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Sammanfattning 

Detta	 examensarbete	 har	 utförts	 inom	 Högskoleingenjörsutbildningen	 i	 Maskinteknik,	
Industriell	 Ekonomi	 &	 Produktion	 vid	 Kungliga	 Tekniska	 Högskolan,	 Institutionen	 för	
Hållbar	produktionsutveckling.	Projektet	har	genomförts	under	våren	2018	på	uppdrag	av	
BAE	 Systems	Hägglunds	 i	 Örnsköldsvik.	Målet	 och	 syftet	med	 denna	 studie	 har	 varit	 att	
analysera	 avdelning	 Prototyp	 &	 Skrovs	 produktionsplanering,	 beredning,	 kapaciteter,	
beläggningar	 och	 prioriteringar	 i	 verksamheten.	 Förhoppningen	 har	 varit	 att	 hitta	
förbättringsområden	 och	 arbetsmetodik	 för	 bättre	 och	 effektivare	 planering.		
	
Enhet	 Prototyp	 &	 Skrov	 tillverkar	 fordonskroppar	 till	 bepansrade	 militära	 fordon	 och	
innefattar	 även	 utvecklingsverkstad	 med	 förmåga	 att	 ta	 fram	 nyutvecklade	 fordon	 och	
marknadsvagnar.	Studerad	avdelning	har	idag	problem	och	uppenbara	brister	i	beredning,	
beläggnings‐	 och	 kapacitetsplanering,	 där	 uppskattade	 operationstider	 från	beredning	 är	
felaktiga	 och	 ny	 beläggning	 kan	 planeras	 ut	 utan	 föregående	 konsekvensanalys.	
Avdelningen	 präglas	 även	 av	 en	 kortsiktighet	 i	 sin	 produktionsplanering,	 och	 saknar	
standardiserade	 och	 enhetliga	 arbetssätt	 för	 att	 angripa	 verksamhetens	 problem.	
	
Under	projektets	genomförande	har	resultat	från	intervjuer,	observationer	och	stickprov	i	
verkstaden	 visat	 och	 fastställt	 flera	 förbättringsområden	 för	 fortsatt	 arbete	 inom	
verksamheten.	Ett	par	av	rekommendationerna	för	att	möta	företagets	problematik	belyses	
av	författaren	som	implementering	av	standardiserade	arbetssätt,	korrekta	kötider	framför	
stationer	 i	 verkstaden,	 återkoppling	 av	 operationstider	 från	 operatörer,	 samt	 att	
avdelningen	 tydligt	 bör	 definiera	 sin	 kapacitet	 för	 att	 möta	 verkligt	 utnyttjande	 i	
verkstaden.		
	
Författarens	 förhoppningar	 med	 resultatet	 av	 denna	 studie	 är	 att	 arbetet	 och	
rekommenderade	 lösningar	 ska	möjliggöra	 verksamheten	 att	 nå	 högre	 leveranssäkerhet	
och	utnyttjande	av	kapacitet. 

Nyckelord 
Kapacitet, Beredning, Produktion, Planering, Logistik, Industriell tillverkning, 
Förbättringsarbete, Försvar, Säkerhet
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Abstract 
This	 thesis	 project	 has	 been	 carried	 out	 within	 the	 Degree	 Programme	 in	 Mechanical	
Engineering,	 Industrial	Business	Administration	and	Manufacturing	at	 the	Royal	 Institute	
of	 Technology,	 Department	 of	 Sustainable	 Production	 Development.	 The	 project	 was	
carried	 out	 in	 the	 spring	 of	 2018,	 commissioned	 by	 BAE	 Systems	 Hägglunds	 in	
Örnsköldsvik,	 with	 the	 purpose	 of	 analyzing	 the	 unit	 of	 Prototype	 &	 Hulls	 production	
planning,	production	preparation,	capacity,	loading	and	priorities	in	the	business.	The	goal	
by	 this	 study	 has	 been	 to	 find	 improvement	 areas	 and	working	methods	 for	 better	 and	
more	 effective	 planning.	
	
The	unit	of	Prototype	&	Hull	manufactures	vehicle	bodies	for	armored	military	vehicles	and	
includes	a	development	workshop	capable	of	manufacture	newly	developed	vehicles	and	
market	wagons.	The	studied	department	currently	has	problems	and	obvious	shortages	in	
production	preparation,	 loading	and	capacity	planning,	where	estimated	operating	hours	
from	 production	 preparation	 are	 incorrect	 and	 new	 loading	 can	 be	 planned	without	 the	
previous	 impact	 assessment.	 The	 unit	 is	 also	 characterized	 by	 a	 short‐term	 view	 of	 its	
production	planning	and	lacks	standardized	and	unified	approaches	to	address	problems.	
	
During	 the	 project,	 results	 from	 interviews,	 observations	 and	 samples	 in	 the	 workshop	
have	shown	and	identified	several	areas	of	improvement	within	the	business.	A	couple	of	
recommendations	 to	 address	 the	 company's	 problems	 are	 highlighted	 by	 the	 author	 as	
implementing	standardized	working	procedures,	correct	queuing	times	for	stations	in	the	
workshop,	feedback	from	operators	at	machining	departments	to	production	preparation,	
and	 that	 the	department	 should	 clearly	define	 its	 capacity	 to	meet	 real‐world	utilization.	
	
The	 author's	 hopes	 with	 the	 results	 of	 this	 study	 are	 that	 recommended	 solutions	 will	
enable	the	business	to	achieve	higher	delivery	reliability	and	utilization	of	capacity. 
 
Key-words 
Capacity, Production preparation, Manufacturing, Production planning, 
Improvements, Defense, Security 
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1. Inledning 
I det här avsnittet presenteras företaget, bakgrunden till arbetet, avsedd problemställning, mål 
och syfte samt examensarbetets avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund  

Företaget 
BAE Systems Hägglunds är ett dotterbolag till den amerikanska divisionen inom BAE 
Systems plc, en av världens största och ledande försvarskoncerner med över 82 000 
anställda i fler än 40 länder. I Örnsköldsvik bedriver BAE Systems Hägglunds verksamhet 
inom utveckling, tillverkning, integration samt support av ett brett spektrum av militära 
fordon till kunder över hela världen. Företagets främsta produkter är medeltunga 
stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd, support, samt elhybrida 
drivsystem för den civila marknaden. 
 
