel och kvantitet som ska fyllas på.
Tvåbingesystem
Enligt Oskarsson et al. (2013) är tvåbingesystem ett vanligt förekommande försörjningssystem. En
specifik artikels buffert består av två bingar, när en binge är slut indikeras att den tomma bingen
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behöver påfyllning. Bingen fylls således på från lager eller underleverantör och brist undviks.
Andersson (1992) förklarar att vid tvåbingesystem används beställningspunkt. Beställningspunkten
motsvaras då av lagernivån i binge nummer två. Andersson (1992) tillägger även att ett
tvåbingesystem kan ses som en variant av Kanban-beordring.
Visuell signal
Enligt Oskarsson et al. (2013) bygger begreppet visuell signal på att en person verksam i den process
där påfyllningsbehovet uppstår signalerar påfyllnadsansvarig person. Signalen kan till exempel vara
en tänd lampa eller en färgad flagga. Efter att ansvarig för påfyllnaden har fyllt på bufferten återställs
den visuella signalen. Segerstedt (2008) tillägger att en ljussignal är en bra och tydlig visuell signal. En
kombination av ljus och ljudsignal kan i många fall vara fördelaktig.
Periodisk inspektion
Periodisk inspektion innebär, enligt Oskarsson et al. (2013), att lagerpersonal gör regelbundna
inspektionsronder i lagret för att fylla på produktionsbufferten till given kvantitet för respektive
artikel. Oskarsson et al. (2013) påpekar att metoden är att föredra framför beställningspunkt (BP) för
de artiklar som förbrukas på ett flertal platser i tillverkningsprocessen. Anledningen är att med BP fås
en separat BP för varje lager, då förbrukningen av en specifik artikel antagligen varierar beroende på
var den förbrukas. Med periodisk inspektion kan alla lager fyllas på samtidigt, med nödvändig
kvantitet för respektive artikel i respektive lager. Med andra ord kan företaget ha en gemensam
periodisk inspektion för alla lager istället för olika BP för varje specifikt lager.
Materialrekvisition
Olhager (2013) definierar materialrekvisition som en metod att rekvirera material ur lager innan en
operation. Vid materialrekvisition skickas en förfrågan till lagret om uttag av en viss kvantitet av ett
specifikt material.
Leverantörsstyrda lager (VMI)
Leverantörstyrda lager innebär enligt Oskarsson et al. (2013) ett samarbete mellan leverantör och
kund där leverantören tar över ansvaret för kundens lager. I praktiken innebär det att leverantören
själv avgör vilken lagerstyrningsmetod som ska användas för att fylla på kundens lager samt hur
mycket material som ska fyllas på i lagret och när påfyllnaden ska ske. Det engelska uttrycket för
leverantörstyrda lager är ”Ve dor Ma aged I ve tor ” och brukar förkortas VMI.
Tredjepartslogistik (TPL)
Oskarsson et al. (2013) definierar begreppet Tredjepartslogistik (TPL) som att det finns
logistikaktiviteter som inte sköts av leverantör eller kund. Dessa aktiviteter sköts istället av en tredje
part. Antalet logistikaktiviteter som sköts av en tredje part kan variera kraftigt beroende på företag
och bransch. Oskarsson et al. (2013) tillägger att aktiviteterna kan vara av olika slag. Exempelvis kan
en tredjepartslogistiker sköta lagerförsörjning av produktion från materialförråd, det vill säga själva
lagerstyrningen, eller distribution av varor till kund.
Tredjepartslogistik ka förkortas TPL eller PL, där åde
väljs förkortningen TPL.
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4.3 Kartläggning av processbaserad verksamhet
Enligt Ljungberg och Larsson (2001) kan de flesta företag beskriva sin verksamhet som någon form av
process. Vidare belyser Ljungberg och Larsson (2001) vikten av att som företag, känna till och förstår
sina processer för lyckad verksamhetsutveckling.

4.3.1 Definition av begreppet process
En process definieras i Ljungberg och Larsson (2001) e ligt: En process är ett repetitivt använt
nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder information och resurser för att transformera
objekt in till objekt ut från identifiering till tillfredställelse av kundens behov (s. 44). Witell (2007)
definierar en process som: ”Ett ätverk av aktiviteter so upprepas i tide o h vars s fte är att skapa
värde åt ågo e ter eller i ter ku d” (s. 25). Rentzhog (1998) gör en snarlik definition: ”E pro ess
är e kedja aktiviteter so i ett återko
a de flöde skapar värde för e ku d” (s. 30).
Författarna av denna rapport har valt att definiera en process i enlighet med Witell (2007), eftersom
definitionen inkluderar interna kunder.

4.3.2 Anledningar att kartlägga en process
Ljungberg och Larsson (2001) anser också att det är direkt nödvändigt för ett företag som vill utveckla
sin verksamhet att som ett första steg identifiera sina processer. Ljungberg och Larsson (2001)
belyser också vikten av att kartlägga den studerade processen eftersom den troligen förändrats
åtskilliga gånger under årens lopp, till följd av att arbetsmetoder och rutiner har korrigerats
allteftersom verksamheten utvecklats.
För en organisation som helhet innebär processkartläggning att delar av den studerade processen
som förut varit osynliga synliggörs. Även Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman
(2009) anser att det första steget vid en verksamhetsutveckling bör vara att i detalj ta reda på hur
processerna fungerar i nuläget innan förändringsarbetet påbörjas.

4.3.3 Fördelar med processkartläggning
Witell (2007) anser att processkartläggning kan leda till ett tydligare och mer konkret
förbättringsarbete genom att utse specifika processägare och processförbättringsgrupper för varje
enskild process. Ljungberg och Larsson (2001) menar på att kartläggning av en process leder till en
rad fördelar. Exempelvis ökar det förståelsen hos varje enskild anställd för hur deras arbetsuppgifter
bidrar till helheten och den färdiga produkten, vilket leder till att suboptimering motverkas inom
företagets olika delar då de anställda istället ser till helheten. Bellgran och Säfsten (2005) anser att
processvärdesanalys är en bra metod för att visualisera och skapa förståelse för en process. De
komponenter som bör ingår i flödesanalysen är processflöde, materialflöde samt layoutflöde
(Bellgran & Säfsten, 2005).
Ljungberg och Larsson (2001) lyfter också fram att en tydlig kartläggning av processer bidrar till
förbättrat samarbete mellan verksamhetens olika avdelningar. Även Rentzhog (1998) anser att det
förbättrar samarbetet mellan medarbetare då de får förståelse för andra verksamheter inom
processen.

4.3.4 Grafisk dokumentation av en process
Ljungberg och Larsson (2001) anser att samtliga aktiviteter i en process kan beskrivas med något utav
följande 5 ord: objekt in, aktivitet, resurs, information samt objekt ut. Vidare menar Ljungberg och
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Larsson (2001) på att begreppet objekt bör användas istället för produkt i en processkartläggning, då
produkt ofta förknippas med något fysiskt medan objekt kan omfatta både fysiska produkter och
tjänster. Vid kartläggningen innebär objekt in att processen startas, aktivitet att det sker en sekvens
av handlingar, resurser speglar det nödvändiga som krävs för att utföra processen, objekt ut visar det
färdiga resultatet av processen samt information som används för att stödja och kontrollera
processen.
Vidare anser Bellgran och Säfsten (2005) att grundläggande kartläggning innefattar 5 aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifiera och gruppera de relevanta processaktiviteterna
Dokumentera processen i sin helhet
Utför en analys av processen och identifiera förbättringar
Föreslå förändringar för att förbättra processen
Genomför föreslagna förändringarna

Ljungberg och Larsson (2001) menar på att verksamheter måste ta hänsyn till omfattningen och
detaljnivå vid kartläggning av processer. Vidare påtalar Ljungberg och Larsson (2001) att det ibland är
nödvändigt, för omfattande processer, att beskriva processen på flertalet kartor innehållandes olika
detaljnivåer, med en generell karta innehållandes hur de olika processerna är kopplade till varandra.
Därefter bryts varje delprocess ner och kartläggs till den detaljnivå som efterfrågas. Ljungberg och
Larsson (2001) anser att fokus under en processkartläggning bör vara på vad som görs snarare än var
det görs, och att de aktiviteter som målas in i processkartan ska starta till vänster på kartan för att
byggas på i högerled med nästkommande aktivitet. Slutligen anser Ljungberg och Larsson (2001) att
processkartan inte ska målas likt en orm då det försvårar förståelsen av processens uppbyggnad.
Olhager (2013) anser att de räcker att använda fem olika symboler i en processkarta i form av
Operation, transport, kontroll, lagring och hantering. Oskarsson et al. (2013) anser att det oftast
räcker att använda ett fåtal enklare symboler för att illustrera flödet av material och information vid
en flödeskartläggning.
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4.4 Logistik i försörjningskedjor
I ett företagsklimat där konkurrensen ständigt ökar, bland annat till följd av globalisering, räcker det
inte längre för företag att endast fokuserar på att förbättra logistikflöden inom den egna
verksamheten. För att klara av att bedriva en lönsam verksamhet på sikt, behöver företag fokusera
på hur logistikflöden kan förbättras över företagsgränser, det vill säga att företag även bör involvera
leverantörer och kunder vid utformning av sina logistikkedjor (Oskarsson et al., 2013).

4.4.1 Materialtyper
Vid utformningen av en försörjningskedja bör företag ha lagring och hantering av material i åtanke,
eftersom en försörjningskedja många gånger måste klara av att hantera olika typer av material på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt. De materialtyper som används frekvent av ett företag bör vara
avgörande för hur lagren utformas samt hur olika typer av material lagras (Oskarsson et al., 2013).
Olika typer av material lämpar sig för olika typer av lagerstyrning och hantering. De faktorer som i
hög grad påverkar hur olika materialtyper bör lagerstyras är materialets: vikt, storlek,
användningsfrekvens samt värde. Utifrån ovan nämnda faktorer bör företag avgöra hur olika typer av
material ska lagras och lagerstyras på ett kostnadseffektivt sätt. Exempelvis bör företaget undvika att
lagra stora och dyra artiklar i alltför stor utsträckning då det binder mycket kapital och tar mycket
plats.
En annan viktig aspekt är hur leverantören paketerar och emballerar olika typer av material som
levereras till kunden, eftersom det spelar en avgörande roll för materialhanteringen i det fortsatta
logistikflödet. Det är i längden kostsamt om material måste packas om eller på annat vis anpassas
innan det lagras in i kundens lager (Oskarsson et al., 2013).

4.4.2 Leverantörstyrda lager
Leverantörsstyrda lager även kallat VMI (Vendor Managed Inventory) innebär att leverantören tar på
sig ansvaret för att styra och försörja kundens lager. För att få ut maximalt av ett VMI-samarbete bör
leverantören få tillgång till förbrukningsdata samt lagersaldon från kunden. På så vis synliggörs
kundens förbrukning för leverantören som då har möjlighet att hantera variationer i åtgången av
material innan brister uppstår i kunden lager (Oskarsson et al., 2013).
Innan en kund inleder ett VMI-samarbete med en eller flera av sina leverantörer bör det finnas en
tydlig rollfördelning mellan parterna för vem som ska ansvara för vad, som exempelvis
transportplanering, inventering, påfyllnad och ägande av lager hos kund (Oskarsson et al., 2013).
Det finns flera olika upplägg och varianter av VMI-samarbete mellan leverantör och kund, där
leverantörens ansvar för styrning och försörjning varierar. Många gånger beror ett mer begränsat
VMI-samarbete på att kunden inte är villig att dela med sig av information om lagersaldo och
prognostiserad försäljning till leverantören, då den typen av information anses vara alltför känslig att
dela med sig av eller att kunden inte tror leverantören klarar av att styra och försörja kundens lager
(Oskarsson et al., 2013).
Ett VMI-samarbete mellan kund och leverantör innebär vanligtvis en rad fördelar för de båda
parterna. Bland annat försvinner kundens kostnad för orderläggning samt leverantörens kostnad för
ordermottagning till följd av att leverantören sköter styrning och försörjning av kundens lager, den
totala lagernivån hos kund och leverantör minskar i regel då leverantören får en bättre insyn i
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kundens faktiska efterfrågan, vilket leder till att både leverantör och kund kan reducera sina
säkerhetslager. Vidare motverkar ett VMI-samarbete bullwhip-effekten då leverantören får bättre
visibilitet i senare delar av försörjningskedjan (Oskarsson et al, 2013). Bullwhip-effekten innebär att
variationer i efterfrågan upplevs som större än de i själva verket är, vilket leder till att företag väljer
att använda större lager i försörjningskedjan för att hantera upplevd osäkerhet i efterfrågan (Lee,
Padmanabhan, & Whang, 1997).
Enligt Nachiappan, Jawahar, Calwin och Brucelee (2005) leder ett VMI-samarbete många gånger till
ökad försäljning för leverantören, då kunden ifråga väljer att köpa fler artikelnummer från
leverantören till följd av ett framgångsrikt samarbete. Det kan i sin tur innebära att företaget ifråga
kan reducera antalet leverantörer, vilket innebär tidsbesparingar för förhandlingar med leverantörer,
utvärdering av tjänsten samt uppföljning av samarbetet (Nachiappan et al., 2005).
Vidare anser Nachiappan et al. (2005) att ett VMI-samarbete kan leda till en mer långsiktig relation
mellan leverantör och kund, som på sikt innebär konkurrensfördelar och möjlighet att utveckla en
mer dynamisk försörjningskedja. Likt Oskarsson et al. (2013) anser Nachiappan et al. (2005) att ett
VMI-samarbete ger bättre kontroll över bullwhip-effekten i försörjningskedjan samt förbättrade
förutsättningar för informationsutbyte mellan parterna.
Enligt Oskarsson et al. (2013) innebär ett VMI-samarbete i en försörjningskedja mellan två parter att
den totala lagerhållningskostnaden reduceras och den totala vinsten ökar. I regel är det kunden som
tjänar mest på samarbetet, då leverantören ofta tar över lagerstyrningsansvar och ägande av
kundens lager medan kundens lagerkostnader reduceras eller utgår helt. Om VMI-samarbetet sker
över en längre period tjänar leverantören mer på samarbetet än under en kortare period, då
leverantören har chans att på sikt bredda sitt sortiment hos kunden (Oskarsson et al, 2013). Vidare
menar Xu, Huang och Li (2009) att det ofta är en ökad kostnad för leverantören att ingå ett VMIsamarbete med en kund, då det brukar innebära att leverantören tar över risken för så väl bullwhipeffekter som för transport och inlagring. Enligt Xu et al. (2009) är en leverantör endast villig att ingå i
ett VMI-samarbete med kund under förutsättning att kunden kompenserar leverantören ekonomiskt
om dennes logistikkostnader ökar.
Innan ett VMI-samarbete inleds är det viktigt att leverantör och kund klargjort vilka avtal som gäller. I
avtalen bör det finnas information om vem som äger lagret, vem som inventerar det, vem som
bekostar svinn, kassationer och inventering samt vilka min och maxnivåer som får finnas i lager
(Jonsson & Mattsson, 2005). Vidare menar Jonsson och Mattsson (2005) att det är viktigt att parterna
kommunicerar för att informera varandra om förväntad försäljning, kommande kampanjer, historisk
förbrukning mm, för att på så sätt visualisera materialbehov och förväntad åtgång i
försörjningskedjan.
Vidare nämner Mattson (2002) två alternativ för leverantören att skaffa sig nödvändig information
om när det är dags att fylla på kundens lager:
 I det första alternativet skickar leverantören personal till berörda lager för att kontrollera
lagersaldo och fyller sedan på lager efter behov. Fördelen med systemet är att det inte
kräver att kunden och leverantörens affärssystem integreras. Nackdelen blir att all
materialhantering görs manuellt vilket är tidskrävande.
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 I det andra alternativet visas kundens lagersaldon istället via leverantörens affärssystem.
Fördelen är att leverantören som ansvarar för påfyllnad av kundens lager vet vilka artiklar
och hur många artiklar som ska fyllas på i kundens olika lager. Nackdelen är att det i regel är
dyrt och komplicerat att integrera leverantörens och kundens affärssystem.
Enligt Oskarsson et al (2013) finns det situationer då det är direkt olämpligt för leverantörer och
kunder att inleda ett VMI-samarbete, till exempel när efterfrågan på artiklar är ojämn och svår att
prognostisera, när artiklar i sig är dyra och svårhanterliga samt om VMI-samarbetet endast omfattar
ett fåtal artiklar med låg kvantitet.
Mathiasson och Möller-Jönsson (2004) visar i sin undersökning att olika typer av VMI-lösningar med
fördel kan tillämpas för att reducera kostnader och onödiga aktiviteter i en försörjningskedja. Vidare
påvisar Bäck (2005) i sin studie vikten av att leverantörer som ingår i ett VMI-samarbete får
tillförlitliga och kontinuerliga prognoser från kunden, då det annars finns risk att leverantören inte
klarar av att matcha kundens efterfråga, i enighet med teori presenterad av Jonsson och Mattsson
(2005) samt av Oskarsson et al. (2013).