Stridsfordon 90 (CV90) 
Familj av medeltunga bepansrade stridsfordon, utvecklade för strid och trupptransport. 
Fordonet har förmåga att transportera upp till sju fullt stridsutrustade soldater, och har en 
huvudbeväpning som utgörs av en 40 millimeters automatkanon, kulspruta och rökgranater. 
CV90 har utvecklats och tagits fram 
som ett samarbete mellan Hägglunds i 
Örnsköldsvik och Bofors i Karlskoga, 
båda dotterbolag till BAE Systems plc. 
Stridsfordonet är vidare känt för sin 
förmåga att verka i de nordiska 
förhållandena, och för sin 
framkomlighet i svårtillgänglig 
terräng. Sedan 90-talet har fordonet 
tillverkats i över 1000 stycken 
exemplar och exporterats till 6 länder 
i EU. Stridsfordonet har kontinuerligt 
genom åren vidareutvecklats av BAE 
Systems Hägglunds i olika modeller.  

 
Bandvagn 10 (BvS10) 
Bandvagn 10 är ett bepansrat amfibiskt 
allterrängsfordon. Bandvagnskonstru-
ktionen består av två sammankopplade 
bandförsedda vagnar, där växellåda 
och motor är placerade i den främre 
vagnen. 
 
Fordonet, som består av fram- och 
bakvagn används inom flera olika 
områden, men har som huvuduppgift 
att transportera personal och material 
i hård och svårtillgänglig terräng.  
 

Figur 1.1: Stridsfordon 90, MkIV 

Figur 1.2: Bandvagn 10 
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Prototyp & Skrov  
Vid den studerade avdelningen Prototyp & Skrov (P & S), tillverkas främst fordonskroppar 
till CV90 och BvS10. I verksamhetens flöde hanteras dagligen flera och stora 
pansarplåtartiklar som i tillverkningsprocessen först genomgår förädling genom blästring, 
bockning och skärning, för att sedan vidareförädlas och svetsas samman till 
delsammanställningar. Delsammanställningarna häftas och svetsas senare samman till 
kompletta fordonskroppar, där de bearbetas och kontrolleras innan de skickas vidare för 
ytbehandling hos underleverantör. Verksamheten innefattar även utvecklingsverkstad med 
förmåga att ta fram nyutvecklade marknadsvagnar och fordonssystem.  
 

1.2 Problemformulering 

Idag finns brister och problem i beläggnings- och kapacitetsplaneringen på avdelning P & S. 
Problemen påverkar enhetens leveranssäkerhet, som också präglas av en kortsiktighet i 
planering, där affärssystemet inte fungerar som det beslutsunderlag verksamheten behöver. 
Planerare och beredare har svårt att prioritera arbete i verkstaden, där civila-, utvecklings-, 
och seriearbeten skall samsas om tillgänglig kapacitet i maskinerna. Detta eftersom två 
verkstäder inom företaget för ett antal år sedan slagits samman.  
 
Ett omfattande problem i beredningsprocessen är brist på standardiserade arbetssätt, och 
uppskattning av ställ- och körtider för tillverkning av artiklar mot maskinbearbetning. 
Dagens arbetssätt på avdelningen skapar ett felaktigt beläggningsläge i verkstaden, då 
planerad tid från beredare sällan stämmer överens med verkliga operationstider. För att få 
en jämn och korrekt beläggning, med rätt underlag för kapacitet, vill avdelning P & S låta 
författaren undersöka och kartlägga vilka problem som uppstår i flödet mellan beredare och 
stationer kopplade till maskinbearbetning. Detta för att undersöka hur återkoppling och 
arbetsmetodik mellan beredning och maskinbearbetning kan förbättras, samt hur tider 
mellan parterna bättre kan justeras och kvalitetssäkras.  

 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet på enheten Prototyp & Skrov vid BAE Systems Hägglunds, är att 
identifiera förbättringsområden, arbetsmetodik och lösningar för bättre och effektivare 
produktionsplanering och beredning. Målet är att kartlägga och analysera hur beredning och 
planering mot maskinbearbetning går till idag, vilka problem som finns, samt hur processen 
kan förbättras.  
 
Företagets förhoppningar med detta arbete är att resultatet för avdelningen ska bidra till att 
skapa en ny planeringskultur, där verksamhetens leveranssäkerhet och verkstadens 
utnyttjande av kapacitet kan förbättras.  
 
Målet innefattar: 

- Analysera sambandet mellan planering, beredning och maskinbearbetning. 
 

- Definiera problemområden i flödet mellan planering, beredning och 
maskinbearbetning. 

 
- Föreslå rekommendationer och lösningar på hur flödet kan utvecklas och förbättras.  
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1.4 Avgränsningar 

- Arbetet kommer inte att ta hänsyn till flöden och processer utanför avdelning Prototyp 
& Skrov.  
 

- Arbetet kommer endast att beröra beredning av artiklar mot stationer kopplade till 
maskinbearbetning. 

 
- Eventuella förbättringsförslag ska kunna implementeras utan fysiska 

investeringskostnader.  
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2. Teoretisk referensram 
I följande avsnitt presenteras och beskrivs relevanta produktionsfilosofier kopplade till 
material- och produktionsstyrning, samt begrepp och teorier som är ligger till grund för 
arbetets genomförande. 
 
2.1 Materialförsörjning 

Huvuduppgiften i ett materialflöde är att leverera artiklar i rätt tid, till rätt kvantitet och till 
rätt plats. Med materialförsörjning är målsättningen att enligt produktionens krav försörja 
verksamheten med material till en så låg kostnad och effektiv leveransservice som möjligt. 
Om materialförsörjning till produktion ska fungera på ett bra sätt så att verksamhetens krav 
uppfylls, är det viktigt att företaget har underleverantörer som har rätt kapacitet och 
förmåga att leverera (Aronsson, et al., 2003, pp. 90, 325).  
 