4.4.3 Tredjepartslogistik (TPL)
Under senare år har varuproducerande företag i allt större utsträckning valt att fokusera på sin
kärnverksamhet, det vill säga de delar i processen som är värdeökande för en produkt. I praktiken
innebär det att externa aktörer så kallade tredjepartslogistiker tar över ansvaret för hela eller delar
av företagets logistik, vilket gör att det varuproducerande företaget kan lägga större fokus på att
effektivisera sin kärnverksamhet.
För att ett företag ska klassas som tredjepartslogistiker måste följande kriterier vara uppfyllda
(Oskarsson et al., 2013; Storhagen, 2011).
 Samarbetet måste omfatta minst två funktioner, exempelvis transport och lagerhållning åt
ett varuproducerande företag
 Samarbetet ska vara över en längre tidshorisont
 Båda parterna måste tjäna på samarbetet
 Det måste vara en extern aktör som utför tjänsten
 Den externa aktören får inte äga lagret utan endast styra det
Oftast har en tredjepartslogistiker högre logistikkompetens än ett varuproducerande företag,
eftersom en tredjepartslogistiker i regel är specialiserad på logistik, till skillnad från ett
varuproducerande företag som har huvudfokus på sin tillverkning. Därför anses en
tredjepartslogistiker bland annat vara bättre på att utnyttja lokaler, hålla en lägre
hanteringskostnader per enhet och ha färre skador på material i lager. För ett varuproducerande
företaget kan ett framgångsrikt samarbete med en tredjepartslogistiker innebära fördelar i form av:
 Reducerad kapitalbindning och logistikkostnad
 Minskade risker med lagerhantering
 Tredjepartslogistiker står för utrustningen som förknippas med lagerhantering så som
truckar, lastbärare, IT-system och personalkostnader.
 Tillgång till tredjepartslogistikers expertiskunskap inom området
 Förbättrad servicenivå
(Storhagen, 2011)
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En tredjepartslogistiker har potential till stordriftsfördelar, då de har möjlighet att koordinera
transporter till flera av sina kunder samtidigt. Det innebär att tredjepartslogistiker kan hålla en högre
fyllnadsgrad på sina transporter än vad ett varuproducerande företag normalt sett klarar av, vilket i
sin tur leder till en reducerad miljöpåverkan från transporter (Oskarsson et al., 2013).
Att TPL har blivit ett framgångsrikt koncept beror enligt Shahraki (u.å) i enighet med Storhagen
(2011) på att företagen inom produktionsindustrin bland annat kan minska antalet lager, fordon,
lagernivåer samt personalkostnader genom att överlåta ansvaret för delar av sin logistikverksamhet
till andra logistikaktörer.
I en fallstudie genomförd av Lieb och Bentz (2004) tillfrågades USAs 500 största aktörer inom
produktio si dustri vilka effekter de fått av att outsour a delar av si logistikverksa het till TPL
aktörer. I studien låg fokus på att utreda effekter från TPL-samarbeten inom följande kategorier:
 Arbetsmoral
 Logistikkostnader
 Servicenivå
Resultatet från undersökningen visade att arbetsmoralen många gånger blev sämre, vilket till stor del
antogs bero på att logistikpersonal varslades till följd av att TPL aktörer tog över delar av företagets
logistikverksamhet. Däremot visade resultatet att den totala logistikkostnaden reducerats för 70 % av
de tillfrågade företagen samtidigt som 70 % av de tillfrågade företagen ansåg att servicen blivit bättre
till följd av TPL-samarbetet. (Lieb & Bentz, 2004)
I enighet med Lieb och Bentz (2004) anser Fuchang (2013) att det finns goda möjligheter att med
TPL-samarbeten reducera totalkostnaden i en logistikkedja. Vidare belyser Fuchang (2013) vikten av
att som företag välja rätt TPL-aktör att samarbeta med, då kostnad och kompetens för en specifik
tjänst kan variera mellan olika TPL-aktörer.
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4.5 Produktionslogistik
Hur ett företag väljer att utforma sin produktion påverkar i stor utsträckning vilken typ av
lagerstyrning som är lämplig att använda. Allt fler företag väljer att tillämpa den lagerstyrningsfilosofi
som växte fram inom den japanska produktionsindustrin mellan åren 1950-1980, då den visat sig
effektiv för att minska lagernivåer och öka effektiviteten i produktionen (Storhagen, 2011).

4.5.1 Lean
Lean är en filosofi för hur företag ständigt kan arbeta med att effektivisera materialflödet i sin
verksamhet. Förenklat sett är de två huvudprinciperna i Lean-filosofin Just-in-time och jidoka. Just-intime innebär rätt sak på rätt plats vid rätt tidpunkt och jidoka innebär att med hjälp av
standardisering bygga in kvalitet i en produkt från början, det vill säga att det inte ska vara möjligt för
en montör att göra fel (Petersson et al., 2008).
För att Just-in-time principen ska kunna tillämpas på materialförsörjning krävs det jämn
produktionstakt, kontinuerligt flöde av material genom processen samt dragande system vilket
innebär att produktionen startar när efterföljande del av processen signalerar ett behov (Petersson
et al., 2008).
Jidoka innebär i sin tur att kvalitet ska byggas in i produkten direkt så att det inte är möjligt att
montera fel samt att produktionen stoppas om något fel upptäcks.
Utifrån Jidoka och Just-in-time kan företag ständigt arbeta med att eliminera resursslöseri i sina olika
processer. Enligt Petersson et al (2008) finns det inom Lean-filosofin 8 olika typer av slöseri:









Överproduktion
Väntan
Transport
Överarbete
Lager
Rörelse
Produktion av defekta produkter
Outnyttjad kompetens

För att synliggöra slöseriet behövs standardisering, då det annars saknas en tydlig mall för hur ett
givet moment i exempelvis en produktionsprocess eller ett informationsflöde ska genomföras, hur
transporterna bör skötas eller hur lager ute i produktionen ska styras.
Kanbansystem
Kanban bygger på samma principer som Just-in-time, det vill säga att rätt material ska vara på rätt
plats vid rätt tillfället. Det är vanligt att företag styr påfyllnad av buffertlager i produktion med
kanban-kort, då det visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att beställa nytt material då behov
uppstår.
Mattsson (2010) anser att den allmänt positiva inställningen till lagerstyrningssystem som
materialförsörjer när behov uppstår, så kallat pull-baserad lagerstyrning som exempelvis kanban, bör
ifrågasättas. Via simuleringsstudier har Mattsson (2010) påvisat att mer traditionella push-baserade
lagerstyrningssystem som exempelvis beställningspunkt är att föredra ur kostnadssynpunkt.
Mattsson (2010) anser dock att pull-baserade lagerstyrningssystem kan användas under rätt
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förutsättningar, det vill säga då inköpspriset för artiklar är så pass högt att det inte längre är
försvarbart med många artiklar i lager samt att ordersärkostnaden är på en rimlig nivå i jämförelse
med push-baserade lagerstyrningsalternativ. Vidare tycker Mattsson (2010) att det är noterbart att
många företag och organisationer tillämpar kanban-styrning för lågprisartiklar vilket innebär stora
ordersärkostnader.
Mattsson (2010) visar på att under förutsättningarna korta ledtider och små orderkvantiteter blir
säkerhetslager 10-30% större i ett kanban-system än motsvarande beställningspunktsystem. Det
beror på att ett eller flera kanban-kort ska motsvara beställningspunkten hos
beställningspunktsystemet eftersom antalet kanban-kort avrundas uppåt blir säkerhetslagret större
eller lika stort hos ett kanban-system som hos ett beställningspunktsystem.
Vidare anser Mattsson (2010) att lika goda resultat kan uppnås ur ett lagerstyrningsperspektiv för ett
beställningspunktsystem som för ett kanban-system, men att kanban-systemet har klara fördelar för
att identifiera avvikelser i produktionsplaneringen och ge direkt koppling till behovet i monteringen
vilket också är anledningen till dess popularitet inom organisationer och företag.
Generellt anser Mattsson (2010) att kanban är en attraktiv lagerstyrningsmetod på grund av dess
enkelhet och låga administrativa kostnad.
Tvåbingesystem
I enlighet med avsnitt 4.2.3 kan ett tvåbingesystem ses som ett kanban-beordrande
materialförsörjningssystem. Enligt Oskarsson et al. (2013) motsvarar beställningspunkten,
motsvarande kanban-kortet vid kanban-styrning, materialnivån i binge nummer två.
Även tvåbingesystem bygger på Just-in-time filosofin, det vill säga rätt material på rätt plats vid rätt
tillfälle. Det finns ett flertal varianter av tvåbingesystem. Oskarsson et al. (2013) påpekar att de olika
varianterna har gemensamt att det rör sig om två stycken bingar där beställningspunkten, enligt
ovan, nås då materialet är slut i den första bingen. Metoden för att signalera nådd beställningspunkt
kan dock skilja sig åt mellan olika varianter av tvåbingesystem. Likaså kan
materialförsörjningsprocessen, vem som fyller på lagret och hur, gå till på olika sätt beroende på
vilken specifik variant av tvåbingesystem som tillämpas. Den visuella signal, presenterad i avsnitt
4.2.3, som används för att indikera ett påfyllningsbehov kan till exempel ske genom att hissa en
färgstark flagga vid den eller de bingar som behöver fyllas på. Alternativt kan de tomma bingarna
flyttas från buffertlagret och placeras vid en påfyllningsstation där ansvarig för materialpåfyllnad
plockar in bingarna, fyller på från lagret och sedan placerar tillbaka bingarna på en hylla i
påfyllningsstationen. Oskarsson et al. (2013) påpekar att i denna lösning blir bingarna lastbärare av
materialet. Det finns även varianter av tvåbingesystem där bingarna är fast monterade, där bingarna
alltså inte är tänkta som lastbärare, vilket gör att påfyllning av material sker på plats i buffertlagret.
För att indikera vilka bingar som behöver nytt material kan till exempel scanning användas. Ansvarig
personal för materialförsörjning av lagret scannar då av de bingar som behöver fyllas på, alltså de
bingar som indikerar påfyllning via en visuell signal, till exempel en färgstark flagga.
En svårighet vid användandet av tvåbingesystem är att visualisera faktisk materialförbrukning,
eftersom monteringspersonal plockar material ur bingar utan att notera vilken specifik binge
materialet tas ifrån. Den förbrukningsinformation som genereras till påfyllningsansvarig personal är,
enligt Oskarsson et al. (2013), endast om bingen är tom eller inte. På grund av detta är det svårt att
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se en faktisk förbrukning och förutse när en binge kommer behöva fyllas på. För att hantera denna
typ av problem finns en variant av tvåbingesystem som kallas för Smart-bins. Smart-bins fungerar,
enligt Mathiasson & Möller-Jönsson (2004), genom att varje binge är kopplad till en specifik våg.
Genom att veta vad bingen väger när den är fylld med material och vad den väger när den är tom kan
en kontinuerlig faktisk förbrukning uppskattas. Kan vågens resultat kopplas till ett affärssystem kan
lagret läsas av i realtid. På så sätt kan till exempel ett företags inköpsavdelning kontinuerligt få reda
på hur väl faktiskt och teoretisk förbrukning stämmer överens samt vidta möjliga åtgärder. Personal
ansvarig för påfyllning av buffertlager slipper kontrollera om det finns bingar som behöver fyllas på.
Denna information genereras istället i realtid från affärssystemet. Genom att använda sig av Smartbins minskas således antalet rörelser i produktionen i jämförelse med traditionella tvåbingesystem,
då lagerpersonal endast befinner sig ute i produktionen då de fyller på buffertlagret. (Mathiasson &
Möller-Jönsson, 2004)

4.5.2 Lean inom flygbranschen
Att arbeta efter Lean-filosofin blir allt vanligare inom flygindustrin. Företag ser fördelarna med Lean
som ett smidigt sätt att effektivisera sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft (Saab
Aerostructures, 2008). Då ledtiden för leverans av material ofta är lång och materialets värde är högt
innebär det, enligt avsnitt 4.1.3, att företag producerar mot kundorder. När material och ingående
komponenter anländer till produktionen vill företagen, då kostnaden för produkter i arbete är
relativt hög, minimera tiden det tar att tillverka produkterna, alltså själva tillverkningstiden
(takttiden). Det innebär i sin tur att material som klassas som t ex lågvärdesartiklar eller
förbrukningsmaterial behöver finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt (Just-in-time), för att inte orsaka
produktionsstopp och leveransförseningar med stora kostnader som följd (Janbrink, 2012). Då
flygbranschen, i enlighet med avsnitt 1.1, har ett gediget säkerhetstänk är det viktigt med tydliga
rutiner och standarder (Jidoka) för att minimera möjligheten för misstag (Janbrink, 2012). Även
möjligheten att spåra samt upptäcka bristfälligt material och på så sätt kunna stoppa produktionen
och förhindra vidare kvalitetsbrister är ytterst relevant inom flygindustrin (Saab Aerostructures,
2008). Företag inom branschen har inte råd med kvalitetsbrister, då det kan innebära direkt livsfara
för människor som åker med flygplan bestående av kvalitetsbristande komponenter.
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5. Tillvägagångsätt för kartläggning och analys
I följande kapitel presenteras tillvägagångssätt för genomförande av kartläggning och analys för icke
strukturbundet material.
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5.1 Genomförande av kartläggning
För att samla in nödvändig information för att genomföra kartläggningen genomfördes semistrukturerade intervjuer med sakkunniga inom Saab Aerostructures verksamhet i enighet med avsnitt
2.2.1. Utifrån intervjuerna bestämdes, i samråd med handledare från Saab Aerostructures, vilka typer
av material som var av intresse att kartlägga. För att samla in information om den studerade
processen tillämpades en kombination av metoden virtuell walk through som presenteras i avsnitt
4.3.2, samt delar av den 8-stegsmodell som Ljungberg et al (2001) förespråkar i avsnitt 4.3.3.
För att få en bild över inköpsavdelningens del i försörjningsprocessen av icke strukturbundet material
genomfördes intervjuer med ansvariga inköpare för respektive materialtyp. Om informationen från
intervjun ansågs bristfällig, det vill säga inte utförligt redogjorde för aktuellt steg i flödesprocessen,
genomfördes kompletterande intervjuer med ytterligare systemexperter inom motsvarande del av
processen, det vill säga annan personal på Saab Aerostructures med goda kunskaper inom det
undersökta området. Dessa systemexperter valdes i regel ut med rekommendationer från
handledare och de intervjuade experterna.
När det fanns en tydlig bild över vilka typer av artiklar som ingick i kategorin icke strukturbundet
material genomfördes studiebesök i all produktionsverksamhet hos Saab Aerostructures.
Intervjukompletterande studiebesök genomfördes, vilket i praktiken innebar att produktionstekniker
och gruppsamordnare intervjuades under studiebesöket, för att kartlägga buffertlager av icke
strukturbundet material i produktion samt avgöra vilka program som använder sig av vilka specifika
typer av icke strukturbundet material. Vidare noterades också vilka lagerstyrningsmetoder som
används för de olika typerna av icke strukturbundet material.
Studiebesöken genomfördes i regel med produktionstekniker då de ansågs ha god insyn i produktion
och styrning av buffertlager i produktion. Bristfällig information, det vill säga information som var
otillräcklig för att beskriva den studerade delen av försörjningsprocessen av icke strukturbundet
material, kompletterades med ytterligare studiebesök i samma del av processen men med andra, av
produktionstekniker eller handledare, rekommenderade systemexperter.
Som ett sista steg i kartläggningsprocessen genomfördes studiebesök på samtliga lager som försörjer
buffertlager i produktion med icke strukturbundet material. Under studiebesöken genomfördes
semi-strukturerade intervjuer med lagerpersonal med god insyn i lagerstyrningsprocessen mellan
lager och buffertlager i produktion. Precis som i tidigare steg kompletterades bristfällig information
med nya studiebesök utifrån rekommendationer från handledare på Saab Aerostructures eller
intervjuad lagerpersonal.
Slutligen målades material- och informationsflöden av icke strukturbundet material in i
processkartan med de symboler som förespråkas av Oskarsson et al (2013). Vidare verifierades att
den uppmålade kartan stämde överens med verkligt material- och informationsflöde, vilket innebar
att varje process diskuterades grundligt med systemexperter. Delar av försörjningsprocessen med
bristfällig information kompletterades genom nya intervjuer med systemexperter utifrån
rekommendationer av handledare på Saab Aerostructures eller andra systemexperter.
Resultatet från ovanstående informationsinsamling mynnade således ut i flödeskartläggningen
presenterad i kapitel 6.
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5.2 Lagerstyrningsfokus
När kartläggning av icke strukturbundet material är genomförd flyttas fokus till
lagerstyrningsmetoder för materialförsörjning av produktion, enligt avsnitt 1.3. Varefter en
grundläggande undersökning av lagerstyrningsmetoder för en specifik materialgrupp av icke
strukturbundet material genomförs.
För att besvara studiens frågeställ i g: Vilken specifik typ av icke strukturbundet material ska
studeras djupare?”, i avsnitt 1.3, har författarna tillsammans med experter från Saab utvecklat en
modell för vidare analys av respektive materialgrupp, se figur 9 på nästkommande sida.

5.2.1 Klassificeringsmodell för icke strukturbundet material
I avsnitt 1.1 nämns spårbarhet av material som en viktig faktor i flygplanstillverkning. Spårbarheten
bidrar till säkerheten då påträffat materialfel på en specifik artikel även kan innebära att andra
felande artiklar identifieras.
Ovanstående genererar följande frågeställning:
 Finns det ett krav på spårbarhet av materialet?
Saab Aerostructures arbetar ständigt med förbättringar och är ett företag med en utbredd
projektverksamhet. Ett flertal mindre förbättringsprojekt, bland annat inom lagerstyrning av
förbrukningsmaterial, genomförs parallellt med ordinarie verksamhet. Om förbättringsprojekten
leder fram till en implementerad åtgärd, i form av en ny lagerstyrning, kan det ta lång tid innan den
genomförda åtgärden visar resultat rent praktiskt. Det kan till exempel bero på en lång leveranstid
för det berörda materialet. Det betyder i sin tur att en nyligen genomförd åtgärd inte nödvändigtvis
visar ett praktiskt resultat den närmsta tiden efter implementering.
Ovanstående genererar följande frågeställning:
 Finns det en pågående eller nyligen genomförd lagerstyrningsåtgärd?
Då det finns flera materialgrupper som innehåller samma typ av material, men lagerstyrs på olika sätt
genereras följande frågeställning:
 Finns det en genomförd eller pågående lagerstyrningsåtgärd för liknande materialgrupp?
De tre ovan nämnda frågeställningarna bildar tillsammans stommen i den framtagna
klassificeringsmodell som presenteras i figur 9.
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Modellen nedan illustrerar den utvecklade klassificeringsmodellen för icke strukturbundet material.
Modellen ger instruktioner för fortsatt analys av respektive materialgrupp, se avsnitt 6.1.2 för
definition av respektive materialgrupp.

Frågeställning
Instruktioner

JA
NEJ

Ge, utifrån referensram
& kartläggning förslag
på förbättring av
nuvarande
lagerstyrningsmetod
samt alternativa
lagerstyrningsmetoder

Krav på spårbarhet av
materialgrupp?

Spårbarhet

Lagerstyrningsåtgärd

Pågående eller genomförd
lagerstyrningsåtgärd för
liknande materialgrupp?

Pågående eller genomförd
lagerstyrningsåtgärd?