2.2 Lean 

Ett synsätt och ideologi med huvudsyfte att maximera kundnytta och samtidigt sträva efter 
att eliminera allt som inte är värdeadderande i värdekedjan (Bellgran & Säfsten, p. 40). Lean 
grundar sig i Toyotas utvecklingsstrategi inom Toyota Production System (TPS) och menar 
att alla medarbetare har två primära sysslor, att sköta sina vanliga arbetsuppgifter samt 
kontinuerligt söka efter förbättringar och metoder som utvecklar verksamheten med dess 
processer. Målet med Lean production är att endast tillverka det kunden efterfrågar med 
högsta kvalitet, lägsta kostnad och kortast ledtid. Inom Lean finns det flera verktyg för att 
åstadkomma detta, såsom Kaizen, Jidoka och Just in time. (Bellgran & Säfsten, 2005, p. 40) 
 
Kaizen 
Kaizen är ett begrepp inom Lean som syftar till att sträva efter ständiga förbättringar i 
verksamheten. Kaizen är något som man arbetar med kontinuerligt och som är en 
omfattande process. Utförs det på rätt sätt skapar det en bättre arbetsmiljö för personal samt 
förbättrar och gör det lättare att upptäcka störningar och förluster i produktion. 
Förhållningssättet hos medarbetare skall vara att ingen process någonsin är perfekt, utan 
alltid kan förbättras. Kaizen bygger i stora drag på att genomföra många små förändringar 
och förbättringar i stället för stora och radikala. Förbättringar grundas i första hand som 
idéer hos anställda och är därför lättare att genomföra. (Bellgran & Säfsten, 2005) 
 
Jidoka 
Jidoka har två grundläggande principer, ”Stoppa vid fel” och ”att ha inbyggd kvalitet ”. Syftet 
är att synliggöra fel och att bygga in kvalitet i processer genom ett säkerställande att det skall 
vara lätt att göra rätt. Skulle fel uppstå ska det även vara lätt att stoppa processen och 
åtgärda problemet.  (Bellgran & Säfsten, 2005, p. 36) 
 
Just in time (JIT) 
Ett leveranssystem som ställer höga krav på verksamhetens planeringssystem. JIT betyder 
att leveranser av material sker i exakt kvantitet i samma tid som materialet skall användas, 
Varje process i produktionen producerar endast vad som krävs för nästa process i flödet.  
Systemet medför att en låg PIA i produktion kan skapas. Förfaringssättet används i de fallen 
då man inte vill ha en liggande produktionsbuffert. (Bellgran & Säfsten, 2005, p. 37) 
(Aronsson, et al., 2003, pp. 89, 96) 
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Slöserier 
Slöserier kopplas till en produktionsfilosofi som är direkt relaterad till Lean production. En 
teori om att skapa en resurseffektiv produktion, där det finns en strävan mot eliminering av 
allt det som inte har en värdeadderande funktion i kedjan. Filosofin handlar om att minimera 
och eliminera slöseri, samt att istället addera värdeskapande aktivitet.  
 
Enligt Ohno (1988) handlar slöseri i produktionen om överproduktion, transport, onödig 
väntan, bearbetning, onödig lagerhållning, förflyttningar och tillverkning av felaktiga 
artiklar. Aktiviteter och arbete som inte bidrar till produktens förädlingsprocess är förlorad 
tid, energi och kapacitet. Liker (2004) lägger här till en aspekt vilket är outnyttjad kreativitet 
hos anställda. (Bellgran & Säfsten, p. 37) 
 

1. Överproduktion 
Att tillverka eller producera mer än vad kunderna efterfrågar. 
 

2. Onödiga lager 
Att först överproducera och sedan placera på lager. Genererar kapitalbindning 
samtidigt som det kan vara svårt och komplicerat att sedan sälja produkten till det 
pris man önskar. 
 

3. Överarbete 
Betyder att man tillsätter mer värde till produkten än vad som efterfrågas av kunden 
i pris och kvalitet. Tillverkning skall ske i exakt antal, i rätt tid och kvalitet. 
 

4. Onödig transport 
Onödiga transporter tar upp tid och binder upp personal. Transport av material och 
utrustning från en plats till nästa.  
 

5. Onödig väntan 
Att personal behöver vänta på att ett arbete skall utföras. Väntan kan komma och bero 
på tekniska fel i utrustning eller system. 
 

6. Fel och omarbete 
Omarbete och förseningar till grund för fel och defekter på produkter i produktionen.  
 

7. Onödiga rörelser 
Förflyttningar och rörelser av personal och utrustning som inte genererar något 
värde för slutkunden.  
 

8. Outnyttjad kapacitet 
Att medarbetares kompetens inte används.  Företaget tar inte tillvara på 
prestationsförmåga i sin personal, vilket resulterar i borttappad kunskap och 
förlorade förbättringar.  
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2.3 Styrprinciper 

Inom logistik och produktion är de två huvudsakliga styrprinciperna dragande-, och 
tryckande styrning, även kallade ”pull” & ”push”-system. (Aronsson, et al., 2003, p. 148) 
 
Tryckande styrning 
Aronsson, m fl menar att tryckande styrning innebär att produktion och logistik planeras 
och utförs med uppskattning av framtida prognoser och händelser. I figur 2.1 beskrivs detta 
system ytterligare. (Aronsson, et al., p. 143) 
 

 
Figur 2.1: Tryckande styrning 

 

Den här typen av system fungerar genom att materialet trycks fram i flödet mellan olika 
avdelningar och processer. För att fördela information mellan avdelningar används 
produktionsplaner och arbetsorder. Styrningen utgörs av central styrning och är 
prognosstyrd. Enligt Aronsson, m fl medför systemet att respektive enhet kan arbeta relativt 
separat och osynkroniserat utan samordning mellan avdelningen, samtidigt som 
kapacitetsutnyttjandet blir högt. Aronsson, m fl menar samtidigt att systemet kan medföra 
att det byggs upp buffertlager kring stationerna, då enheterna ständigt skall hållas 
sysselsatta. Negativa aspekter kan uppstå i långa genomloppstider och hög kapitalbindning. 
(Aronsson, et al., 2003) 
 
Dragande styrning 
Ett dragande system utgår från prognoser och styrning för marknadens efterfrågan, 
tillverkning sker bara när det finns ett verkligt behov. Flödet styrs därmed endast av 
kundordern. I figur 2.2 beskrivs systemet ytterligare. 
 

 
Figur 2.2: Dragande styrning 
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Dragande styrning är ett decentraliserat system, känt för korta genomloppstider och enklare 
planering. Aronsson, m fl menar att systemet leder till låg kapitalbindning men att det kan 
göra verksamheten störningskänslig. Filosofin bygger på att inget i processen får bli fel, då 
de buffertar man har främst är till för att ta upp variationer i efterfrågan.  
 
Grundtanken med dragande styrning är att man kontinuerligt ska försöka minimera de lager 
och buffertar som processen innehåller. När buffertar minimeras kommer man att upptäcka 
problem som funnits där hela tiden men som dolts.  
 