Pågående

Genomförd

Ge, utifrån referensram
& kartläggning förslag
på förbättring av
nuvarande
lagerstyrningsmetod
samt alternativa
lagerstyrningsmetoder

Ge, utifrån referensram
& kartläggning förslag
på förbättring av
nuvarande
lagerstyrningsmetod
samt alternativa
lagerstyrningsmetoder

Undersök pågående
lagerstyrningsåtgärd, ge
förslag på förbättring av
lagerstyrningsåtgärd

Undersök genomförd
lagerstyrningsåtgärd

Ge, utifrån referensram &
kartläggning förslag på
förbättring av nuvarande
lagerstyrningsmetod samt
alternativa
lagerstyrningsmetoder

Gör en detaljerad
undersökning/
kartläggning av nuläget.
Ge, utifrån referensram
& kartläggning förslag
på förbättring av
nuvarande
lagerstyrningsmetod
samt alternativa
lagerstyrningsmetoder

Undersök
lagerstyrningsåtgärd för
liknande materialgrupp. Kan
åtgärden tillämpas även för
aktuell materialgrupp?

Figur 9. Illustrerar framtagen klassificeringsmodell för icke strukturbundet material

Utfallen från de framtagna frågeställningarna klassificerar respektive materialgrupp i ett specifikt
fack (grå ruta i modellen ovan). I detta fack ges instruktioner för fortsatt analys av respektive
materialgrupp. För utfall från klassificering av respektive materialgrupp, se kapitel 7.
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6. Flödeskartläggning
I följande kapitel presenteras materialflödet av icke strukturbundet material, inklusive befintliga
lagerstyrningsmetoder. Problem med aktuella lagerstyrningsmetoder identifieras och presenteras.
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6.1 Materialflöde
Följande avsnitt ger en kortare beskrivning av Saab Aerostructures produktion samt en detaljerad
beskrivning av det icke strukturbundna materialets väg fram till produktionen.

6.1.1 Produktion
Saabs verksamhet i Tannefors är uppdelad i ett flertal olika byggnader. Saab Aerostructures
produktion är förlagd i hus 195 samt hus 220. I hus 195 och hus 220 tillverkas de kompositdetaljer
som ingår i de slutliga produkter (flygplansdelar) som sammanbyggs i hus 195. Alla slutliga produkter
innehåller inte kompositdetaljer, B787 & A320 programmen har ingående kompositdetaljer medan
A380 & A400M programmen ej innehåller några kompositdetaljer, se figur 10 nedan.

Komposittillverkning

Sammanbyggnad (SB)

Hus 220 & 195

Hus 195

Program

Program




B787
A320

Kompositdetaljer

 A380 (ej kompositdetaljer)
 A400M (ej kompositdetaljer)

Projekt



 B787
 A320

Externa produkter
Tester av
kompositdetaljer

Figur 10. Illustration av materialflöde mellan Saab Aerostructures två
produktionsavdelningar: Komposittillverkning & Sammanbyggnad (SB)

Komposittillverkningen i hus 195 och hus 220 bedriver, utöver den serietillverkning som förser
sammanbyggnad (SB) med kompositdetaljer, även projektbaserad verksamhet. I den projektbaserade
verksamheten sker tillverkning av programfria produkter (i samarbete med externa företag), samt
tester och utvärdering av programingående kompositdetaljer. Tillverkningen av kompositdetaljer
sker till stor del med hjälp av automatiserade maskiner, se figur 11 nedan.

Figur 11. Illustration av automatiserad komposittillverkning på Saab Aerostructures. (saabgroup, 2014)

Efter tillverkning skickas kompositdetaljer till sammanbyggnad i hus 195, se figur 10, där
kompositdetaljerna monteras ihop med övriga programingående detaljer. I komposittillverkningen
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såväl som sammanbyggnaden används icke strukturbundet material. Även om de icke
strukturbundna materialen oftast kan klassas som lågvärdesartiklar i jämförelse med strukturbundet
material, är icke strukturbundet material ytterst nödvändigt för att kunna färdigställa respektive
produkt. Oavsett om det icke strukturbundna materialet är produktingående eller icke
produktingående kan materialbrist leda till stopp i produktion. Saab Aerostructures finner det därav
ytterst relevant att säkerställa produktionsförsörjning av icke strukturbundet material.

6.1.2 Materialindelning av icke strukturbundet material
De material som klassas som icke strukturbundet material har delats in i ett antal grupper. Denna
indelning har gjorts efter befintlig lagerstyrningsmetod samt inblandad TPL. Grupperna av icke
strukturbundet material presenteras nedan.







Kemikalier (exempelvis färg och tätningsmedel)
Fästelement - Wesco (exempelvis bultar och muttrar)
Förbrukningsmaterial (exempelvis handskar och tejp)
Skärverktyg (exempelvis borrar och brotschar)
Bagmaterial (exempelvis plaster och special tejp)
Nit & fästelement (exempelvis nitar och bultar)

Materialflöde för respektive materialgrupp, från ankomst till Saabs område till leverans i produktion,
presenteras i nästkommande avsnitt.

6.1.3 Försörjning av icke strukturbundet material
När icke strukturbundet material ankommer till Saab Aerostructures ankomstkontrolleras emballage
samt tillhörande dokumentation. En del material kvalitetskontrolleras (utöver ankomstkontroll),
exempelvis mäts kvaliteten på vissa skärverktyg medan exempelvis vissa fästelement transporteras
direkt från ankomstkontroll till lager. Inne på Saabs område sköter tredjepartslogistikerna Sisource
och Servistik majoriteten av hantering och transport av icke strukturbundet material. Resterande del
ansvarar Saab Aerostructures själva för. Sisource ansvarar för kontroll, transport och förvaring av
materialgruppen Kemikalier. Servistik ansvarar i sin tur för transport, förvaring, hantering samt en del
av ankomstkontrollerna för materialgrupperna: Skärverktyg, Bagmaterial, Fästelement – Wesco samt
Förbrukningsmaterial. Saab Aerostructures ansvarar själva för materialförsörjning av
materialgruppen Nit & fästelement. Se figur 12 nedan för en överblick över Saabs område inklusive
läge för produktion (komposittillverkning & sammanbyggnad) samt lagerlokal för respektive TPL.

Figur 12. Illustrerar en överblick över Saab Aerostructures produktionsverksamhet på Saabs område, inklusive hus för
komposittillverkning & Sammanbyggnad (SB) samt lagerlokal
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Kontroll av icke strukturbundet material sker, för respektive materialgrupp av icke strukturbundet
material, enligt nedanstående:
 Kemikalier
Ankomstkontrolleras och lagerläggs av Sisource i hus 156. Skadade emballage skickas tillbaka
till underleverantör.
 Fästelement - Wesco
Kvalitetkontrolleras av underleverantören Wesco innan de skickas till Saab. När materialet
ankommer till Servistiks godshantering i hus 211 ankomstkontrolleras fästelementen innan
de transporteras ut till buffertlager i produktion.
 Förbrukningsmaterial
Ankomstkontrolleras och lagerläggs av Servistik i hus 211.
 Skärverktyg
Kvalitetskontrolleras i hus 157* av Saabs egen personal. Vid godkänd kontroll hämtas
verktygen av Servistik och transporteras till hus 211 där de lagerläggs.
 Bagmaterial
Ankomstkontrolleras i hus 195 av specialutbildad Saabpersonal innan Servistik transporterar
och lagerlägger materialet i hus 204.
 Nit & fästelement
Ankomstkontrolleras i hus 195 innan materialet lagerläggs av Saabpersonal i hus 195.
* Hus 157 tillhör Saab Aeronautics (militär flygplanstillverkning) och inte Saab Aerostructures (civil flygplanstillverkning).

Efter kontroll transporteras alltså det icke strukturbundna materialet till ett separat lager eller till
buffertlager i produktion. Lagren styrs av tredjepartslogistikerna Servistik, Sisource eller av Saab
Aerostructures själva. Företagen använder sig av olika lagerstyrningsmetoder.
I följande avsnitt illustreras en översiktskarta, se figur 13, över det fysiska materialflödet av icke
strukturbundet material på Saab Aerostructures.
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6.1.4 Systembeskrivning
Det fysiska materialflödet av icke strukturbundet material illustreras i figur 13 nedan. Figuren
illustrerar det övergripande flödet av allt icke strukturbundet material, mellan ankomst till Saabs
område och leverans i Saab Aerostructures produktion.
Det icke strukturbundna materialet är uppdelat i sex materialgrupper, i enlighet med avsnitt 6.1.2.
Produktionen är uppdelad i Sammanbyggnad (SB) och Komposittillverkning i enlighet med avsnitt
6.1.1.
Materialflöde
Avgränsning hus/program/avdelning
Lager
Aktivitet
Lager

Figur 13. Illustrerar fysiskt materialflöde av icke strukturbundet material mellan lager och produktion på Saab Aerostructures
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Nedan ges en detaljerad beskrivning av materialflödet för respektive materialgrupp i figur 13:
Kemikalier
Alla kemikalier hanteras av tredjepartslogistikern Sisource, i hus 156. Kemikalierna
ankomstkontrolleras och lagerläggs sedan. Det finns två separata lager beroende på om kemikalierna
ska levereras till produktion oblandade, från lager O la dat , eller om kemikalierna ska blandas
innan de levereras till produktion, från lager Bla dat .
Oblandat material levereras frå lager O la dat till uffertlager Ke ikalier i produktio , vilket
i kluderar uffertlager i “a
a ygg ad “B för samtliga program i hus 195 samt buffertlager i
Ko posittillverk i g i “hi s i g & Bear et i g, hus 195.
Material som ska blandas plo kas ut frå lager Bla dat o h la das, av Sisource-personal, i ett
blandningsrum i aktivitete
Bla d i g . Efter la d i g levereras la dade ke ikalier till
“a
a ygg ad “B i hus
, vilket i kluderar levera ser direkt till produktio Prod för
samtliga program, samt levera ser till uffertlager Frys i progra B
,A
o hA
.
Fästelement - Wesco
Fästelement från leverantören Wesco ankomstkontrolleras av tredjepartslogistikern Servistik i hus
211. Efter ankomstkontroll levereras fästelementen till “a
a ygg ad “B i hus 195, vilket
inkluderar levera ser till uffertlager DLF i progra B
,A
o hA
.
(Förkort i ge DLF är ett e gelskt uttry k o h står för Direct-Line-Feed. Begreppet används, av
Saab Aerostructures, på de buffertlager i produktionen som innehåller materialgruppen FästelementWesco).
Förbrukningsmaterial
Förbrukningsmaterial ankomstkontrolleras och lagerläggs av tredjepartslogistikern Servistik i hus
211. Förbrukningsmaterialet levereras seda frå lager Lager i hus
till uffertlager
För ruk i g i “a
a ygg ad “B i hus
sa t till uffertlager För ruk i gs aterial i
Ko posittillverk i g i hus
,
&
. (Hus 202 är placerat intill Servistiks lager i hus 204)
Skärverktyg
“kärverktyg a ko stko trolleras o h lagras av “ervistik i lager Lager i hus
. “pe ifika
skärverktyg kvalitetskontrolleras av Saab-personal i hus 157 innan materialet ankomstkontrolleras
och lagras av Servistik i hus 211.
Skärverktyg levereras seda frå lager Lager
“a
a ygg ad “B , sa tliga progra i hus
Ko posittillverk i g , hus
,
&
.

i hus
sa t

till uffertlager För ruk i g i
uffertlager För ruk i gs aterial i

Specifika skärverktyg omslipas. Dessa skärverktyg går frå produktio Prod , sa tliga progra i hus
, sa t Borr i g i hus
o h Tri i g i hus
till o slip i g i hus
. O slip i g utförs
av “aa perso al i aktivitet “lip i g , hus
, eller hos levera tör. O slipade skärverktyg skickas
tillbaka till ankomstkontroll och lagerläggning i hus 211.
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Bagmaterial
Allt Bag aterial lagerläggs i a ko stlager A ko st o h a ko stko trolleras seda av “aa perso al i Produktio slager , hus
. Efter a ko stko troll hä tas Bag aterialet av
tredjepartslogistiker “ervistik so tra sporterar aterialet till lager Bag aterial i hus
.
Bag aterialet levereras seda frå lager Bag aterial i hus
Ko posittillverk i g Re t ru i hus
&
.

till uffertlager Bag aterial i

Nit & fästelement
Nit & fästelement hanteras av Saabs egen personal. Materialet tas emot och lagras i ankomstlager
A ko st i Produktio slager i hus
. Nit & fästelement ankomstkontrolleras sedan av Saab
perso al o h lagerläggs i lager “kåpslager . Nit & fästelement levereras sedan från lager
“kåpslager till uffertlager Nit & fästelement , progra A
M i “a
a ygg ad “B , hus 195.

Som synes i figur 13 blir det komplex att förstå helheten och detaljer för respektive flödesdel bara
genom att studera det övergripande materialflödet. För att hantera komplexiteten i den skapade
materialflödeskartan har författarna valt att bryta ner kartan i ett antal mindre materialflödeskartor.
Dessa materialflödeskartor presenteras i avsnitt 6.2, då kartorna även illustrerar vilka
lagerstyrningsmetoder som tillämpas för materialförsörjning av respektive produktion.
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6.1.5 Förbrukning av icke strukturbundet material
All tillverkning i hus 195 och hus 220 sker mot tillverkningsorder (TO) med undantag för
projektbaserad verksamhet. På TO finns de strukturbundna artiklar som ska ingå i en specifik produkt
registrerade och kvantifierade. Även icke strukturbundet material kan finnas registrerat på TO, det
beror på vilken typ av icke strukturbundet material det är frågan om, se avsnitt 3.2.1. Följande gäller
för respektive materialgrupp av icke strukturbundet material:
 Kemikalier
Blandat material som Sisource ansvarar för är i nuläget angivet men inte kvantifierat på TO,
vilket innebär att det är svårt att uppskatta åtgången per tillverkad produkt då olika
montörer använder olika kvantiteter av samma typ av produkt. Oblandat material som
Sisource ansvarar för är i nuläget varken angivet eller kvantifierat på TO, vilket gör det svårt
att uppskatta faktiskt förbrukning av materialet.
 Fästelement - Wesco
Fästelement är angivna och kvantifierade på TO, men eftersom många artiklar monteras på
kompositdetaljer medför det en osäkerhet i storlek på grund av kompositens dynamiska
egenskaper - en specifik kompositdetalj kan variera i tjocklek. Osäkerheten innebär till
exempel att montörer kan tvingas gå upp eller ner en storlek (klämlängd) på fästelement,
mot vad som står angivet på TO. Det leder i längden till att brister uppstår för de fästelement
som används oftare än vad som är angivet på TO.
 Förbrukningsmaterial
Artiklar som går under benämningen förbrukningsmaterial är varken angivna eller
kvantifierade på TO. Det bearbetade materialet och utförandet av själva processen påverkar
förbrukningsmaterialens livslängd.
 Skärverktyg
Artiklar som tillhör materialgruppen Skärverktyg är varken angivna eller kvantifierade på TO.
Det bearbetade materialet och utförandet av själva processen påverkar skärverktygens
livslängd.
 Bagmaterial
Bagmaterial är angivet men inte kvantifierade på TO. Majoriteten av Bagmaterialet levereras
på rulle o h är därför svårt att kva tifiera. (Dock finns det strukturbundet Bagmaterial som
är kittat, alltså färdigskurna delar för att passa en specifik detalj. Då går det åt exakt en
färdigskuren del per tillverkningsdetalj. Dessa kittade Bag aterial i går i te i kategori i ke
struktur u det aterial
 Nit & fästelement
Nit & fästelement är angivna och kvantifierade på TO, men eftersom många artiklar
o teras på ha tverksfor ade alu i iu detaljer edför det e osäkerhet i storlek.
Osäkerheten innebär t ex att montörer kan tvingas gå upp eller ner en storlek på nit eller
fästelement, mot vad som står angivet på TO. Det leder i längden till att brister uppstår för
de fästelement som används oftare än vad som är angivet på TO.
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Saab Aerostructures äger allt material i ovanstående materialgrupper, med undantag för Fästelement
- Wesco som ägs och prognostiseras av underleverantören Wesco. Det innebär att Saab
Aerostructures och Wesco har en form av VMI-samarbete för materialförsörjningen av
materialgruppen Fästelement - Wesco. Wesco har i sin tur anlitat tredjepartslogistikern Servistik för
att hantera påfyllnaden av buffertlager i produktion.
Tillvägagångsättet för prognostisering av icke strukturbundet material som ägs av Saab
Aerostructures presenteras i nästkommande kapitel.

6.1.6 Prognostisering av icke strukturbundet material
Icke strukturbundet material har i nuläget ingen uppskattad åtgång per tillverkningsorder (TO). Med
andra ord finns det ingen prognostiserad åtgång av icke strukturbundet material i Saabs
affärssystem. Behovet för icke strukturbundet material som ägs av Saab Aerostructures uppskattas
istället manuellt via samarbete mellan inköpsavdelningen och produktionen.
Den generella processen kan beskrivas i ett antal steg, dessa presenteras nedan:
1. Ansvarig inköpare ber produktionstekniker på respektive produktavdelning om en
uppskattad förbrukning per tillverkad produkt, av ett specifikt icke strukturbundet material.
2. Produktionstekniker försöker uppskatta en faktisk förbrukning per tillverkad produkt.
3. Inköparen kontaktar planerare/beredare för ansvarig produkt.
4. Planeraren/beredaren meddelar inköparen om takten, hur många produkter som ska
tillverkas över en viss tid.
5. Inköparen lägger ihop informationen från produktionstekniker och planerare/beredare och
får en uppskattad faktisk förbrukning av materialet.
6. Inköparen lägger på en säkerhetsmarginal (nivå beror på typ av material) på den uppskattade
faktiska förbrukningen och anger en beställningspunkt (BP) för materialet.

I nästkommande avsnitt presenteras de flödeskartor som succesivt vuxit fram under
flödeskartläggningsprocessen.
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6.2 Befintliga lagerstyrningsmetoder
Följande avsnitt fokuserar på lagerstyrning av icke strukturbundet material, mellan lager och
produktion. I kapitlet utreds befintliga lagerstyrningsmetoder samt under kartläggningen påträffade
problemområden med dagens lagerstyrningsmetoder.

6.2.1 Lagerstyrningsmetoder för icke strukturbundet material
För att på ett tydligt sätt illustrera vilka lagerstyrningsmetoder av icke strukturbundet material som
idag tillämpas på Saab Aerostructures är den övergripande materialflödeskartan, presenterad i figur
13 i avsnitt 6.1.4, uppdelad i två materialflödeskartor. Då produktionen egentligen består av två
skilda delar, Sammanbyggnad och Komposittillverkning, har författarna konstruerat separata
materialflödeskartor för produktionens båda delar. Båda kartorna inkluderar befintliga
lagerstyrningsmetoder. Figur 14 illustrerar materialförsörjning av sammanbyggnaden (SB) medan
figur 15 illustrerar materialförsörjning av komposittillverkningen.
De separata materialflödeskartorna, inklusive aktuella lagerstyrningsmetoder, presenteras nedan.
Materialflöde
Avgränsning hus/program/avdelning
Lager
Aktivitet

Figur 14. Illustrerar materialförsörjning av sammanbyggnaden samt befintliga lagerstyrningsmetoder

48

Materialflöde
Avgränsning hus/program/avdelning
Lager
Aktivitet

Figur 15. Illustrerar materialförsörjning av komposittillverkningen samt befintliga lagerstyrningsmetoder

Materialflödeskartor utifrån vilken tredjepartslogistiker som har hand om materialet återfinns i
bilaga A och bilaga B.
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Befintliga lagerstyrningsmetoder, presenterade i flödeskartorna ovan, kan klassificeras i ett antal
olika lagerstyrningsprinciper. Dessa lagerstyrningsprinciper kan separeras med avseende på TPL,
enligt nedan:
Servistik





Tvåbingesystem med manuell hantering av bingar
Tvåbingesystem med scanning
Kanbankort
Materialrekvisition (ERP)

Sisource
 Beställningssystem via hemsida
 Beställning via Mail
 Återfyllnadsnivå
Saab
 Tvåbingesystem
De buffertlager som Servistik ansvarar för styrs via tvåbingesystem med visuell signal,
tvåbingesystem med scanning eller kanbankort, se figur 14 samt figur 15. Exempelvis lagerstyrs
materialgruppen Bagmaterial med kanbankort medan materialgruppen förbrukningsmaterial
lagerstyrs med ett manuellt tvåbingesystem. I tvåbingesystemen används en röd flagga, som visuell
signal, för att signalera åt Servistiks lagerpersonal att materialbehov finns. Om materialbrist skulle
uppstå i produktionen meddelar montörerna Servistik via Saabs affärssystem, det vill säga
montörerna lägger en materialrekvisition och gör då ett direkt materialutplock ur lagret.
Materialrekvisition används som ordinarie lagerstyrningsmetod för icke strukturbundet material som
har en relativt låg förbrukning.
Kemikalieförsörjning av buffertlager samt produktion sker genom att montörer eller
produktionstekniker lägger beställning på nytt material när behov uppstår. Beställning görs via mejl
till Sisource alternativt via ett beställningssystem på Sisource hemsida, se figur 14 samt figur 15.
Blandat material beställs via mejl och oblandat material beställs via Sisource hemsida.
Försörjningen av materialgruppen Nit & fästelement till A400M-programmet i sammanbyggnaden
sköts av Saab via ett manuellt tvåbingesystem. Montörer ställer tomma bingar på en hylla där Saab
Aerostructures lagerpersonal sedan hämtar bingarna, fyller på nytt material genom att plocka ut
material från lager (via materialrekvisition), och ställer tillbaka de påfyllda bingarna på en hylla ute i
produktionen.
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6.2.2 Problemområden i nuvarande lagerstyrning
I följande avsnitt presenteras, från kartläggningen och genomförda intervjuer, framkomna brister och
problemområden hos befintlig lagerstyrning inom Saab Aerostructures. Ingående analyser, för
problemområden med respektive lagerstyrningsmetod, genomförs i avsnitt 7.2.2.
Manuellt tvåbingesystem
Det manuella tvåbingesystem som förser produktionen med exempelvis materialgrupperna
Skärverktyg och Förbrukningsmaterial fungerar i regel bra enligt produktionstekniker och montörer.
Om det uppstår materialbrister eller andra typer av störningar i systemet, beror det enligt
gruppsamordnare oftast på mänskliga faktorn, exempelvis missar montörer att ställa tomma bingar
vid Servistiks påfyllningsstation.
Det finns i dagsläget ingen information om faktisk förbrukning, vilket innebär att det inte går att följa
upp avvikande förbrukning i realtid.
Tvåbingesystem med scanning
Till följd av en ökad produktionstakt, på de program som Servistik ansvarar för att försörja med
materialgruppen Fästelement - Wesco, har det visat sig att den nuvarande storleken på bingar många
gånger är otillräcklig, vilket leder till att material i bingarna ibland tar slut innan det fylls på.
Emellanåt glömmer montörer att aktivera den visuella signal som meddelar Servistik att bingen
behöver fyllas på, vilket leder till att Servistiks personal missar att scanna av bingen, som således inte
fylls på med nytt material.
Till följd av för små bingar och ökad produktionstakt förekommer det att behovet av vissa typer av
fästelement inte längre ryms i en binge. Personal från Servistik fyller då på den andra bingen med det
material som inte ryms i den första, vilket i praktiken innebär att kvantiteten i den första bingen inte
täcker behovet från produktionen under tiden den andra bingen fylls på.
Det finns i dagsläget ingen information om faktisk förbrukning, vilket innebär att det inte går att följa
upp avvikande förbrukning i realtid.
Kanban
Det kanbansystem som förser produktionen med materialgruppen Bagmaterial fungerar i regel bra
enligt produktionstekniker, men precis som för tvåbingesystemet uppstår ibland materialbrister till
följd av den mänskliga faktorn där exempelvis montörer missar att placera kanbankort i den
platsspecifika plastficka som Servistik kontrollerar två gånger dagligen.
Det finns i dagsläget ingen information om faktisk förbrukning, vilket innebär att det inte går att följa
upp avvikande förbrukning i realtid.
Materialrekvisition
Materialrekvisitioner som läggs i Saab Aerostructures affärssystem för att förse produktionen med
material då behov uppstår, fungerar i regel bra enligt produktionstekniker. En mer ingående analys
av lagerstyrningsmetoden genomförs i studiens analysdel.
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Beställningssystem via hemsida
Beställningssystemet för oblandat material, via Sisource hemsida, fungerar i regel bra, enligt
produktionstekniker och Sisource-personal. När det uppstår komplikationer är det oftast den
mänskliga faktorn som är inblandad. Eftersom montörerna själva ansvarar för att visuellt scanna av
kemikalieskåpen i produktionen förekommer det att montörer också tar det sista materialet utan att
beställa nytt material på Sisource hemsida.
Beställning via Mejl
Det finns brister i det mejlsystemet som används av montörer för att beställa blandprodukter från
Sisource. När montörer mejlar en beställning av produkter till Sisource blandningsavdelning skickas
ingen bekräftelse till montören att beställningen mottagits. Det leder till att montören lägger flera
beställningar på samma material för att försäkra sig om att beställningen verkligen kommer fram.
Detta tillvägagångssätt leder till en stor mängd överflödigt blandat material i produktionen.
Återfyllnadsnivåsystem
Det återfyllnadsnivåsystem som Sisource använder för att försörja kompositproduktionen med
oblandade kemikalier fungerar i regel bra och det uppstår sällan brister, enligt produktionstekniker.
Tvåbingesystem - Saab
Det uppstår i regel inga brister, enligt produktionslagerchef och produktionstekniker, i det
tvåbingesystem som förser produktionen med materialgruppen Nit & fästelement och som Saab
Aerostructures egna personal ansvarar för, men precis som för Servistiks manuella tvåbingesystem
kan materialbrister uppstå till följd av att montörer glömmer att placera tomma bingar i Saab
Aerostructures påfyllningsstation.
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6.3 Detaljerad kartläggning av Bagmaterial
Materialgruppen Bagmaterial har krav på spårbarhet men saknar genomförd eller pågående
lagerstyrningsåtgärd. Materialgruppen Bagmaterial har inte heller en liknande materialgrupp,
innehållande liknande material, som lagerstyrs via en annan lagerstyrningsmetod. Detta medför, i
enlighet med framtagen klassificeringsmodell i avsnitt 5.2.1, ett behov av en mer detaljerad
nulägeskartläggning av materialgruppen Bagmaterial, för att på så sätt skapa underlag för att arbeta
fram en möjlig lagerstyrningsåtgärd för materialgruppen.

6.3.1 Definition av Bagmaterial
Till materialgruppen Bagmaterial hör allt förbrukningsmaterial som krävs för att härda
kompositdetaljer. Vid härdning av kompositdetaljer sluts detaljerna in i en lufttät påse som sedan
åker in i en autoklav (ugn) där materialets härdas.
Den lufttäta påsen består av ett antal lager av olika Bagmaterial, se figur 16 nedan. Det innersta
lagret utgörs av en avrinningshäll som skyddar kompositdetaljen, samt släppfolie som släpper mot
avrinningshällen. I nästa lager återfinns vakuumledare och ytterst används bagplast. För att kunna
suga ut luften ur påsen måste den konstruerade påsen vara tät. Tätning sker med hjälp av en
tätningsmassa som tejpas runt kompositdetaljen. Resultatet blir en tät påse (bag), innehållande
Bagmaterial och kompositdetalj, som är redo att åka in i autoklaven och härdas.

Figur 16. Illustrerar inpackning av kompositdetalj i omgivande Bagmaterial. (Aero Consultants AG, 2014)
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6.3.2 Materialflöde och lagerstyrning av Bagmaterial
I följande avsnitt presenteras en detaljerad flödeskarta över materialgruppen Bagmaterial. Fysiskt
materialflöde samt befintlig lagerstyrningsmetod och informationsflöde illustreras i figur 17 nedan.
Avgränsning hus/avdelning
Lager
Aktivitet

Figur 17. Illustrerar materialflöde, informationsflöde samt befintlig lagerstyrningsmetod för materialgruppen Bagmaterial

Nedan ges en detaljerad beskrivning av material- och informationsflöde i figur 17 ovan:
Bagmaterial ankommer till Saab Aerostructures produktionslager i hus 195. Ankommet material
ankomstrapporteras i Saabs affärssystem inom 24 timmar från ankomst. Inköpsavdelningen kan då
se att materialet har ankommit. Efter ankomstrapportering läggs Bagmaterialet i ett ankomstlager i
väntan på ankomstkontroll. I ankomstkontrollen kontrolleras om materialet har rätt dokumentation
samt om godset är skadat. Efter ankomstkontroll hämtas godset av TPL Servistik som transporterar
materialet till Servistiks lagerhus 204 inne på Saabs område.
Bagmaterialet lagerläggs i Servistiks Bagmaterial-lager i hus 204. Materialet levereras sedan till
uffertlager Lager Bag aterial i ko posittillverk i ge Re t ru
i hus 195 & hus 220. Här finns
buffertlager både för programtillverkning och projekttillverkning.
Servistik ansvarar för försörjningen av Bagmaterial till ko posittillverk i ge Re t ru . Företaget
gör två dagliga turer, en på förmiddagen och en på eftermiddagen, ut till produktionen i
komposittillverkningen. Servistik kontrollerar då om något Bagmaterial är slut, det vill säga om ett
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kanbankort har lagts i respektive buffertlagers specifika påfyllningsplastficka. Servistik samlar in alla
kanbankort och levererar dem till sin lagerpersonal i Bagmaterial-lagret i hus 204.
“ervistiks lagerperso al i lager Lager Bag aterial i hus
gör då ett lagerutplo k i for av e
materialrekvisition i affärssystemet. När detta görs minskar lagersaldot av den specifika Bagmaterialartikeln med den kvantitet som tas ut ur lagret. När kvarvarande lagerkvantitet nått den
prognostiserade beställningspunkten (BP) går en signal, via affärssystemet, till Saab Aerostructures
inköpsavdelning i hus 195. Inköpsavdelningen lägger då en order, mot leverantör, på nytt material.
Specifika Bag aterial levereras till ko posittillverk i ge
Re t ru
i hus
& hus
tillsammans med artiklar ur materialgruppen Förbrukningsmaterial. Detta innebär att när ett
lagerutplock av en specifik artikel av Bagmaterial registreras i affärssystemet går en signal, via
affärssystemet, från Servistiks Bagmaterial-lager i hus 204 till Servistiks förbrukningsmaterialslager
Lager För ruk i gs aterial i hus
. “ig ale
eddelar lagerpersonalen i hus 211 vilka artiklar ur
materialgruppen Förbrukningsmaterial som ska plockas ur förbrukningsmaterialslagret i hus 211.
Dessa artiklar levereras sedan till buffertlager i komposittillverkningen tillsammans med den specifika
Bagmaterials-artikeln.

6.3.3 Försörjningsprocess för materialgruppen Bagmaterial
Saab Aerostructures försörjning av materialgruppen Bagmaterial sker i ett antal olika steg genom
manuell kontakt mellan avdelningarna inköp, produktion och beredning. Nedan beskrivs de olika
stegen i Bagmaterialets försörjningsprocess.
1.
2.
3.
4.
5.

Strategisk Inköpare bestämmer vilka partistorlekar operativ inköpare kan köpa in
Produktionstekniker uppskattar förbrukning per tillverkad enhet
Produktionstekniker uppskattar totalt materialbehov över en viss tid - skapar en prognos
Operativ Inköpare sätter beställningspunkt (BP) utifrån de skapade prognoserna
Lagerpersonal i produktionslagret i hus 195 tar emot och ankomstkontrollerar materialet
som sedan lagerläggs, i hus 204
6. Servistiks transportpersonal hämtar materialet i produktionslagret, hus 195, och kör
materialet till lagret i hus 204
7. Servistiks lagerpersonal plockar ut material ur lagret då ett kanban-kort från produktionen,
komposittillverkningen i hus 195 eller hus 220, ankommer till hus 204
8. Operativ Inköpare köper in material när BP nås

Den strategiska inköpare som ansvarar för att försörja Saab Aerostructures kompositproduktion med
Bagmaterial på lång sikt har i uppgift att teckna avtal med leverantör. Avtalen med leverantör avgör
exempelvis vilka kvantiteter av olika Bagmaterial som är möjliga att beställa, längden på ledtider,
konsekvenser vid försening, storlek på bagplast-rullarna samt vad som är möjligt för den operativa
inköparen att beställa. Om operativ inköpare för Bagmaterial vill beställa en annan storlek eller
kvantitet än den standardstorlek som finns angiven i avtal, går det ofta att ordna men det innebär i
regel en merkostnad i exempelvis längre ledtid eller högre pris.
De uppskattningar per tillverkad enhet som produktionstekniker meddelar till inköpsavdelningen,
bygger på att montörer med lång erfarenhet av att tillverka den specifika produkten meddelar
ansvarig produktionstekniker om vilka kvantiteter av varje typ av Bagmaterial som används för att
producera en specifik enhet. Ansvarig produktionstekniker sammanställer sedan det totala
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materialbehovet av Bagmaterial för kommande år och ger listan till den operativa inköpare som
ansvarar för att köpa in Bagmaterial. Utifrån produktionsteknikerns behovslista med Bagmaterial
sätter den operativt ansvariga inköparen beställningspunkter för Bagmaterialet i Saab Aerostructures
affärssystem. När beställningspunkten av ett specifikt Bagmaterial nås i Saabs affärssystem beställer
den ansvariga operativa inköparen nytt Bagmaterial.
När materialet ankommer till Saabs område ankomstkontrolleras det i hus 195 av Saabs egen
personal. Kontrollen består i att Saabs personal kontrollerar att tillhörande dokumentation stämmer.
Om dokumentationen är i sin ordning lagerläggs Bagmaterialet i Saabs affärssystem och hämtas upp
av personal från Servistik som transporterar materialet till sitt lager i hus 204. Bagmaterial som inte
klarar av kontrollen spärras och skickas tillbaka. Då ankomstkontrollen är hårt belastad händer det
att Bagmaterialet ligger flera dagar i lager i anknytning till ankomstkontrollen innan det kontrolleras.
När produktionen behöver nytt Bagmaterial skickas ett kanbankort till Servistiks lagerpersonal som
arbetar i lager 204. Lagerpersonalen plockar fram det Bagmaterial som står angivet på kanbankortet.
När materialet är framtaget lastas det på en skyddad transport. Bagmaterialet transporteras sedan av
Servistiks personal till den plats i komposittillverkningen i hus 195 eller hus 220 som står angivet på
kanbankortet.