2.4 Produktionsstörningar 

Beskrivs vanligen som tekniska fel eller avbrott relaterade till effektivitet och säkerhet. 
Störningar i produktion kan enligt Bellgran och Säfsten ses som förluster. Ett sätt att dela in 
dessa förluster kan göras på följande sätt:  
 

- Reducerad hastighet 
- Tomgång och småstopp 
- Ställtid och justeringar 
- Utrustningsfel och avbrott 
- Defekter i processen, löpande produktion 

 
Bellgran och Säfsten menar även att en del typer av förluster kan beskrivas som 
systemförluster, hanteringsförluster och balanseringsförluster. Dessa förluster inträffar 
planerat eller oplanerat och leder till avbrott under produktionstid som påverkar 
tillgänglighet, prestanda, kvalitet eller säkerhet.  
 

2.5 Ställtidsreduktion 

Ställtid definieras som tiden från den sista korrekta artikeln i ett parti till den första korrekta 
artikeln i nästa parti. Ställtidsreduktion är ett av de viktigaste verktygen inom Lean 
Production och innebär att reducera ställtider i maskiner och utrustning. Omställningar är 
något man vill undvika så långt som möjligt, eftersom de upptar viktig produktionstid och 
bidrar till minskad effektivitet. Med kortare ställtider skapas förutsättningar för att frigöra 
kapacitet och öka produktivitet. (Bellgran & Säfsten, 2005) 
 

2.6 Planering 

Produktionsplanering utgår oftast från en långsiktig strategi kring verksamheten och 
prognoser för förväntad efterfrågan i produktion. Planering sker oftast i tre steg och 
innefattar huvudplanering, behovsplanering, samt detaljplanering (Aronsson, et al., 2003).  
 
Huvudplanering 
Utleveransplaner och produktionsplaner för företagets produkter med utgångspunkt från 
aktuella kundorder och prognoser. Utgångspunkten i huvudplanering är att säkerställa så 
att verksamheten har den kapacitet den behöver för att kunna möta förväntad efterfrågan. 
Planeringen är på övergripande nivå och tidshorisonten är mellan två till tolv månader.  
 
Behovsplanering – materialplanering 
Planeringsnivå som svarar för materialförsörjning av råvaror och komponenter till 
produktion. Anskaffas till sådana kvantiteter och till tidpunkt att de av huvudplaneringens 
produktionsplanering kan hållas. Order på relevanta artiklar som ingår i en produkt är med 
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andra ord en direkt konsekvens av huvudplaneringens planerade produktion på 
produktnivå. 
 
Detaljplanering 
Detaljplaneringen styr på kort sikt vem som skall göra vad och i vilken sekvens. Hänsyn 
behöver tas till tillgänglig kapacitet och operationer behöver planeras in i större detalj om 
det är en fråga om egentillverkade artiklar. Planeringsobjekt är tillverkningsorder och de 
operationer som måste genomföras för att åstadkomma en färdig artikel. Operationerna 
planeras in mellan planerad start- och leveranstidpunkt för order. 
 

2.7 Prognostisering 

För att kunna fatta strategiska, taktiska och operativa beslut behövs information om 
kundernas förväntade efterfrågan. Aronsson, m fl påstår att prognostisering har som 
huvudsakligt mål att förutsäga framtiden på ett sånt sätt att produkter finns på rätt plats vid 
rätt tid. De långsiktiga prognoserna ligger till grund för beslut inom verksamheten som berör 
kapacitet och lokalisering. Medellånga prognoser berör kontakt med underleverantörer, 
nyanställningar och beslut om eventuella varsel. (Aronsson, et al., 2003)  
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras arbetsmetoder och tillvägagångsätt som har lett fram till 
rapportens resultat. 
 
Arbetsplats för examensarbetet har varit vid BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Detta 
har möjliggjort kontinuerliga dialoger med handledare, beredare, produktionstekniker, 
operatörer samt andra erfarna personer på företaget. Kommunikation med handledare på 
KTH har skett på distans och kontinuerligt under arbetets gång. 
 

3.1 Metoder för kartläggning av nuläget 

För att få en bild av verksamheten på avdelning P & S har flera ingående studier genomförts, 
detta för att få ett förtydligande för hur metoderna stöder varandra. Studierna grundar sig i 
intervjuer, egna observationer, beräkningar och processkartor över verksamheten. En stor 
del av den data- och faktainsamling som kopplas till arbetet har även erhållits från företagets 
affärssystem, samt relevanta styrdokument och arbetsinstruktioner på avdelningen. 
 
Observationer 
Observationer i arbetet används för att komplettera och förtydliga data och information från 
intervjuer och företagets affärssystem. Observationer kan utnyttjas för att dels styrka data 
som framkommer från andra studier, men kan även åskådliggöra information som inte 
framförs på annat sätt. De observationer som genomförts är både strukturerade och 
ostrukturerade, dvs. att anteckningar gjorts allt eftersom händelser skett. För att få en bild 
av organisationen och arbetet på avdelningen har författaren ytterligare deltagit i enhetens 
planeringsmöten och prioriteringsmöten, där möjlighet har funnits för att samla information 
och förståelse av studerad verksamhet. 
 
Intervjuer 
För att kartlägga flödet mellan planering, beredning och maskinbearbetning utgör intervjuer 
ett viktigt verktyg. Intervjuer på avdelning P & S har gjorts med ansvariga planerare, 
beredare, produktionstekniker, chefer och operatörer kopplade till verkstaden. Den 
information som framkommer vid dessa intervjuer har varit absolut nödvändig för 
förståelse av verksamheten, och bakomliggande faktorer till aktuella problem relaterade till 
planering, beredning och maskinbearbetning. Avsikten och målet med dessa intervjuer har 
utgått från att få medarbetare att förmedla sin syn på verkligheten, samt att erhålla en 
komplett beskrivning från uppgiftslämnare med kunskap och kännedom inom arbetets 
omfattning. 
 
Antalet informanter under arbetets process har begränsats till ett mindre godtyckligt antal, 
detta eftersom undersökningen inte syftar till statistisk generaliserbarhet. Intervjuerna 
utgår både från semistrukturerade intervjuer, där samtal strukturerat skett med en person 
i taget, samt öppna intervjuer med fri dialog och frågor.  
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Processkartor 
Processkartor presenterar steg för steg aktiviteter som tillsammans utgör en process. Kartan 
visualiserar och skildrar informationsflöden genom verksamhetens processer. Syftet är att 
öka förståelse över flöden inom avdelning P & S, hur olika funktioner kopplas ihop samt hur 
arbetsformer och metodik fungerar. Kartorna utgör även ett verktyg för att tredje person 
enklare ska förstå processer i verksamheten. 
 