6.3.4 Förbrukning av Bagmaterial
Bagmaterial som levereras till komposittillverk i ge o h avdel i g Re t ru , ha teras på olika
sätt i hus 195 och hus 220. Tredjepartslogistikern Servistik ansvarar för att fylla på buffertlager i hus
220 med Bagmaterial. För kompositen i hus 195 ansvarar Servistik endast för transporten av
Bagmaterial, vilket innebär att Bagmaterialet transporteras till en påfyllnadsstation belägen strax
uta för avdel i g Re t ru . A svarig gruppsa ord are - Saab personal - får sedan hämta
Bagmaterialet och fylla på buffertlagret i produktionen. Detta ses dock, enligt produktionstekniker,
som en tillfällig lösning då komposittillverkningen i hus 195 är under inkörningsfas. Den framtida
förhoppning är att materialförsörjningen av Bagmaterial ska fungera på samma sätt i hus 195 som i
hus 220.
Komposittillverkningen i hus 195 och hus 220 är uppdelad i kundspecifika avdelningar, vilket innebär
att kompositdetaljer till Airbus- och Boeings produkter tillverkas i olika avdelningar. Varje avdelning
har i sin tur ett eget kostnadsställ, som i praktiken innebär att allt material som beställs till
avdelningen registreras på ett för avdelningen specifikt nummer. Via kostnadsställe ges förbrukning
och kostnad för det material avdelning använder.
När Bagmaterial beställs, registreras lageruttaget på den avdelningen som beställt materialet, alltså
avdelningens kostnadsställ, innan det transporteras direkt ut till buffertlager i hus 220 eller
påfyll adsstatio uta för Re t ru i hus
.
Generellt sett finns det, för bagplast som tillhör materialgruppen Bagmaterial, två rullar av varje
artikelnummer i buffertlager i produktion. När materialet i den första rullen tar slut signalerar
produktionen att det behövs nytt material, genom att montörer lägger ett materialspecifikt
kanbankort i en specifik plastficka. Kortet hämtas av personal från Servistik och levereras till
Servistiks lager i hus 204, där nytt Bagmaterial plockas fram och skickas till produktionen redan
samma dag, eller dagen efter. Motsvarande procedur sker vid beställning av Bagmaterial till hus 195
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men där lämnas Bagmaterialet i påfyll adsstatio e
personal i form av en teamsamordnare.

uta för Re t ru

o h hä tas av “aa

Det finns undantagsvis buffertlager som endast har en rulle per artikelnummer för materialgruppen
Bagmaterial (Bagplast), vilket beror på att förbrukningen av Bagmaterial anses vara låg vid berörd
buffertplats. Beställningspunkten (BP) uppskattas då visuellt, vilket innebär att Saabs personal själva
håller koll på hur mycket som är kvar på rullen - rullens tjocklek - för att kunna avgöra när det är dags
att beställa nytt material. Ansvarig för att beställa nytt material i tid är gruppsamordnare på
respektive produktionsavdelning.
Slutligen finns det Bagmaterial som levereras i flera enheter åt gången, exempelvis tejp och
tätningsmassa, så kallat hu dkött . Beställ i g av ytt aterial sker pre is so för övrigt
Bagmaterial med kanbankort, där BP motsvarar en artikelspecifik minimumnivå.
För samtliga Bagmaterial är det gruppsamordnare på respektive produktionsavdelning som
uppskattar åtgång av material, sätter beställningspunkt och beställer nytt material, det vill säga
placerar kanban-kortet i den plastficka som indikerar materialbehov.
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7. Analys
I följande kapitel presenteras en analys av det studerade systemet, inklusive materialflöden och
lagerstyrningsmetoder. Fakta presenterad i kapitel 6 analyseras utifrån teori, definitioner och
liknande studier presenterade i kapitel 4.
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7.1 Flödeskartläggning
I följande avsnitt analyseras det i kapitel 6 framtagna flödet av icke strukturbundet material från
ankomst till Saabs område till leverans i Saab Aerostructures produktion.

7.1.1 Fysiskt materialflöde av icke strukturbundet material
Det fysiska materialflödet av icke strukturbundet material illustreras i kapitel 6, figur 13. I figuren
framgår det att flödet av respektive materialgrupp passerar ett flertal byggnader och processer innan
materialet når produktionen. Det framgår även att hanteringen av materialgrupperna Kemikalier,
Fästelement - Wesco samt Förbrukningsmaterial, fram till produktion, uteslutande sköts av
tredjepartslogistikerna Sisource och Servistik. Däremot sköts materialförsörjningen av
materialgruppen Nit & fästelement uteslutande av Saabs egen personal. Materialhantering, från
ankomst till produktion, av materialgrupperna Skärverktyg och Bagmaterial sköts i dagsläget av både
Saab själva och Servistik.
Saab försöker, i enighet med den litteratur som presenteras i avsnitt 4.5.3, fokusera på sin
kärnverksamhet genom att låta en eller flera tredjepartslogistiker ansvara för aktiviteter som inte är
direkt värdeökande för företagets produkter, som exempelvis logistik eller fakturahantering. Till
skillnad mot varuproducerande företag består många tredjepartslogistikers kärnverksamhet i att
hantera logistiskflöden, varpå deras förutsättningar att skapa ett effektivt logistikflöde anses större
än det varuproducerande företagets.
Anledningen att materialförsörjning till produktion, av materialgrupperna Skärverktyg och
Bagmaterial, inte uteslutande hanteras av en tredjepartslogistiker eller Saab själva skiljer sig åt
mellan materialgrupperna.
Skärverktyg har en komplicerad returslinga från produktion, för skärverktyg som ska omslipas, se
figur 13. Omslipning av en del av skärverktygen sker av Saabs egen personal. Anledningen till detta är
främst historisk. Tidigare har alla skärverktyg som använts vid flygplanstillverkningen i Linköping
slipats om av Saab-personal i slipverkstaden i hus 157, se figur 13. På senare tid har Saab börjat
skicka skärverktyg, som ska slipas om, tillbaka till leverantören. Det förekommer dock fortfarande att
specifika skärverktyg omslipas av Saabs personal i hus 157.
Anledningen till att materialgruppen Bagmaterial ankomsthanteras av Saabs personal i hus 195 är att
Saab själva, enligt avtal med kund, måste kontrollera att rätt material levererats. Det är dock ingen
kvalitetskontroll av materialgruppen Bagmaterial utan det handlar om rätt dokumentation &
kvantitet i respektive leverans - en ren ankomstkontroll. I detta fall kan Saab alltså inte, enligt
rådande avtal, låta en tredjepartslogistiker ta hand om hanteringen av materialet. För att kunna
omplacera ankomstkontrollen av materialgruppen Bagmaterial till tredjepartslogistikern Servistik och
på så sätt frigöra resurser i Saab Aerostructures produktionslager, krävs en översyn och förändring av
de kundavtal som berör de material som klassas till materialgruppen Bagmaterial.
I kapitel 6, figur 13 är Saab Aerostructures produktionsverksamhet uppdelad i två delar:
Komposittillverkning och Sammanbyggnad. Sammanbyggnad sker uteslutande i hus 195 medan
komposittillverkning innehåller ett antal processer placerade i hus 195, hus 202 samt hus 220.
Sammanbyggnaden sker på en och samma plats då sammanbyggnaden kan liknas vid en
slutmontering, det är alltså här som produktingående komponenter monteras samman till färdig
produkt. Den främsta anledningen till att de processer som tillhör komposittillverkningen sker på ett
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flertal fysiska platser är de befintliga lokalernas begränsade area och volym. Då en stor del av dagens
komposittillverkning är automatiserad, se avsnitt 6.1.1, och tillverkningsrobotarna tar relativt stor
plats får inte alla processer plats i samma byggnad. Exempelvis läggs själva kompositen ihop av
robotar i hus 220, se figur 11, medan trimningen av de tillverkade kompositdetaljerna utförs av
robotar i hus 202. Om all komposittillverkning ska ske på en och samma plats (i samma byggnad)
krävs alltså en omfattande ombyggnation.
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7.2 Lagerstyrning
Följande avsnitt fokuserar på lagerstyrningen mellan materiallager och buffertlager i produktion, hos
Saab Aerostructures. I avsnittet utreds befintliga och alternativa lagerstyrningsmetoder för
materialgrupper av icke strukturbundet material, definierade i avsnitt 6.1.2.

7.2.1 Nuvarande lagerstyrning
En del av de lagerstyrningsmetoder som används på Saab Aerostructures lever kvar sen gammalt,
medan andra har tillkommit under senare år. Nedan presenteras historik bakom befintliga
lagerstyrningsmetoder på Saab Aerostructures.
Manuellt tvåbingesystem
Det manuella tvåbingesystem som Servistik använder för att materialförsörja Saab Aerostructures
tillverkningsprocesser med materialgrupperna Skärverktyg och Förbrukningsmaterial är en kvarleva
från tiden då Saab själva ansvarade för den interna logistiken. Bingarna som idag används i Servistiks
tvåbingesystem är samma bingar som tidigare använts i det tidigare, saabstyrda tvåbingesystemet.
Tvåbingesystem med scanning
Tidigare lagerstyrdes de fästelement som idag hanteras av tredjepartslogistikern Servistik, och ägs av
Wesco, via ett manuellt tvåbingesystem på motsvarande sätt som det saabstyrda tvåbingesystem
som förser A400M -programmet med fästelement. När Saab ingick VMI-sammarbete med
leverantören Wesco, infördes en ny lagerstyrning i och med införandet av ett nytt, fast monterat,
tvåbingesystem med digital scanning av materialbehov.
Kanban
Det kanbansystem som används av Servistik för att lagerstyra material i komposittillverkningen har
använts sedan början av 2000 -talet. Tidigare ansvarade Saabs egen personal för att beställa
material. Beställningen av nytt material gjordes då manuellt via dator.
Materialrekvisition
Så länge som Saab har använt sig av någon form av affärssystem har det funnits möjlighet att
använda materialrekvisition för att registrera lageruttag. Materialrekvisitioner är ett resurskrävande
moment och det finns en stor besparingspotential i att minska antalet materialrekvisitioner.
Beställningssystem via hemsida
När Sisource tog över ansvaret för att hantera oblandade kemikalier åt Saab infördes det
beställningssystem av oblandade kemikalier som används idag. Tidigare skötte Saab själva delar av
materialförsörjningen men sedan ett antal år tillbaka sköter Sisource hela försörjningsprocessen.
Beställning via Mejl
Beställning av blandade kemikalier via mejl till Sisource var från början en provisorisk lagerstyrning. I
avsaknad av alternativa lagerstyrningsmetoder används det provisoriska beställningssystemet än
idag.
Återfyllnadsnivåsystem
Det återfyllnadsnivåsystem som används av Sisource för att fylla på kemikalieskåpet i
komposittillverkningen i hus 220 är en kvarleva från förr. Sisource vill frångå
återfyllnadsnivåsystemet och vill istället att Saab ska använda deras nyare system som innebär att
montörerna själva ansvarar för att beställa nya oblandade kemikalier via Sisource hemsida.
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Tvåbingesystem - Saab
Anledningen till att Saab själva hanterar det manuella tvåbingesystem som används för att
materialförsörja produktionen med materialgruppen Nit & fästelement är att programmet är relativt
nytt. Vid uppstarten av ett nytt program är den faktiska åtgången av en artikel av ett specifikt
material svår att uppskatta då den ofta är ojämn. Förbrukningen svänger efter en tid in sig och blir
allt jämnare. Eftersom det kan innebära stora risker att låta en extern part lagerstyra materialet då
efterfrågan är så pass osäker har Saab Aerostructures valt att själva hantera lagerstyrning och
materialförsörjning av materialgruppen Nit & fästelement. Nuvarande lagerstyrningsmetod är alltså
tä kt so e tillfällig lös i g. När för ruk i ge av aterialgruppe Nit & fästele e t är tillrä kligt
jä
är det tä kt att en extern part ska ta över ansvaret för lagerstyrningen.

7.2.2 Analys av problemområden i nuvarande lagerstyrning
I avsnitt 6.2.2 presenteras från kartläggningen identifierade problemområden i nuvarande
lagerstyrning av icke strukturbundet material. Dessa problemområden analyseras nedan.
Manuellt tvåbingesystem
Ett konstaterat problem i materialförsörjningen av det manuella tvåbingesystemet är hanteringen av
tomma bingar. Det händer att montörer glömmer att flytta tomma bingar från buffertlagret till
Servistiks påfyllningsstation. Montörerna missar alltså att förmedla påfyllnadssignalen till Servistik.
Signalen för påfyllning av binge skiljer sig åt mellan de tvåbingesystem som innehåller
materialgruppen Fästelement-Wesco (Tvåbingesystem med scanning) och de tvåbingesystem som
innehåller materialgrupperna Skärverktyg och Förbrukningsmaterial (Manuellt tvåbingesystem).
Tvåbingesystemet som innehåller materialgruppen Fästelement-Wesco scannas av digitalt och fylls
sedan på ute i produktionen, bingarna är fast monterade och flyttas inte. Det tvåbingesystemen som
innehåller materialgrupperna Skärverktyg och Förbrukningsmaterial kontrolleras visuellt av Servistiks
personal och plockas sedan in till lagret för påfyllning vid behov. Detta tvåbingesystem kallas
manuellt tvåbingesystem. De båda varianterna illustreras i figur 18.

Figur 18. Tvåbingesystem med scanning (vänster) samt manuellt tvåbingesystem (höger).
(Wesco Aircraft, 2014) (Saab Aerostructures, 2008)

Att o törer glö
er i dikera att e i ge är to a ses, av produktio stek iker på plats, bero på
den mänskliga faktorn. Ett alternativ för att reducera mänsklig påverkan, och de problem som
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orsakas till följd av den mänskliga faktorn, är att automatisera moment i lagerstyrningen som i
nuläget hanteras manuellt av personal.
Problem som uppstår till följd av mänsklig faktor kan reduceras genom att inblandad personal får
ökad information, förståelse samt större helhetstänk för problemet. Får montörerna reda på vilka
konsekvenserna blir av att inte signalera för påfyllning ökas deras medvetenhet och förståelse för
problemet. Det är här, enligt avsnitt 4.6, nödvändigt med tydliga rutiner och strukturer för hur
montörer ska gå tillväga när material i en binge tar slut.
Tvåbingesystem med scanning
Produktionstakten i Boeing -programmet har ökat de senaste åren. Meningsskiljaktigheter mellan
underleverantören Wesco och Saab Aerostructures har lett till att storleken på buffertlagret för
materialgruppen Fästelement -Wesco, inte har anpassats till den nya takten. Bingarna i lagret är
alltså lika stora i dagsläget som de var för ett par år sedan. Det innebär att en binge, istället för att
innehålla material för 4 veckors produktion, i dagsläget innehåller material för cirka 2-3 veckors
produktion. Detta blir problematiskt då åtgången av materialgruppen Fästelement-Wesco är oviss, se
avsnitt 6.1.5. Saab Aerostructures har i dagsläget en tillfällig lösning på problemet genom att
använda sig utav ett extra buffertlager, i form av extra bingar, i en anslutande hangar. Denna lösning
är dock ytterst tillfällig då hangarutrymmet, inom en snar framtid, behövs för uppstart samt
produktion av ett nytillkommet program. För att komma tillrätta med ovanstående problem bör
bingarnas storlek ökas och således anpassas till den ökade takten. Det kommer innebära att
buffertlagret får en ökad fysisk storlek, vilket kan ses som problematiskt då hangarutrymmet är
begränsat. Det är dock ytterst nödvändigt med större bingar då den nuvarande lösningen inte är
hållbar på längre sikt, då framtida taktökningar och programtillkomster anses högst troligt.
Det händer att montörer glömmer aktivera den visuella signal som meddelar Servistik att en specifik
binge behöver fyllas på, vilket leder till att Servistiks personal inte fyller på bingen med nytt material.
Själva signalen utgörs av en liten röd flagga som fälls upp manuellt, när materialet i den första bingen
är slut och materialet i den andra bingen således töms ner i den första bingen.
Att o törer glö
er i dikera att e i ge är to a ses, e ligt produktio stek iker, ero på de
mänskliga faktorn. Motsvarande problem har beskrivits i stycket Manuellt tvåbingesystem. För att
minska dessa problem orsakade av den mänskliga faktorn krävs, enligt avsnitt 4.6.1, tydliga rutiner,
strukturer samt lättillgänglig information om vad konsekvenserna blir av ett visst agerande. På så sätt
ökas förståelsen om problemet och helhetstänket förbättras.
Till följd av för små bingar och en ökad produktionstakt förekommer det således att fyra veckors
behov av specifika typer av fästelement inte ryms i en binge. Det leder i sin tur till att personal från
Servistik fyller på den andra bingen med det material som inte ryms i den första, vilket i praktiken
innebär att kvantiteten i den första bingen inte täcker behovet från produktionen under tiden den
andra bingen fylls på. För att komma till rätta med ovanstående problem bör, enligt avsnitt 4.5.2
samt avsnitt 4.5.3 , information angående varför en påfylld binge ska innehålla en specifik kvantitet
ges till Servistiks personal, då det är Servistiks personal som utför själva påfyllningen av lagret. En
ökad förståelse för hela processen gynnar, enligt avsnitt 4.6, alla inblandade parter.
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Kanban
Problem uppstår då montörer inte lämnar in kanbankorten, till Servistiks påfyllnadsstation, när
material i buffertlager i produktion nått sin beställningspunkt. Då får inte Servistik reda på att
buffertlagret är i behov av påfyllning, vilket kan leda till materialbrist i produktion. Problemet orsakas
alltså av den mänskliga faktorn. Motsvarande problem har beskrivits i stycket Manuellt
tvåbingesystem ovan. För att minska dessa problem orsakade av den mänskliga faktorn krävs, enligt
avsnitt 4.6.1, tydliga rutiner, strukturer samt lättillgänglig information om vad konsekvenserna blir av
ett visst agerande. På så sätt ökas förståelsen om problemet och helhetstänket förbättras.
Materialrekvisition
Materialrekvisition görs vid materialbrist i produktionens buffertlager eller på sådant material som
har en låg kvantifierad årsförbrukning och därmed beställs mer sällan än till exempel fästelement och
skärverktyg. Materialrekvisition görs alltså främst på icke strukturbundet material som saknar
buffertlager i produktion, till exempel specifika kemikalier som olika typer av oljor. Då förbrukningen
av denna typ av icke strukturbundet material är så pass låg är det smidigt att använda
materialrekvisition och alltså, då behov uppstår, göra direkta utplock från materiallagret.
Beställningssystem via hemsida
När det uppstår komplikationer med denna lagerstyrningsmetod är det oftast den mänskliga faktorn
som är inblandad. Då montörer själva ansvarar för att kontrollera materialnivå i kemikalieskåpen i
produktionen förekommer det att montörer också tar det sista materialet utan att beställa nytt
material. De vanligaste problemen beror alltså även här på den mänskliga faktorn. Se stycke Manuellt
tvåbingesystem samt Kanban för analys kring problem relaterade till den mänskliga faktorn.
Beställning via Mejl
När montörer mejlar en beställning av produkter till Sisources blandningsavdelning skickas ingen
bekräftelse att beställningen mottagits. Det kan leda till att montören lägger flera beställningar på
samma material för att försäkra sig om att beställningen verkligen kommer fram, om de behöver
materialet omgående för att klara av att hålla takttiden. Eftersom det blandade materialet har en
begränsad hållbarhet måste blandat material som inte används kasseras en viss tid efter
blandningstillfället, vilket leder till en stor mängd överflödigt material i produktionen. Detta blir
kostsamt för Saab Aerostructures då personal lägger tid på att beställa flera gånger och material
måste kasseras. Det blir även kostsamt för tredjepartslogistikern Sisource som måste blanda och
leverera mer material än vad som går åt i Saab Aerostructures produktion. För att komma tillrätta
med nuvarande problem bör montörerna få någon form av bekräftelse på beställning av material.
Det är en relativt enkel åtgärd som borde göra stor skillnad för att minska svinn och den tid montörer
lägger ner på att beställa material.
Se avsnitt 7.3.2 för en mer detaljerad beskrivning av hanteringen av kemikalier som beställs via mejl.
Återfyllnadsnivåsystem
Återfyllnadsnivå appliceras i dagsläget på oblandat material som tillhör materialgruppen Kemikalier.
Lagerstyrningsmetoden fungerar bra ur Saab Aerostructures perspektiv. Tredjepartslogistikern
Sisource är dock inte lika nöjda med metoden då den kräver mycket arbete från deras sida, bland
annat i form av regelbundna lagerinspektioner och materialtransporter. Dock har Sisource, i likhet
med avsnitt 4.5.2, möjligheten att själva överblicka och lagerstyra de aktuella materialen.
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Tvåbingesystem - Saab
Samma problem som för lagerstyrningsmetoden Manuellt tvåbingesystem. Se stycke Manuellt
tvåbingesystem i avsnitt 7.2.1.

7.2.3 Förbättringsförslag i befintlig lagerstyrning
I följande avsnitt presenteras förslag på förbättring av befintlig lagerstyrning. Förslagen bygger på
konstaterade problemområden i befintliga lagerstyrningsmetoder, presenterade i föregående
avsnitt.
Manuellt tvåbingesystem
 Inför tydligare rutiner och strukturer för hantering av tomma bingar.
 Gör nödvändig information om konsekvenser av bingehantering mer lättillgänglig för
montörer och lagerpersonal.
Tvåbingesystem med scanning
 Anpassa bingarnas storlek efter behov, uppskattad förbrukning.
 Inför tydligare rutiner och strukturer för hantering av tomma bingar.
 Gör nödvändig information om konsekvenser av bingehantering mer lättillgänglig för
montörer och lagerpersonal.
Kanban
 Inför tydligare rutiner och strukturer för hantering av Kanbankort.
 Gör nödvändig information om konsekvenser av korthantering mer lättillgänglig för montörer
och lagerpersonal.
Materialrekvisition
(Inga förbättringsförslag).
Beställningssystem via hemsida
 Inför tydliga rutiner och strukturer för hantering av oblandade kemikalier, vem som ansvarar
för att beställa nytt material.
 Gör nödvändig information om konsekvenser av materialbrist mer lättillgänglig för montörer
och lagerpersonal.
 Se över möjligheten att införa ett gemensamt interface mellan tredjepartslogistikern
Sisource och Saab Aerostructures affärsystem. (Beskrivs mer detaljerat i avsnitt 7.3.2)
Beställning via Mejl
 Implementera en form av bekräftelse på mottagen materialbeställning.
 Se över möjligheten att införa ett gemensamt interface mellan tredjepartslogistikern
Sisource och Saab Aerostructures affärsystem. (Beskrivs mer detaljerat i avsnitt 7.3.2)
Återfyllnadsnivåsystem
(Inga förbättringsförslag).
Tvåbingesystem - Saab
 Inför en form av signalering till lagerpersonal när materialbehov uppstår.
 Inför tydligare rutiner och strukturer för hantering av tomma bingar.
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 Gör nödvändig information om konsekvenser av bingehantering mer lättillgänglig för
montörer och lagerpersonal.

7.2.4 Alternativa lagerstyrningsmetoder
Att liknande- eller samma materialgrupper lagerstyrs på olika sätt innebär, enligt Lean-filosofin
presenterad i avsnitt 4.6.1, en form av slöseri. Om en gemensam lagerstyrningsmetod för sammaeller liknande materialgrupper används, kan antalet standardmetoder som tidigare tillämpats
reduceras. Enligt Lean- filosofin presenterad i avsnitt 4.6.1 finns det potentiell tidsbesparing i att
använda färre antal standardmetoder. Tidsbesparingen uppnås genom att de parter som är
involverade i att sköta lagerstyrningen kan fokusera mer på att förbättra informations- och fysiskt
materialflöde i kvarvarande lagerstyrningsmetoder.
På Saab Aerostructures används i nuläget ett flertal olika lagerstyrningsmetoder för att styra
liknande- eller samma materialgrupper. I nuläget finns inga gemensamma rutiner för de delar av
lagerstyrningen som är programspecifika, det vill säga de delar i lagerstyrningen som tillhör ett
specifikt program. Exempelvis skiljer det sig åt mellan Boeing-programmet och Airbus-programmen
vem som ska ansvara för att bära ut tomma bingar till påfyllningsstationer, aktivera visuella signaler
för påfyllnad av materialgruppen Fästelement - Wesco och ansvara för beställning av kemikalier.
Avsaknad av rutiner och tydliga ansvarsroller leder till tidsslöseri och ökad risk för att materialbrister
ska uppstå.
Nedan presenteras för- och nackdelar mellan Saab Aerostructures befintliga lagerstyrningsmetoder
och ett antal alternativa lagerstyrningsmetoder.
Manuellt tvåbingesystem
Det manuella tvåbingesystem som sköts av Servistik skulle kunna ersättas av ett tvåbingesystem med
scanning likt det som används för styrning av materialgruppen Fästelement – Wesco, där bingar
scannas av med jämna mellanrum, i ett förutbestämt tidsintervall. Eftersom det enligt Leanprinciperna, presenterade i avsnitt 4.6.1, är svårt att synliggöra onödigt slöseri utan en tydlig
standardisering, är det relevant att utvärdera om det finns behov av att använda två nästintill
identiska lagerstyrningsmetoder där rutiner och ansvarsfördelning för påfyllning skiljer sig åt.
Att byta från manuell lagerstyrning till lagerstyrning med scanning skulle innebära fördelar för Saab
Aerostructures montörer på de olika programmen. När montörerna inte längre behöver fokusera på
att hämta fulla- eller lämna tomma bingar i ett skåp frigörs tid som istället kan användas till
monteringen. En ytterligare fördel är att ansvaret för hela materialförsörjningen överlåts till Servistik,
vilket innebär att risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn reduceras, eftersom Servisitk
ensamma ansvarar för att tomma bingar fylls på, utan inblandning från montörer. Nackdelar med att
övergå från manuell styrning till styrning via scanning är att Servistiks personal i större utsträckning
rör sig i produktionen, för att sköta scanning och materialpåfyllning, samt att styrning via scanning är
mer tekniskt kostsamt. Dessutom frångås enkelheten som finns i det manuella tvåbingesystemet där
information om påfyllningsbehov inte behöver hanteras via Saabs Affärsystem. Det kan i sin tur ha en
negativ påverkan på montörerna i sammanbyggnaden, då det leder till en mer stressig arbetsmiljö
för montörer, eftersom antalet personer i rörelse ökar samtidigt som personalen är i vägen för
varandra.
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Tvåbingesystem med scanning
En del bingar i det tvåbingesystem som hand-scannas och fylls på av Servistik kan kompletteras med
Smart-bins. Om bingarna för de artikelnummer med störst differens mellan teoretisk och faktisk
förbrukning ersätts med Smart-bins synliggörs förbrukningen i realtid. Se avsnitt 4.6.1 för definition
av begreppet Smart-bins. Fördelarna för Saab, med att övergå till Smart-bins, är att den faktiska
förbrukningen visas i Saabs affärssystem i realtid. Det innebär att inköpsavdelningen har möjlighet
att kompensera för avvikelser i ett tidigt skede. Med Smart-bins finns det inte längre ett behov av att
scanna bingarna, utan behovet för påfyllnad registreras direkt i Saabs affärssystem. Nackdelarna är
att det kan vara krångligt att implementera i affärssystem. Det finns också en risk i att de vågar som
används för att mäta kvarvarande kvantitet i bingen för kritiska fästelement är missvisande, vilket
leder till missvisande lagersaldon som gör att inköpsavdelningen inte kan kompensera för avvikelser i
förbrukningen.
Kanban
Kanbanstyrningen som i nuläget tillämpas främst för att lagerstyra materialgruppen Bagmaterial kan
ersättas med en variant av Smart-bins och tvåbingesystem med scanning, där Servistik ansvarar för
att scanna och fylla på buffertlager i produktion, utifrån ett förutbestämt tidsintervall. Med
Smartbins synliggörs förbrukning i produktion i realtid, vilket skulle hjälpa inköpsavdelningen att
upptäcka förbrukningsavvikelser i ett tidigare skede. Något som efterfrågas av inköpsavdelningen då
prognoserna många gånger är osäkra.
Fördelar om Servistik scannar kanbankort i produktionen är att det frigör tid för montörer. I nuläget
lägger montörer onödig tid på att lämna kanbankortet på en specifik plats där det hämtas av
Servistiks personal. Det finns även risk att montörerna glömmer att lämna kortet i tid vilket innebär
att Servistiks personal inte fyller på med nytt material i tid. Med implementering av Smart-bins i
Saabs affärssystem finns det möjlighet att se förbrukningen av kritiskt material i realtid, vilket gör att
inköpsavdelningen har möjlighet att se om förbrukningen av något material skiljer sig från
prognoserna. Nackdelar med att implementera ett nytt lagerstyrningssystem är att det krävs en
inlärningsperiod för Servistiks personal samt att det kan visa sig kostsamt att integrera en Smart-bin
lösning i Saabs affärssystem.
Materialrekvisition
I nuläget finns det inget bra alternativ för att ersätta lagerstyrning via materialrekvisition. Inom Saabs
Aerostructures verksamhet används materialrekvisitioner för att lagerstyra specifika material från
olika materialgrupper. Materialrekvisitioner används även av personal på flera olika nivåer så som
montörer, inköpare och tredjepartslogistiker. Kombinationen av olika nivåer och materialgrupper gör
materialrekvisition till en komplex lagerstyrningsmetod. Det finns säkerligen material som idag
beställs med materialrekvisition som kan beställas med något utav Saab Aerostructures redan
befintliga lagerstyrningsmetod. För att identifiera dessa material är vidare analys nödvändig.
Beställningssystem via hemsida
Det system som montörer använder sig av för att beställa oblandade kemikalier via Sisource hemsida
kan ersättas med det återfyllnadssystem som Sisource använder i komposittillverkningen för att
lagerstyra oblandade kemikalier. För motivering av lagerstyrningsmetod, se tidigare resonemang
kring Återfyllnadsnivåsystem – Sisource.
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Fördelarna med att använda Sisource återfyllnadsnivåsystem är att det frigör tid för montörer, tid
som istället kan användas till montering eller förbättringsarbete. Samtidigt ökas Sisource visibilitet i
förbrukningsprocessen vilket leder till att de får en bättre bild över förbrukningen av oblandade
kemikalier. När Sisource övertar ansvaret för hela lagerstyrningsprocessen reduceras antalet parter
inblandade i lagerstyrningen, vilket innebär att ansvarsrollen förtydligas. Det leder till en minskad
påverkan av den mänskliga faktorn då risken för att montörer glömmer beställa nytt material
försvinner. Nackdelar är en omfördelad kostnad för Saab Aerostructures om Sisource ska ansvara för
hela lagerstyrningsprocessen samt att det krävs en inlärningsperiod för Sisource personal att lära sig
hantera det nya systemet.
Beställning via Mejl
Det finns i nuläget ingen bra ersättning för det mejlsystem som används av montörer för att beställa
blandade kemikalier. Eftersom blandade kemikalier har en härdningstid kan de inte lagras i
produktionen annat än i fryst tillstånd. Det innebär att blandade kemikalier måste tinas innan de kan
användas i sammanbyggnaden. Därför finns det även fortsättningsvis behov av ett
lagerstyrningssystem där montörer kan beställa blandade kemikalier i realtid. Dock kan det vara
lämpligt att utvärdera om det finns möjlighet att lagerlägga vissa blandade kemikalier i ett fryslager
ute i produktionen, under förutsättningarna att det går snabbare att tina de blandade kemikalierna
än att blanda och leverera dessa till sammanbyggnaden. En sådan lösning skulle spara tid till
montörerna då antalet moment för att få blandat material till monteringen reduceras samt att
montörer slipper ovissheten om blandningsrummet mottagit deras beställning eller inte.
Återfyllnadsnivåsystem
Det återfyllnadsnivåsystem som används för att lagerstyra oblandade kemikalier kan ersättas av den
lagerstyrningsmetod där montörer och produktionstekniker beställer nytt material via Sisource
hemsida. Det innebär i praktiken att Sisource tar emot kemikaliebeställningar via sin hemsida och
levererar ut till det berörda kemikalieskåpet. En gemensam standardisering av lagerstyrningsmetoder
är att rekommendera enligt Lean-principerna, presenterade i avsnitt 4.6.1. Detta eftersom en
standardisering synliggör vart i lagerstyrningen det finns förbättringspotential. Saab Aerostructures
kan då fokusera på att genomföra förbättringsarbete för en gemensam lagerstyrningsmetod istället
för att lägga tid och resurser på att utvärdera olika lagerstyrningar för samma materialgrupp.
En fördel med att byta lagerstyrning är att Sisource endast tillämpar en gemensam lagerstyrning för
oblandade kemikalier, istället för att använda två olika varianter för att lagerstyra samma
materialgrupp. En av nackdelarna med att montörer tar över ansvaret för att inventera
kemikalieskåpen och lägga beställning av nytt material, via Sisource hemsida, är att det är
tidskrävande. Den tiden kan istället användas till montering eller annat förbättringsarbete. Ytterligare
nackdelar med att montörerna tar över lagerstyrningen är att Sisource förlorar visibilitet i kedjan
samt att det innebär två ansvarsroller istället för en, då Saab Aerostructures montörer och Sisource
lagerpersonal gemensamt måste ansvara för påfyllnad av material, istället för att Sisource ansvarar
för hela påfyllningsprocessen.
Manuellt Tvåbingesystem - Saab
Det manuella tvåbingesystem som sköts av Saab Aerostructures själva kan ersättas av en
motsvarande VMI-lösning som den Saab Aerostructures tillämpar för materialgruppen Fästelement –
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Wesco, eftersom det enligt Lean-principerna, presenterade i avsnitt 4.6.1, anses som onödigt slöseri
att andvända olika lagerstyrningar för två i stort sätt identiska materialgrupper.
Fördelar med att låta Servistik och Wesco överta ansvaret för lagerstyrning av materialgruppen Nit &
fästelement är att det frigör tid från Saabs lagerpersonal. Det frigörs även utrymme och kapital i
Saabs lager då materialgruppen Nit & fästelement istället lagras och ägs av leverantören Wesco.
Antalet artikelnummer antas minska till följd av att vissa av Saabs fästelement kan ersättas av redan
befintliga fästelement från Wesco, vilket frigör tid för inköpare som får färre leverantörer- och
artikelnummer att ansvara för. En sådan lösning sparar även tid åt montörer, då de slipper hämta och
lämna bingar i påfyllningsstationerna. Nackdelar är att bingarnas storlek måste anpassas till den nya
lagerstyrningen, vilket innebär investeringskostnader. Det finns även en risk att den taktade
produktionen inte är tillräckligt inkörd vilket leder till osäkerhet i faktisk åtgång av fästelement, vilket
i sin tur kan orsaka bristkostnader. När Servistik övertar ansvaret för att scanna och fylla på bingar
kan det resultera i fler personer i rörelse ute i Saabs produktion. För montörer kan det bli en
stressigare miljö då antalet personer som rör sig i produktionen ökar. Att lägga ut tjänsten av
Scanning och påfyllnad på Servistik innebär även en ökad kostnad för Saab Aerostructures.
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7.3 Fokus för respektive materialgrupp
Klassificeringsmodellen i figur 9, avsnitt 5.2, illustrerar analysfokus för respektive materialgrupp av
icke strukturbundet material. En sammanfattning av utfallet från den tillämpade
klassificeringsmodellen ges nedan.
Utifrån presenterad flödeskartläggning i kapitel 6 samt referensram i kapitel 4 ska förslag på
förbättring av nuvarande lagerstyrningsmetoder ges för samtliga materialgrupper. Även relevanta
alternativa lagerstyrningsmetoder, för respektive materialgrupp, ska utredas.
Utöver ovanstående ska, i enlighet med applicerad klassificeringsmodell, följande analys genomföras
för respektive materialgrupp:
 Förbrukningsmaterial
(Ingen ytterligare analys).
 Kemikalier
Undersök den pågående lagerstyrningsåtgärden samt ge förslag på möjliga förbättringar av
lagerstyrningsåtgärden.
 Skärverktyg
Utvärdera den genomförda lagerstyrningsåtgärden. Vilka fördelar och nackdelar finns med
genomförd åtgärd.
 Fästelement – Wesco
Utvärdera den genomförda lagerstyrningsåtgärden. Vilka fördelar och nackdelar finns med
genomförd åtgärd.
 Nit & fästelement
Undersök lagerstyrningsåtgärd för liknande materialgrupp (Fästelement-Wesco). Undersök
om lagerstyrningsåtgärden kan tillämpas för aktuell materialgrupp.
 Bagmaterial
Genomför en detaljerad undersökning & kartläggning av befintligt material- och
informationsflöde.

7.3.1 Krav på spårbarhet av materialgrupp
Samtliga ovan nämnda materialgrupper, med undantag för materialgruppen Förbrukningsmaterial,
har någon form av krav på spårbarhet. Med Krav på spårbarhet menas här att Saab Aerostructures
antingen har ett egenintresse i att kunna spåra materialet, eller att Saab Aerostructures har ett krav
ställt från kund på spårbarhet av ett specifikt material.