Kartläggning med hjälp av processkartor kan genomföras för att skapa en bild över hur 
processer fungerar just nu, eller för att förbättra och reformera processer. I detta arbete 
kommer processkartor användas för att bland annat identifiera och visualisera 
problemområden.  
 
Innan kartläggning sker och för att lyckas med processkartor, behövs relevant 
bakgrundsinformation och underlag från verksamheten. Denna data framkommer i första 
hand från intervjuer med medarbetare på avdelning P & S. Områden vad bedömts som 
relevanta är information kopplat till tidigare kartläggningar, undersökningar, 
verksamhetsanalyser samt andra dokument av betydelsefull anknytning till kartläggning.  
 

3.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien grundar sig i att samla relevant bakgrundsinformation till arbetet. Fokus 
kopplas till relevanta områden inom logistik och produktionsfilosofi, specifikt teorier 
kopplade till förbättringsarbete, beredning, och produktionsplanering. Allmänna teorier 
inom produktionsutveckling, lean production, och materialstyrning är även intressanta 
områden som har studerats. 
 

3.3 Stickprov på verkliga kötider i verkstaden 

På grund av uttalade problem kopplade till verksamhetens leveranssäkerhet har författaren 
bedömt att undersöka verkstadens kötider. 
 
Kötid avser den tid som en artikel eller order behöver vänta innan en arbetsstation före den 
tidpunkt då bearbetning påbörjas. Med stickprovstagning av verkliga kötider i verkstaden 
kan skillnad mellan teoretisk och verklig kötid belysas, där resultatet kan utgöra underlag 
för rekommendation av förändringar och förbättringar i verksamheten. 
 
För att mäta och genomföra stickprov på verkliga kötider i verkstaden måste de order som 
fysiskt väntar på bearbetning framför respektive arbetsstation kontrolleras. På artikelns 
medföljande kortsats kan total batchtid, d.v.s. både ställ, - och körtider summeras. Totala 
batchtider behöver sedan divideras med respektive stations tillgängliga kapacitet. Resultatet 
av den beräknade tiden utgör nuvarande kötid vid stickprovstillfället. 
 
På avdelning P & S har stickprov i verkstaden gjorts under ett tillfälle under våren 2018. 
Metoden har visat resultat på den skillnad som idag finns mellan fasta kötider i 
affärssystemet och verkliga kötider mot aktuell beläggning i verkstaden.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som tillämpade metoder visat. Kapitlet omfattar 
beräkningar och kartläggning av arbetssätt, produktionsprocesser, planering, beredning, 
kötider och beläggning.  
 

4.1 Kartläggning av produktionsprocessen 

På den studerade enheten P & S tillverkas i 
dagsläget fordonskroppar till respektive familj 
av CV90 och BvS10. Tillverkningen är en 
enstyckesprocess och sker på separata flöden, 
men där korsflöden uppstår vid vissa processer.  
 
I verksamhetens flöde hanteras dagligen flera 
och stora pansarplåtartiklar som i processen 
svetsas ihop till delsammanställningar, varefter 
dessa sedan svetsas ihop till kompletta 
fordonskroppar. Arbetsstationerna på 
avdelningen utgörs av hel- och semi-
automatiska stationer, samt flera manuella 
svetsstationer där en majoritet av allt arbete 
utförs. Gemensamt för respektive flöde av BvS10 
och CV90 är att fordonskropparna, innan de 
skickas vidare för ytbehandling hos 
underleverantör, genomgår maskinbearbetning, 
mätning och kvalitetskontroll.  
 
Verkstadslayout 
Verkstadslayouten för verksamheten är i 
grunden processorienterad och funktionell. 
Skrov, artiklar och delsammanställningar 
förflyttas mellan stationer beroende på vilken 
operation eller process som ska utföras. 
 
Den funktionella layouten i verkstaden medför 
flexibilitet och gör att systemet kan hantera 
tillverkning av flera olika produkter och artiklar 
samtidigt. Företagets kundanpassning mot nya 
produkter och kunder ställer även stora krav på 
mångsidighet och anpassning, därför layouten 
fortlöpande ändras för att möta krav på aktuellt 
orderläge i verkstaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.1: Schematisk bild över produktionsflödet 
för CV90 och BvS10 
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Tillverkningsprocess BvS10 
Skrovet för BvS10 utgörs av ett antal delsammanställningar och består av en fram, - och 
bakvagn. Då bandvagnen är ett mindre fordon än CV90, är ledtiden avseende det arbete som 
görs på P & S kortare, och räknas från det att häftning initieras till det att leverans sker till 
underleverantör för ytbehandling.  
 
Tillverkning av respektive fram- och bakvagn till bandvagnen sker på samma sätt, men har 
olika operationsföljder. Den mera komplicerade delen av vagnen är bottenstrukturen, detta 
då bandvagnen ofta behöver kundanpassas med minskydd. Processen för denna del inleds 
med att bottenstrukturen häftas ihop av operatörer på en manuell svetsstation, där den 
sedan skickas vidare till en svetsrobot för komplementarbete. Efter robotsvetsning 
transporteras bottenstrukturen till maskinbearbetning där det slutliga arbetet med grunden 
utförs. Efter att bottenstrukturen är tillverkad sker häftning av de ingående 
delsammanställningarna till ett komplett skrov på en manuell svetsstation. Därefter sker 
transport till svetsrobot där det sista svetsarbetet utförs. Innan respektive 
delsammanställning häftas ihop till ett komplett skrov görs kvalitetskontroll och röntgen, 
detta för att kvalitetssäkra produkten och garantera att det inte finns några avvikelser.  