7.3.2 Pågående eller genomförda lagerstyrningsåtgärder
I följande avsnitt redogörs för genomförda lagerstyrningsåtgärder samt pågående förbättringsarbete
för de materialgrupper av icke strukturbundet material som definieras i avsnitt 6.2.1.
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Skärverktyg
Saab Aerostructures har nyligen genomfört en lagerstyrningsåtgärd för icke strukturbundet material
som tillhör materialgruppen Skärverktyg. Då ledtiden för skärverktyg är flera månader lång syns inte
utfallet från den implementerade åtgärden ännu.
Då en del skärverktyg omslipas efter användning, se avsnitt 6.1.4, blandas omslipade och icke
omslipade skärverktyg i Servistiks materiallager. Omslipade skärverktyg får ett nytt artikelnummer.
De omslipade skärverktygens kvantitet registreras inte i Saabs affärssystem, det vill säga: det går inte
att se hur många omslipade skärverktyg som finns i lager.
Enligt den nyligen genomförda lagerstyrningsåtgärden fokuseras lagerstyrningen på de nya
skärverktygen, alltså de skärverktyg som inte slipas om. Detta innebär att inköp och prognoser
endast görs för de skärverktyg som finns i lager och har ett lagervärde. De skärverktyg som slipas om
går således i en egen loop där materialet kasseras efterhand. Antalet möjliga omslipningar per
specifikt skärverktyg varierar beroende på typ av skärverktyg.
En risk med den nyligen implementerade lagerstyrningen är ett ökat antal artiklar i lager och därmed
ett ökat bundet kapital. Dock minskar risken för brist på skärverktyg då den nya
lagerstyrningsmetoden implementerats. Då materialet klassas som icke strukturbundet material och
ledtiderna för leveranser av material är framräknade manuellt krävs det att dessa ledtider stämmer
även i framtiden, annars krävs omräkningar. Detta gör den aktuella styrningsmetoden känslig för
förändringar i ledtid och det krävs därav vattentäta avtal med leverantörer.
Fästelement - Wesco
Ansvarig inköpare för materialgruppen fästelement-Wesco har nyligen genomfört en
lagerstyrningsåtgärd. Åtgärden gick ut på att jämföra teoretisk BOM (Bill Of Materials) med praktisk
BOM. Den teoretiska BOM:en motsvaras av den uppskattade förbrukningen per specifikt
fästelement, som Saab Aerostructures meddelat underleverantören Wesco. Den praktiska BOM:en
motsvarar den faktiska förbrukningen av specifikt fästelement. Denna jämförelse görs genom att
jämföra vilka kvantiteter Saab Aerostructures beställt och vilka kvantiteter man faktiskt förbrukat.
Utifrån differensen mellan uppskattad och faktisk åtgång av specifikt fästelement uppskattas sedan
en ny teoretisk BOM. Tidsintervallen mellan dessa jämförelser av teoretisk och praktisk BOM har
tidigare varit 12 månader. Ansvarig inköpare har halverat denna tid till 6 månader och försök att
halvera intervalltiden ytterligare, till 3 månader, pågår.
Den främsta anledningen till att Saab Aerostructures inköpsavdelning har minskat tidsintervallen
mellan jämförelserna av teoretisk och faktisk förbrukning av fästelement är för att synliggöra den
faktiska förbrukningen av respektive fästelement samt identifiera möjliga förbrukningsmönster. På
detta sätt kan de fästelement som varierar i åtgång, oftare än andra fästelement, identifieras. Det
finns då möjlighet att till exempel öka buffertlagret för just de fästelement som har en stor varierad
åtgång, medan buffertlager för fästelement med en stabilare åtgång kan stanna på en lägre nivå.
En nackdel med denna lagerstyrningsåtgärd är att den kräver relativt mycket manuellt arbete.
Information om förbrukning, teoretisk och praktisk BOM, hanteras idag i form av Excel-ark, vilket
innebär att inköpare sitter och jämför BOM:arna manuellt. Det är ett tids- och resurskrävande
arbete.
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Kemikalier
I dagsläget pågår ett förbättringsprojekt angående hantering och spårbarhet av materialgruppen
Kemikalier. Arbetet innefattar både hantering av de kemikalier som klassas som icke strukturbundet
material och de kemikalier som klassas som strukturbundet material.
Då kemikalier många gånger är produktingående material och ingår i de flygande slutprodukterna är
spårbarhet av materialet, enligt avsnitt 1.1, ett måste. I dagsläget finns inte spårbarhet på allt
blandat icke strukturbundet material som tillhör materialgruppen Kemikalier. Anledningen till detta
är främst att tredjepartslogistikern Sisource, som enligt avsnitt 6.1.3 hanterar allt material som
klassas som kemikalier, inte använder Saabs affärssystem. Sisource använder sig istället av ett eget
internt affärssystem. I dagsläget försvinner spårbarheten i övergången mellan de båda systemen.
Sisource har alltså en god spårbarhet på materialet, inklusive vilken flaska samt batch materialet
blandats ifrån. Problemet uppstår då det blandade materialet levereras till Saabs produktion.
Informationen om till exempel vilken flaska och batch det blandade materialet kommer ifrån lagras
inte i Saabs affärssystem. Det är inte heller säkert, i efterhand, vilken specifik blandning som knutits
till vilken specifik tillverkningsorder (TO). Anledningen till detta är att det, via ett manuellt
beställningssystem beskrivet i avsnitt 6.2.1, går att beställa flera blandningar till en och samma TO.
Om montörer använder en av blandningarna, och kasserar de andra, går det i dagsläget inte att spåra
vilken av blandningarna som användes på den specifika tillverkningsordern och vilka blandningar som
kasserades.
För att komma tillrätta med ovanstående problem pågår försök att uppskatta åtgång av kemikalier
per TO, alltså även åtgång av icke strukturbundet material som tillhör materialgruppen Kemikalier.
Dessa försök genomförs i samarbete mellan Saab Aerostructures inköpsavdelning,
produktionsavdelning samt den inblandade tredjepartslogistikern Sisource. Parallellt med försöken
att uppskatta materialåtgång per TO pågår utveckling kring ett gemensamt gränssnitt mellan Saabs
och Sisource affärssystem. Ett sådant gränssnitt skulle underlätta för informationsflödet mellan
Saabs och Sisource affärssystem och därmed underlätta för spårbarheten av material. Information
som till exempel vilket batch-nummer de blandade materialen kommer ifrån skulle kunna överföras
direkt mellan affärssystemen. På så sätt sparas tid både hos tredjepartslogistikern Sisource och hos
Saab. Sisource personal som blandar kemikalierna, se avsnitt 6.1.4, får en minskad arbetsbelastning
då personalen slipper lägga tid på att blanda material som ändå kasseras i Saabs produktion, se
avsnitt 6.2.2 samt stycke Beställning via Mejl. Saabs personal, i form av montörer och
produktionstekniker, får bekräftelse på sin beställning av blandat material och slipper beställa flera
gånger, vilket spar tid och pengar åt företaget. Saab minskar även sina materialkostnader då
mängden färdigblandat material som måste kasseras minskar.
En alternativ lagerstyrningsmetod, presenterad i avsnitt 7.2.4 stycke Beställning via Mejl, är att öka
andelen kemikalier i fryslager (buffertlager) i produktionen. Genom att frysa in mer blandade
kemikalier kan blandningssvinn, orsakat av osäkerheten kring materialleverans, med största
sannolikhet minska. Dock krävs det vidare studier för att besvara frågeställningar som: Är det möjligt
att införa ett större fryslager i produktionen? Kan de berörda kemikalierna frysas under en längre
tid? Skulle en sådan lösning vara ekonomiskt lönsam? Hur mycket kan svinnet minska? Hur påverkas
spårbarheten?
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7.3.3 Befintlig lagerstyrningsmetod för liknande materialgrupp
I följande avsnitt redogörs för de materialgrupper som består av liknande material men som
lagerstyrs med olika lagerstyrningsmetoder.
Nit & fästelement
Lagerstyrning av materialgruppen Nit & fästelement sker i dagsläget, enligt avsnitt 6.2.1, via ett
manuellt tvåbingesystem som hanteras av Saab -personal. Materialgruppen Nit & fästelement består
av liknande material som materialgruppen Fästelement - Wesco. Även kopplingen till
tillverkningsorder (TO) görs, enligt avsnitt 6.1.5, på motsvarande sätt för dessa båda materialgrupper.
Dock lagerstyrs materialgruppen Fästelement - Wesco, enligt avsnitt 6.2.1, via ett leverantörsstyrt
tvåbingesystem med scanning. Materialet ägs alltså av leverantören, i detta fall företaget Wesco.
Leverantören har i sin tur överlåtit materialförsörjningen av material till Saab Aerostructures
produktion åt tredjepartslogistikern Servistik. Servistik sköter scanning av lagren samt påfyllning av
nytt material. En motsvarande lösning skulle kunna implementeras även för icke strukturbundet
material som tillhör materialgruppen Nit & fästelement. En sådan lösning skulle innebära att Saab
slipper lägga tid och egna resurser på att lagerstyra det icke strukturbundna material som tillhör
materialgruppen Nit & fästelement. Då leverantören Wesco tillsammans med tredjepartslogistikern
Servistik redan lagerstyr och materialförsörjer produktionen med fästelement, som tillhör
materialgruppen Fästelement – Wesco, borde den befintliga lagerstyrningsmetoden för
materialförsörjning av materialgruppen Fästelement - Wesco även implementeras för
materialgruppen Nit & fästelement. Det skulle frigöra Saab personal, bundet lagerkapital och
samtidigt minska antalet personer i rörelse i produktionen. Saab Aerostructures nuvarande lager för
materialgruppen Nit & fästelement försvinner då material istället skickas direkt från leverantör, via
ankomstkontroll hos tredjepartslogistikern Servistik, till buffertlager i produktion. Servistiks personal
skulle då kunna scanna av och fylla på tvåbingesystemet innehållande materialgruppen Nit &
fästelement samtidigt som de scannar av och fyller på tvåbingesystemen innehållande
materialgruppen Fästelement - Wesco. En sådan slösning, en form av kombinerad VMI och
tredjepartslogistik, skulle enligt avsnitt 4.2.3 samt avsnitt 4.5, utöver en sänkt totalkostnad, ge Saab
Aerostructures mer tid och resurser att fokusera på sin kärnverksamhet - tillverkning av
flygplansdelar.

7.3.4 Problematik i materialförsörjning av studerad materialgrupp
I följande avsnitt redogörs för identifierade problemområden i materialförsörjning av den studerade
materialgruppen – Bagmaterial.
Bagmaterial
Under studiebesök hos komposittillverkningen i hus 195 och hus 220 har det framkommit att
montörer använder mätverktyg i den taktade produktionen för att få bort onödigt materialslöseri och
inte riskera att använda för små alternativt för stora bitar, då det skulle innebära att nya bitar måste
klippas till respektive kasseras. Vidare har det också framkommit att kommunikationen mellan
produktion och inköpsavdelning är bristfällig och att det saknas standarder för att rapportera
taktförändringar eller andra avvikelser som uppstår i komposittillverkningen. Många utav de material
som används i komposittillverkningen har långa ledtider och beställs endast hem ett fåtal gånger per
år. Det innebär att det är svårt för inköpsavdelningen att få hem material i tid för att försörja
komposittillverkningen. Även om inköpsavdelningen beställer med ett mer kontinuerligt (kortare)
tidsintervall blir det svårt att kompensera för en ökad förbrukning i tid. En åtgärd för att klara av
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stora variationer i förbrukningen av Bagmaterial är att öka säkerhetslagret för kritiska produkter.
Tyvärr innebär höjda säkerhetslager även en ökad risk för inkurans, hanteringsskador samt mer
bundet kapital.
I komposittillverkningen finns ett flertal pågående förbättrings- samt utvecklingsprojekt. I regel är
projekten knutna till en specifik kund som står för materialkostnaderna. Precis som för den taktade
produktionen saknas en standard för hur projekten ska kommunicera avvikande materialförbrukning
av Bagmaterial till inköpsavdelningen. För att komma till rätta med de problem som en avvikande
materialförbrukning genererar bör Saab därför utveckla en kommunikationsmodell för att rapportera
materialbehov i projekt- och taktbaserad verksamhet.
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7.4 Integration av befintlig lagerstyrningsmetod i Saabs affärssystem
Följande avsnitt redogör för, under arbetets gång, utredda alternativa tillvägagångssätt för att öka
integrationen av befintlig lagerstyrning i Saab Aerostructures affärssystem.
För att ta reda på vilken kvantitet av ett specifikt Bagmaterial ett program eller projekt förbrukar
krävs någon form av koppling mellan användaren - programmet eller projektet, och materialet.
Följande alternativa kopplingsparametrar har studerats närmar.

7.4.1 Kostnadsställe
Under studiens gång undersöktes om Saab Aerostructures skulle kunna använda sig av informationen
om vilket kostnadsställe materialet knyts till, och på så sätt få fram vilken kvantitet av ett specifikt
Bag aterial ett visst projekt eller progra för rukar. Begreppet kost adsställe a vä ds inom Saab
för att beskriva en mängd olika saker. Det kan användas ur affärsmässig synvinkel för att knyta an
tillverkade produkter till en viss affär, det vill säga som fakturaunderlag till fakturering av kund.
Kostnadsställ kan även användas till att koppla material i linjeproduktionen till en viss avdelning, det
vill säga knyta an alla avdelningens kostnader under samma kostnadsställe. Varje
tillverkningsavdelning har alltså sitt specifika kostnadsställe. Det innebär att avdelningar som
behandlar produkter åt olika program, exempelvis A320 och B787, har ett specifikt kostnadsställe för
avdelningen. Man kan alltså inte se, genom att enbart studera kostnadsställe, om Bagmaterialet
använts till A320 programmet eller till B787 programmet. Den förbrukade kvantiteten av ett specifikt
material kopplas inte heller till kostnadsstället. Det som kopplas till kostnadsstället är istället den
nedlaggda tiden det tar att utföra arbete, alltså själva timkostnaden för personalen. Den nedlaggda
materialtiden integreras då med övrig nedlagd tid inom avdelningen. Detta gör, enligt
affärscontrollers och ekonomiansvariga, att det blir praktiskt taget omöjligt att, via kostnadsställe, ta
reda på hur mycket Bagmaterial respektive program förbrukar. Därav utesluts kostnadsställe som
potentiell koppling mellan Bagmaterial och förbrukare.

7.4.2 Kanban-modul i affärssystemet
I den militära delen av Saab Aeronautics används en Kanban-modul i affärssystemet, för att få en
översikt över faktisk kemikalieförbrukning i produktion. När materialbehov uppstår i buffertlager
genereras en behovsanmodan till leverantören – Sisource – som levererar nytt material till
buffertlagret. Denna typ av styrning är dock under utprovning. Styrningen har ännu inte tillämpats på
Saab Aerostructures.
Genom att kontrollera vilket kostnadsställe samt vilken beläggningsgrupp som beställt nytt material
syns även vilken specifik fysisk lagerplats, i produktionen, materialet levererats till. Det är alltså, i
dagsläget, inte nödvändigt att använda Kanban-modulen i affärssystemet för att ta reda på var och
hur mycket av ett specifikt Bagmaterial som har förbrukats. Däremot skulle en implementation av
Kanban-modulen möjligen underlätta för Saab Aerostructures inköpsavdelning då informationen i
affärssystemet eventuellt blir mer överskådlig och lätthanterlig. Dock finns den eftersökta
informationen, enligt ovan, redan i det befintliga affärssystemet.
Efter diskussioner med de systemexperter, från Saab Aeronautics militära del, som tagit fram
Kanban-modul-lösningen i affärssystemet, belystes ett antal skiljaktigheter mellan den framtagna
styrningen och en möjlig motsvarande styrning för materialgruppen Bagmaterial hos Saab
Aerostructures. Kanban-modulen är, i den genomförda lösningen, kopplad att generera en
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behovsanmodan direkt till leverantör. Det finns alltså inget mellanlager (som tillhör Saab) inne på
Saab-området som försörjer buffertlagren med oblandade kemikalier i produktionen. När det gäller
Bagmaterial finns det däremot material i ett Saab-ägt mallanlager inne på Saab-området. Det innebär
i sin tur att det inte går att implementera en motsvarande lösning hos Saab Aerostructures utan att
ändra parametrar i Kanban-modulen. Själva poängen med den implementerade Kanban-modullösningen för oblandade kemikalier är att Saab Aeronautics ska kunna se en faktisk förbrukning, trots
att dom själva egentligen inte har något med materialförsörjningen att göra. I Bagmaterialets fall
finns alltså möjlighet att se faktisk förbrukning av material genom att studera lageruttag från
Bagmateriallagret (mellanlagret) i hus 204.

7.4.3 Specifika materialrekvisitionsnummer
En alternativ lösning kan, enligt systemexpert från Saab Aeronautics militära del, vara att koppla
varje intern beläggningsgrupp i komposittillverkningen i hus 220 och hus 195 till ett specifikt
materialrekvisitionsnummer, samt knyta varje internt buffertlager i produktionen till ett specifikt
ordernummer. På det sättet skulle befintlig information om lageruttag synliggöras på ett mer
lättillgängligt vis. Dessa lösningar skulle dock innebära mer arbete för tredjepartslogistikern Servistik
som idag sköter all fysisk materialförsörjningen av Bagmaterial.