 
Figur 4.2: Översiktsbild över BvS10 

Nuvarande produktionsläge BvS10 
Av beläggningsläge i verkstaden under våren 2018 sker tillverkning och produktion av 
BvS10 mot befintlig kund utanför Sverige. Chassiplanen som styr tillverkningen, vilket från 
huvudplaneringen utformats, har på grund av beläggningsläge under 2018 framflyttats från 
sommarperioden till våren. Förflyttningen har skett på grund av fluktuationer i efterfrågan, 
där beläggningsläge i verkstaden under våren annars skulle vart låg. Eftersom chassiplanen 
förändrats sker i dagsläget tillverkning innan verkligt behov. Tillverkningen medför att 
kapacitet i verkstaden utnyttjas till framställning av artiklar och produkter utan omedelbart 
behov, detta bidrar i dagsläget till att kapacitetsbrist uppstår vid prioriterad tillverkning av 
artiklar mot andra projekt.  
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Tillverkningsprocess CV90 
Vid tillverkning av CV90 skapas flera delsammanställningar som i processen svetsas 
tillsammans till en slutlig fordonskropp. Tillverkningsprocessen på avdelning P & S startar 
med att ingående artiklar och delsammanställningar häftas samman till ett komplett skrov 
på en manuell svetsstation. Därefter transporteras fordonskroppen till svetsrobot för 
komplementsvetsning. När svetsrobotens arbete är slutfört görs kvalitetskontroll på varje 
fordonskropp vid röntgenstation för att identifiera avvikelser och brister. 
 
Efter kontroll av fordonskropparna sker transport till manuella svetsstationer, där 
slutsvetsning utförs i flera steg. Efter slutsvetsning skickas sedan kropparna vidare för 
bearbetning, mätning och slutligen leverans till underleverantör för ytbehandling. När 
underleverantör är klar med ytbehandling levereras fordonen tillbaka till BAE Systems 
Hägglunds och avdelning P & S för vidare leverans till montering. 
 
Ledtid för CV90 på avdelning P & S är längre än tiden för BvS10, och utgår från aktuell 
chassiplan där respektive fordonskrovs start- och slutdatum framgår. Ledtiden initieras när 
skrovet startar att häftas, och avslutas när stridsfordonet levereras till underleverantör.  

 
 

Figur 4.3: Översiktsbild över CV90 

 
Nuvarande produktionsläge CV90 
Av beläggningsläge i verksamheten under våren 2018 finns ingen tillverkning av nya CV90-
skrov, däremot utförs en uppgradering av tidigare kunds stridsfordon. I verkstaden har man 
även arbete med ett nytt granatkastarsystem, modell Mjölner till svenska försvarsmakten. 
Systemet består av dubbla tornmonterade 120 millimeters granatkastare och ska integreras 
på befintliga CV90-skrov som tillverkades under tidigt 2000-tal, men som ställts undan i 
mobiliseringsförråd i väntan på tidigare försvarsbeslut. Första leverans till svenska kunden 
ska ske under 2019.  
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4.2 Kartläggning av planering 

Produktionsplanering på avdelning P & S utgår dels av huvudplaneringen, från där 
serietillverkning styrs, dels från arbete kopplat till projekt inom utveckling, men även av 
civila arbeten som fungerar som komplement till beläggning vid fluktuationer i efterfrågan. 
Av huvudplaneringen och nuvarande kundorder i verkstaden, styrs och kontrolleras 
serieproduktion och resterande del av avdelningen efter aktuell chassiplan, som sällan 
ändras eller justeras. Chassiplanens utseende och struktur bestäms av huvudplaneringen 
och styr beläggningsläge i verkstaden, där respektive fordonsskrovs start- och slutdatum 
framgår. Takttiden i chassiplanen för när varje nytt skrov ska börja tillverkas inträffar var 
fjärde dag, detta för att framförvarande process i flödet ska kunna slutföra sitt arbete innan 
tillverkning av nästa fordon startar. 
 
Eftersom civila beställningar, serie-, och utvecklingsarbeten samsas om samma maskiner i 
verkstaden, sker hela tiden en prioritering mellan olika aktörer och projekt. Civila arbeten 
prioriteras i regel inte lika högt, då man genom insourcing jämnar ut beläggning i verkstaden 
under fluktuationer i efterfrågan. 
 
Materialbehovsplanering 
Avdelning P & S planerar idag verkstaden efter materialbehovsplanering. 
Planeringsstrategin bygger i grundläggande på att tillfälle för planering av nya inleveranser 
fastställs via uppskattning av när period för nettobehov av material skapas. Detta tillfälle kan 
till exempel uppstå då artiklar i lager når en viss kvantitet. När verksamheten använder sig 
av materialbehovsplanering med ett härlett behov, innebär det även att behov bryts ned i 
ytterligare produktstrukturer.  
 
Från aktuell chassiplanering bryts materielbehov ner till underliggande strukturnivåer i 
verksamheten. Från de underliggande strukturnivåerna fortsätter sedan behovsstegen ned 
till delkomponenter, råmaterial och verktyg. Från företagets affärssystem visualiseras 
aktuellt materielbehov i verkstaden, där tillverkningsorder med arbetskort från beredning 
fördelas ut så fort ett behov uppstår. I arbetskortet framgår det vilken artikel som ska 
tillverkas, i vilket material, till vilken kvantitet, ställ, - och körtider samt start- och slutdatum 
för respektive station. Arbetskortet skickas sedan vidare tillsammans med artikeln längs 
produktionsflödet och arbetsstationerna, tills dess att sista station på kortet är klar med sin 
operation. När respektive station avslutar sin operation på arbetskortet, avrapporterar 
operatörer den verkliga operationstiden i företagets affärssystem. Arbetskortet skickas 
sedan vidare till nästa station tills dess att operationsgången för artikeln är färdig. 
 
Körplanering och prioritering 
I verkstaden har operatörer på respektive arbetsstation en bestämd körplanering som 
artiklar ska tillverkas efter. Blir artiklar eller order försenade kan körplaneringen ändras för 
att prioritera arbeten. För att visualisera vilka arbetsorder som är försenade och 
prioriterade, gulmarkeras dessa i körplaneringen. De gulmarkerade artiklarna har då 
företrädesrätt över ordinarie körplanering, och bearbetas först. 
 
I nuläget är det ett högt beläggningsläge i verkstaden, där flera artiklar är försenade och 
prioriterade, detta främst kopplat till utvecklingsarbete där prototyptillverkning sker. 
Situationen gör att operatörer bara arbetar efter den ordinarie körplaneringen i begränsad 
utsträckning. Under varje skift kommer det nya gulmarkerade prioriterade arbetsorder som 
får förtur över planerad tillverkning.  
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Resultatet i verkstaden blir att operatörer många gånger inte vet vilka arbeten som kommer 
efter nuvarande jobb, vilket medför att extra omställningsarbete och slöserier tillkommer. 
Detta då operatörer inte får möjlighet att planera och optimera sina processer för att kunna 
köra artiklar med samma fixturer, skruvstycken och verktyg efter varandra.  
 
Standardiserade kötider 
För tillverkning i verkstaden på avdelning P & S används för alla stationer och avdelningar 
idag en specifik stationsstandard för kötider i affärssystemet. Med kötider avses den tid en 
artikel behöver vänta före en station för att påbörja bearbetning. Oavsett order eller arbete 
som bearbetas på stationen tilldelas alla artiklar samma kötid. Den avsedda kötiden ingår i 
den genomloppstid som finns för aktuell tillverkningsorder, och utgör den övervägande 
delen av den totala ledtiden. I nuläget är varje specifik stationsstandard för kötider statisk, 
dvs. att tiden inte ändras efter aktuellt beläggningsläge i verkstaden. Skulle beredare behöva 
så finns dock möjlighet att i affärssystemet ändra kötiderna manuellt, detta för att snabbare 
få igenom artiklar och detaljer som är försenade eller prioriterade, detta görs dock sällan. 
 
Mängden värdeförädlande tid för artiklar i verksamheten är i regel mycket liten och utgör 
bara en liten del av den totala genomloppstiden. För NC-Programmering, station 546, och 
maskinbearbetning, station 542/544, är kötiden fastställd i affärssystemet till en statisk tid 
om fem dagar. För lagerläggning och godsmottagning är tiden tre dagar. 

 
Figur 4.4: Schematisk bild över kötid i affärssystemet 

 
Av intervju med medarbetare på planeringsavdelningen, har de standardiserade ködagarna 
som idag finns i affärssystemet ingen grund i faktiskt beläggningsläge. Dagarna härstammar 
från ett tidigare system och historisk data från flera år tillbaka. Man har i verksamheten en 
generell uppfattning om att ködagarna i affärssystemet inte stämmer överens med verklig 
kötid vid stationerna, inget tidigare arbete har dock bedrivits för att undersöka detta 
noggrannare. Ansvariga på planeringsavdelningen anser att ködagarna på vissa stationer 
bör kunna kortas ner avsevärt, samtidigt som man på andra stationer bör kunna dra upp 
kötiden, alternativt att kötiden dynamiskt dimensioneras mot aktuellt beläggningsläge i 
verkstaden. 
 

4.3 Kartläggning av aktuell kapacitet 

Teoretisk kapacitet mot maskinbearbetning i verkstaden är i dagsläget fastställd som 90 % 
av den totala arbetstiden för operatörer. Kapaciteten utgår från en vanlig arbetsvecka på 40 
timmar, där 90 % kapacitet därmed innebär 36 timmar tillgänglighet per operatör per vecka.  
 
I intervjuer med medarbetare på avdelningen framkommer det att den verkliga kapaciteten 
i verkstaden, där operatörer bemannar maskinerna, idag sällan upp till den teoretiska 
kapaciteten.  
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Att kapaciteten inte uppnås gör att upparbetning för avdelningen försämras, detta då 
kapaciteten påverkas av sjukfrånvaro, semester, möten, fikaraster och övrig fördelningstid. 
Av den skillnad som skapas mellan verklig och teoretisk kapacitet uppstår det ett felaktigt 
kapacitetsunderlag för tillgänglighet i verkstaden. 
 
Av intervju med medarbetare och chefer i verkstaden är den verkliga kapaciteten, där 
operatörer bemannar stationerna enligt deras beräkningar närmare 74 %, samtidigt som 
man på planeringsnivå planerar och bereder ut arbete efter en kapacitet om 90 %. Resultatet 
medför att man har en kapacitet i affärssystemet som verkstaden inte kan åstadkomma. 
 

4.4 Kartläggning av planeringsstrategier 

Flera intervjuer med ansvariga på planeringsavdelningen visar att det i dagsläget på 
avdelning P & S finns en planeringskultur där man på olika sätt planerar ut arbeten i 
produktion, beroende på om arbeten ska genomgå prototyp- eller serietillverkning.  
 
Prototyptillverkning 
Arbeten kopplade till projekt inom utveckling planeras idag ut mot startdatum, dvs. att 
tillverkning av artiklar sker direkt efter att tillverkningsorder (TO) frisläppts mot 
produktion. De ingående artiklarna i TO har olika led-, och genomloppstider, efter vilket 
slutdatum för olika detaljer blir olika. När ingående detaljer i TO har tillverkats, lagerläggs 
de tills hela ordern är slutförd. Planeringsstrategin används främst som en säkerhetsåtgärd 
mot osäkerheter och förseningar i produktion, där strategin medför att det blir lättare att 
förutsäga leveransdatum. Eftersom att arbeten mot utveckling handlar om 
prototyptillverkning, är aldrig tillverkningsprocessen helt bestämd, dvs. att 
konstruktionsmässiga förändringar kan göras, samt att material, verktyg och fixturer kan 
behöva justeras under arbetets gång. 

 
Figur 4.5: Exempel på planering för utvecklingsarbeten vid P & S 
 

Serietillverkning 
Arbeten kopplade till serieproduktion planeras efter huvudplaneringens chassiplan och 
tillverkas mot slutdatum, dvs. att ingående artiklar till skrovsammanställningar tillverkas 
mot samma leveransdatum. Tillverkningen tar hänsyn till ingående artiklars ledtid och 
produceras enligt lean-filosofin just in time. 
 
Serieproduktion särskiljer sig mot prototyptillverkning och är i grunden varandras 
motsatser. Tillverkning mot serie innefattar stora volymer och ofta tusentals artiklar, detta 
resulterar i hög kapitalbindning, något man inte har på samma sätt i utvecklingsprojekt.  



19 
 

Figur 4.6: Exempel på planering mot serietillverkning vid P & S 
 

4.5 Kartläggning av beredning 

All industriell tillverkning genomgås av någon form av beredning och det är kraven på 
tillverkning som styr och bestämmer förutsättningarna för beredningsarbetet. På avdelning 
P & S är det huvudsakliga målet med beredningsarbete att utforma tillverkning för artiklar 
och detaljer så att produktionen och tillverkningsprocessen blir så effektiv som möjligt efter 
givna förutsättningar. Kraven på beställd artikel vad gäller kvalité, toleranser, form, 
dimension, materialval och lönsamhet är aspekter som inverkar på artikelns komplexitet och 
sätt att tillverkas. Den kravspecifikation som ställs på tillverkande artiklar påverkas även av 
vilken typ av produktion i verkstaden som skall ske. För tillverkning mot serieproduktion 
där företaget önskar stabila processer med genomgående höga produktionsvolymer, finns 
en annan orientering på beredning än vid arbete mot utveckling och prototyptillverkning.  
 