7.4.4 Kanban-modul i affärssystemet samt VMI
Ytterligare ett alternativ är att studera om det finns möjlighet att låta leverantören styra
materialförsörjningen av Bagmaterial, och på så sätt tillämpa Kanban-modul-lösningen i
affärsystemet på motsvarande vis som den militära delen av Saab Aeronautics gör idag. Dock finns
ett antal problem med denna lösning. Bagmaterialet har idag långa ledtider och en varierad
efterfrågan vilket leder till en osäker uppskattad förbrukning som i sin tur leder till osäkra prognoser.
Innan ett företag låter en leverantör ta hand om hela materialförsörjningsprocessen krävs, enligt
kapitel 4, att företaget har en relativt bra bild över den faktiska förbrukningen av materialet, detta
eftersom företag sluter avtal med leverantör för hur mycket material som ska levereras över en viss
tid. Det finns naturligtvis felmarginaler som företaget får befinna sig inom, men ju större tillåten
felmarginal från uppskattad förbrukning, desto dyrare blir tjänsten från leverantören. Saab
Aerostructures har alltså i dagsläget inte tillräckligt god uppfattning av hur mycket av ett specifikt
Bagmaterial som förbrukas, varpå det finns stora svårigheter med att implementera en VMI-lösning i
dagsläget. Istället bör Saab Aerostructures rikta in sig på att få koll på faktisk förbrukning av varje
specifikt Bagmaterial.
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8. Diskussion
I kapitel 8 diskuteras studiens källor, avgränsningar och alternativa tillvägagångssätt för genomförd
kartläggning samt hur dessa påverkat studiens resultat.
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Presenterad nulägesbeskrivning, i kapitel 3 samt kapitel 6, bygger på fakta från intervjuer med
produktionstekniker, montörer och tjänstemän. Det medför att information från de intervjuade
personerna utgör själva stommen i den framtagna nulägesbeskrivningen. Skulle produktionstekniker,
montörer eller tjänstemän yttra sakfel som inte uppmärksammas medför det även sakfel i studien.
Den främsta anledningen till att produktionsteknikers, montörers och tjänstemäns expertis används
som grund till nulägesbeskrivning och systembeskrivning är tidsbrist. Efter diskussioner med
handledare på Saab kom författarna av denna rapport fram till att det blir för omfattande, inom
ramen för den aktuella studien, att genomföra övergripande kvantitativa mätningar för att skapa sig
en uppfattning av nuläget. Därav har författarna inte verifierat den information som framkom under
intervjuer och studiebesök utan förlitar sig på att informationen är korrekt. Produktionstekniker,
montörer och specifika tjänstemän ansågs vara dem som satt på den relevanta expertisen och
användes därför som experter vid insamlingen av information till nulägesbeskrivning och
systembeskrivning.
Även studiens referensram anses trovärdig, då den baseras på forskning utförd av såväl nationella
som internationella professorer, doktorer och andra logistikaktörer verksamma inom näringsliv och
universitet. Dock medför potentiella felaktigheter i den litteratur som presenteras i studiens
referensram, att det kan finnas felaktigheter i de slutsatser som baseras på referensramen.
Den här studien är genomförd med ett horisontellt angreppssätt. Ett alternativt tillvägagångsätt för
att kartlägga flödet av icke strukturbundet material är, enligt avsnitt 4.4.1, att använda sig av ett
vertikalt angreppssätt för att identifiera processer och delprocesser i ett företags verksamhet. En mer
vertikalt fokuserad studie hade istället kartlagt flödet av undergrupper till respektive materialgrupp,
innan fokus flyttats till nästkommande materialgrupp. Anledningen till att ett horisontellt
angripningsätt tillämpats är främst problemets komplexitet, eftersom det annars finns en risk att
studiens fokusområde blir smalt och detaljerat istället för att ge en mer övergripande bild av
materialhanteringen på Saab Aerostructures.
Ytterligare ett tillvägagångssätt för att kartlägga Saab Aerostructures verksamhet hade varit att samla
produktionstekniker, eller annan personal med god insyn i materialförsörjningen av icke
strukturbundet material, för att tillsammans med dem gå igenom flödet och materialförsörjningen av
icke strukturbundet material.
Det icke strukturbundna materialet delas, enligt avsnitt 6.1.2, in i sex stycken materialgrupper.
Uppdelningen är gjord efter tre parametrar: materialtyp, nuvarande lagerstyrningsmetod samt vilken
tredjepartslogistiker som hanterar materialet. Det medför att generaliseringar och förenklingar gjorts
i den mån att tillvägagångsätten för uppdelningen av respektive materialgrupp ej är identisk. Ett
exempel är uppdelningen av materialgruppen Skärverktyg som egentligen består av ett antal
undergrupper då det finns skärverktyg som kasseras efter användning, skärverktyg som slipas om av
Saab efter användning samt skärverktyg som slipas om hos leverantör. Utöver detta sker kontroller
av specifika skärverktyg från respektive undergrupper. Ett annat exempel är materialgruppen Nit &
fästelement som består av liknande material som materialgruppen Fästelement - Wesco.
Lagerstyrningen sköts dock på olika sätt, materialgruppen Fästelement - Wesco lagerstyrs av
tredejepartslogistikern Servistik medan materialgruppen Nit & fästelement lagerstyrs av Saab
Aerostructures själva.
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I avsnitt 1.4 avgränsas studien till att endast omfatta icke strukturbundet material som köps in via
Saab Aerostructures inköpsavdelning. Det är möjligt att resultatet påverkats i viss mån om studien
innefattat ytterligare avdelningar och verksamheter inne på Saab-området, eftersom det då kan
finnas fler materialgrupper och lagerstyrningar av icke strukturbundet material än de som behandlats
i studien.
Eftersom kartläggning och lagerstyrning av icke strukturbundet material avgränsats till att endast
omfatta interna material- och informationsflöden inne på Saabs område, behandlar studien inte
problem som finns i ett tidigare skede i försörjningskedjan. Risken är att resurser läggs på att
förbättra den interna lagerstyrningen fast de gör större nytta någon annanstans i försörjningskedjan.
Detta arbete behandlar ej den ekonomiska aspekten av de studerade lagersyrningsmetoderna. Därav
baseras inte rekommendationer på någon form av kostnadsanalys eller motsvarande. I detta arbete
analyseras och presenteras lagerstyrningsåtgärder som tros underlätta, förenkla och säkerställa
materialförsörjningen av Saab Aerostructures produktion. För att kunna avgöra om de föreslagna
lagerstyrningsåtgärderna även är ekonomiskt lönsamma krävs alltså ytterligare studier och
beräkningar.
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9. Slutsats och rekommendationer
I kapitel 9 presenteras studiens slutsatser samt rekommendationer för hur Saab Aerostructures kan
förbättra sin materialförsörjning av icke strukturbundet material.
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9.1 Slutsatser
Saab Aerostructures använder sig i dagsläget av sex olika materialgrupper av icke strukturbundet
material, dessa är Skärverktyg, Kemikalier, Bagmaterial, Fästelement – Wesco, Nit & fästelement
samt Förbrukningsmaterial. Icke strukturbundet material används i alla produktavdelningar på
företaget. Dock används inte alla materialgrupper i alla produktavdelningar. Materialgruppen
Bagmaterial används endast vid komposittillverkningen medan materialgruppen Fästelement –
Wesco endast används vid sammanbyggnaden av program A320, A380 och B787. Materialgruppen
Nit & fästelement används endast vid sammanbyggnaden av program A400M medan
materialgrupperna Skärverktyg och Kemikalier används i samtliga program i sammanbyggnaden och i
specifika
avdelningar
i
komposittillverkningen.
Slutligen
används
materialgruppen
Förbrukningsmaterial
i
komposittillverkningens
och
sammanbyggnadens
samtliga
produktavdelningar.
Dagens materialförsörjning av icke strukturbundet material, till produktion, ser olika ut beroende på
materialgrupp. Materialgruppen Kemikalier hanteras av tredjepartslogistikern Sisource medan
materialgrupperna Skärverktyg, Bagmaterial, Fästelement – Wesco samt Förbrukningsmaterial
hanteras av tredjepartslogistikern Servistik. Materialgruppen Nit & fästelement hanteras av Saab
Aerostructures själva.
Materialgruppen
Kemikalier
lagerstyrs
via
ett
Mejlsystem
alternativt
via
ett
materialbeställningssystem på tredjepartslogistikern Sisources hemsida. Materialgrupperna
Skärverktyg, Förbrukningsmaterial samt Nit & fästelement lagerstyrs via ett tvåbingesystem med
flyttbara bingar. Materialgruppen Fästelement – Wesco lagerstyrs via ett tvåbingesystem med fast
monterade bingar. Materialgruppen Bagmaterial lagerstyrs via ett kanbansystem med manuell
hantering av kanbankort.
För tillfället används alltså olika varianter av tvåbingesystem för att lagerstyra snarlika
materialgrupper. Enligt Lean-principerna, presenterade i avsnitt 4.6.1, anses det ineffektivt att
tillämpa olika lagerstyrningar för samma typ av material, eftersom fördelarna med en gemensam
standard går förlorade. Samtidigt är det enligt Lean-principen svårt att införa en standardisering om
efterfrågan av material är alltför ojämn.
Materialförsörjningen av materialgruppen Fästelement – Wesco skiljer sig från övriga
materialgrupper då leverantören (Wesco) har i uppgift att materialförsörja buffertlager i produktion.
Material som tillhör övriga materialgrupper ligger i lager någonstans på Saab – området och då
ansvarar Saab Aerostructures själva för materialförsörjningen (även om en tredjepartslogistiker utför
den praktiska påfyllnaden av buffertlagren i produktion).
Befintlig lagerstyrningsmetod för materialförsörjning av materialgruppen Fästelement – Wesco
behöver modifieras. Bingstorleken behöver anpassas till nuvarande samt kommande
produktionstakt. Möjligheten att öka buffertlagret för just de fästelement som har en stor varierad
åtgång bör ses över. För att synliggöra faktisk förbrukning av varje specifik artikel i realtid kan Smartbins installeras. Dessa behöver dock integreras med affärssystemet, vilket kan visa sig kostsamt.
Den befintliga lagerstyrningsmetoden för materialförsörjning av materialgruppen Fästelement Wesco borde implementeras även för materialgruppen Nit & fästelement, det vill säga Saab
Aerostructures borde låta leverantören Wesco sköta materialförsörjningen av icke strukturbundet
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material som klassas till materialgruppen Nit & fästelement. Saab Aerostructures skulle då få samma
lagerstyrningsmetod och samma leverantör för både materialgruppen Fästelement – Wesco och
materialgruppen Nit & fästelement. Det skulle frigöra Saab personal, lagerutrymme, bundet kapital
och minska antalet personer i rörelse i produktionen, dock skulle det även innebära en ökad kostnad
för Saab Aerostructures då leverantören Wesco tar över ansvaret för materialförsörjningen. Det kan
därför vara nödvändigt att genomföra en totalkostnadsanalys för att se om det, för Saab
Aerostructures del, är lönsamt att låta Wesco ta över ansvaret för materialförsörjningen av
materialgruppen Nit & fästelement.
Befintlig lagerstyrningsmetod för materialgruppen Kemikalier behöver för de kemikalier som blandas
uppdateras med ett gemensamt gränssnitt mellan Saabs- och tredjepartslogistikern Sisource
affärssystem. På detta sätt följer nödvändig spårbarhetsinformation med materialet, från Sisourcetill Saabs affärssystem. Oblandade kemikalier, tillhörande materialgruppen Kemikalier, lagerstyrs på
flera olika sätt. Precis som i fallet med materialgrupperna Fästelement – Wesco och Nit &
fästelement är det enligt, Lean-principerna i avsnitt 4.6.1, slöseri att använda flera olika typer av
styrning för samma materialgrupp. För stunden lagerstyrs oblandade kemikalier inne på
Saabområdet med tre olika lagerstyrningsmetoder: beställning via hemsida, återfyllnadsnivå samt
scanning vid uttag (den sistnämnda lagerstyrningsmetoden används endast på Saab Aeronautics
militära del). Saab Aerostructures bör därför se över möjligheten att använda en gemensam
lagerstyrningsmetod för oblandade kemikalier.
Det finns brister i befintlig materialförsörjning av materialgruppen Bagmaterial. Problem uppstår då
materialbrister inträffar. Dessa materialbrister uppstår inte bara på specifika artiklar utan på olika
artiklar från gång till gång. Materialbristernas uppkomst är ofta plötslig. Då det inte genomförts en
lagerstyrningsåtgärd för materialgruppen Bagmaterial och inte heller pågår ett förbättringsarbete för
att förbättra och komma tillrätta med de lagerstyrningsproblem som finns i dagens lagerstyrning,
krävs det att Saab Aerostructures vidtar åtgärder för att komma tillrätta med lagerstyrningen av
materialgruppen Bagmaterial. För att förbättra lagerstyrningen krävs att inköpsavdelningen får en
uppfattning om faktisk förbrukning av Bagmaterial. I dagsläget används en mängd olika
ersättningsmaterial samtidigt som den faktiska åtgången av en specifik artikel tillhörande
materialgruppen Bagmaterial är ytterst oviss. Detta skapar problem då brister på ett material kan
bero på att materialet har använts som ett ersättningsmaterial för ett annat material. För att komma
tillrätta med detta problem krävs grundläggande åtgärder. Först och främst behöver
inköpsavdelningen ta reda på den faktiska förbrukningen av varje specifikt Bagmaterial. Detta
problem löses alltså inte genom att exempelvis tillämpa den presenterade Kanban-modulen i Saab
Aerostructures affärssystem. Istället bör nivåer för säkerhetslager samt beställningspunkt ses över
samtidigt som andelen ersättningsmaterial som används bör minimeras. Dessa åtgärder bör
underlätta synliggörandet av verklig förbrukning av icke strukturbundet material som tillhör
materialgruppen Bagmaterial. Saab Aerostructures bör även se över leverantörsavtal för att utreda
möjligheten för minskad leveranstid samt minskade leveranskvantiteter.
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9.2 Rekommendationer
Utifrån slusatser presenterade i avsnitt 9.1 rekommenderas Saab Aerostructures att vidta följande
åtgärder för respektive materialgrupp av icke strukturbundet material.

9.2.1 Åtgärder för materialgruppen Bagmaterial
Nedan ges förslag på åtgärder som är specifika för materialgruppen Bagmaterial.
 Se över nivåer för beställningspunkt och säkerhetslager för Bagmaterial (Både i lager i hus
204 samt produktion i hus 195 och hus 220).
 Utred problemen i affärssystemet. (Det går ej att ange en nivå för beställningspunkt och
säkerhetslager samtidigt).
 Använd så lite ersättningsmaterial som möjligt – för att sy liggöra faktisk för ruk i g av
specifika Bagmaterial.
 Se över kommunikationsmetoder och inför rutiner/standard för när och hur information ska
färdas när det gäller uppskattad förbrukning av Bagmaterial.
 Se över möjligheten att separera material till taktad- och projektbaserad produktion. (Genom
att använda olika artikelnummer).
 Inför standarder för hur projektbehov ska meddelas inköpsavdelningen.
 Inför standarder för hur ett, under projektets gång, varierat/förändrat projektbehov
meddelas inköpsavdelningen.
 “e över avtal ed levera törer,
korrekta leveranstider.

ättre o h hårdare avtal

ed större krav på kvalité o h

9.2.2 Åtgärder för materialgruppen Nit & fästelement
Nedan ges förslag på åtgärder som är specifika för materialgruppen Nit & fästelement.
 Inför samma lagerstyrningsmetod för materialgruppen Nit & fästelement som används för
materialgruppen Fästelement - Wesco.

9.2.3 Åtgärder för materialgruppen Kemikalier
Nedan ges förslag på åtgärder som är specifika för materialgruppen Kemikalier.
 Inför Autosvar på beställningar av blandat material via mejl.
 Se över möjligheten att använda en gemensam lagerstyrning för oblandade kemikalier. I
nuläget används återfyllnadsnivå, beställning via Sisource hemsida samt scanning vid uttag
(används på T för större kvantiteter) för att lagerstyra oblandade kemikalier.
 Utforma ett gemensamt interface mellan Saabs- och Sisource affärssystem för att hantera
informationsflöden och underlätta för spårbarhet av material.
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9.2.4 Åtgärder för materialgruppen Fästelement – Wesco
Nedan ges förslag på åtgärder som är specifika för materialgruppen Fästelement - Wesco.
 Se över möjligheten att införa Smartbins för kritiska fästelement, alternativt byt ut bingar för
kritiska fästelement till större bingar.
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Bilaga A
Flödeskartan nedan illustrerar fysiskt materialflöde, inklusive lagerstyrningsmetoder, av icke
strukturbundet material som hanteras av tredjepartslogistikern Sisource.
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Bilaga B
Flödeskartan nedan illustrerar fysiskt materialflöde, inklusive lagerstyrningsmetoder, av icke
strukturbundet material som hanteras av tredjepartslogistikern Servistik.
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Bilaga C
I bilaga C presenteras namn och avdelning för de personer som intervjuats under studiens gång.

Operativt Inköp
Magnus Lönn, Förbrukningsmaterial & Bagmaterial (2014-04-16)
Anton Jensen, Skärverktyg (2014-04-29)
David Carlson, Fästelement - Wesco (2014-04-30)
Linda Dalegård, Kemikalier och frysmaterial (2014-05-09)
Helena Arvidsson, Nit & fästelement (2014-08-19)
Linda Sörensen Gäreskog, Affärssystemet (2014-05-16)

Strategiskt Inköp
Patrik Alexandersson, Bagmaterial & Skärverktyg (2014-07-01)
Jonas Bengtsson, Fästelement – Wesco samt Nit & fästelement (2014-08-19)

Kvalitet
Monica Gustavsson, Bagmaterial (2014-07-04)

Produktion - Komposittillverkning
Johannes Fornander, Prognos Bagmaterial (2014-04-28)
Anders Gustavsson, Prognos Bagmaterial (2014-05-19)
Mikael Andersson, Produktionsstyrning (2014-04-30)
Christoffer Fahlén, Planerare (2014-05-07)

Produktion – Sammanbyggnad
Göran Fält, Produktionsansvarig Saab Aerostructures (2014-04-17)
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Produktionslager
Annika Svensson, Lagerchef (2014-04-17)

Ekonomi
Marie Johnsson, Ekonomi (2014-08-14)
Robert Friström, Ekonomiansvarig (2014-08-14)
Daniel Lundqvist, Affärscontroller A320 (2014-08-14)

Aeronautics (militära delen)
Per Forsell, lagerstyrningsmetod Kanban-modul i affärssystemet (2014-06-19)
Jonas Wittenfeldt, lagerstyrningsmetod Kanban-modul i affärssystemet (2014-08-15)

Tredjepartslogistiker – Servistik
Tina Fritzon, Lagerchef Servistik (2014-04-30)
Ann Spiegel, Lagerpersonal Servistik (2014-05-07)

Tredjepartslogistiker – Sisource
Åsa Rydberg, Chemical Manager (2014-05-08)
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Bilaga D
I bilaga D presenteras de avdelningar som besökts under studiens gång, inklusive kontaktpersoner.

Produktionslager, hus 195
Annika Svensson
Servistiks lager, hus 211
Ann Spiegel och Tina Fritzon
Servistiks lager för Bagmaterial, hus 204
Anders Öberg
Sisource lager, hus 156
Åsa Ryberg
Produktion – Komposittillverkning, hus 195
Johannes Fornander
Produktion – Komposittillverkning, hus 220
Bosse Karlsson och Patrik Johansson
Produktion – Komposittillverkning, trimning, hus 202
Leif Kalm
Produktion – Sammanbyggnad, hus 195
Raymond Elmby, Eva Andersson, Johan Stark och Henrik Nilsson
Slipning, hus 157
Ola Holmqvist
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