Beredningsarbetet baseras på beredares kunskap och egen erfarenhet av industriell 
tillverkning. Eftersom yrkesskickligheten och kunskapsnivån grundar sig i egna 
erfarenheter, är det i regel svårt och komplicerat att förmedla vidare denna kunskap till nya 
medarbetare på avdelningen. Till följd av detta har arbetssättet för beredningsarbete starkt 
skiljt sig åt mellan olika beredare.  
 
På avdelning P & S påbörjas beredning efter att ansvarig planeringschef på avdelningen fått 
en materialbeställning som beordrar tillverkning. Beställningen kommer normalt sett från 
serieproduktion, eftermarknad eller projekt inom utveckling och kan utgöra en enstaka 
artikel eller en hel sammanställning. Ansvarig chef uppdaterar och lägger in 
materialbeställningen i avdelningens aktiva arbetslista, där påbörjade, klara, och planerade 
arbeten ligger. En beredare till aktuell beställning tillsätts sedan av planeringschef och 
beredningsarbetet startar. Ansvarig beredare gör därefter en bedömning av samtliga 
artiklar som ska bearbetas, har detaljen en komplex struktur behöver den passera NC-
programmering avdelning 546, har den inte komplexa aspekter bereds den på vanligt sätt 
och beredare skapar en tillverkningsorder i affärssystemet som släpps för tillverkning mot 
produktion. Beredning på avdelning P & S presenteras ytterligare i processkarta under 
bilaga 6. 
 
Ställ, - och operationstider 
På medföljande kortsats som skickas ut tillsammans med beställd artikel i produktion finns 
i nuläget stationsspecifika förbestämda ställtider (se figur 4.7). Om inte dialog skett innan 
med operatörer, programmerare eller produktionstekniker, sätter beredare den 
stationsspecifika ställtiden på arbetskortet. Beredaren kan även i sin beredning uppskatta 
tiden själv, efter erfarenhet och kunskap om hur detaljen ska tillverkas.  
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Den stationsspecifika ställtiden är statisk och ändras inte beroende på komplexitet på 
artikeln, det betyder att alla artiklar i regel får samma planerade ställtid som sätts mot 
verkstadens beläggning. 
 
I sin beredning delar beredare upp operationstid för varje order i styck- och ställtider. På 
stationerna görs det idag ingen skillnad på inre- och yttre ställtid, utan ställtiden bestäms 
som en uppskattad total ställtid. Av intervju kan fördelningen mellan styck- och ställtid enligt 
beredare i verkligheten variera, men fokus ligger på att det är den totala operationstiden för 
arbetet som ska vara korrekt. Samtlig tid som beredare planerar att arbetet tar, dvs. den 
totala operationstiden, är den tid som utgör beläggning för de maskiner beställd artikel 
behöver genomgå.  
 
Operationstider för artiklar uppskattas idag av beredare på erfarenhetsmässiga grunder. 
Tiderna är i regel aldrig korrekta då beredare aldrig får underlag för hur lång tid artikeln tar 
att tillverka. Beroende på artikel kan skillnad mellan uppskattad tid från beredning, och 
verklig operationstid i verkstaden handla om så mycket som tiotals timmar. En felaktigt 
uppskattad tid i beredning resulterar i en falsk beläggningsnivå i verkstaden, något som 
utgör ett stort problem för avdelningen. Eftersom att en stor del av artiklarna som tillverkas 
är prototyper, finns inga standarder framtagna för komplexitet och tid som krävs i maskin. 
Detta gör korrekt uppskattning från beredning nästan omöjlig utan tillgång till rätt underlag. 

 
Tabell 4.7: Stationsspecifika ställtider 

 
Avdelningens definition av ställ, - och operationstider 
På avdelning P & S finns en uttalad standard mot verkstaden för definition av ställ, - och 
operationstider. Kartläggning och samtal med medarbetare visar dock att standarden inte är 
enhetlig, och att egna definitioner förekommer. Nedanstående definitioner gäller för 
stationer kopplade till maskinbearbetning. 
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Standarddefinition för ställtid omfattar: 
- Hämta material 
- Montera fixtur/skruvstycken 
- Läsa ritning/starta program 
- Verktygsbyten 
- Uppspänning av material i flera tempon 
- Avboka arbete 

- Konstant tid oavsett partistorlek 
 
Standarddefinition för operationstid/styck omfattar: 

- Flytt av material till maskin 
- Programmets faktiska körtid 
- Flytt av material från maskin 

- Varierande tid beroende på partistorlek 
 
Återkoppling och justering på ställ, - och operationstider 
När operatörer bearbetat och slutfört beställd artikel och avslutat sin operation bokas den 
verkliga ställ, - och körtiden för arbetet av mot affärssystemet. Problem i processen uppstår 
sedan från affärssystemet där informationen om verkliga ställ, - och körtider därefter inte 
når beredning. Att informationen inte når till beredning resulterar i att justering inte kan ske 
till artikelns nästa tillverkningstillfälle, då artikeln skickas ut med samma felaktiga 
operationstid. Med justering från tidigare tillverkning skulle beredare redan i sin beredning 
kunna uppskatta ställ, - och körtider efter tidigare operationstid, detta så att verkstaden får 
rätt beläggning.  
 
Upplever operatörer i dagsläget när de mottagit arbetskort på sin station, att uppskattad tid 
från beredning inte räcker till eller stämmer, kan mail skickas till planering som sedan ber 
beredare att justera TO och beredning efter operatörens önskemål. Detta är ett arbetssätt 
som operatörer tycker är obekvämt och tidsödande, varefter få faktiskt gör det.  
 
Om tider i affärssystemet inte stämmer, skapas en falsk beläggningsnivå i verkstaden, där 
det kan se ut som att stationerna har mer eller mindre arbete än vad som faktiskt existerar. 
Orsaken till detta är främst bristen på standardiserade arbetssätt kopplade till beredning 
och maskinbearbetning på avdelning P & S.  
 
Från verkstadschefen är uppmaningen att artiklar som bearbetats mot utveckling och 
prototyp alltid ska justeras till verkliga tider. Detta för att kostnadsunderlag för artiklar ska 
bli rätt, samt att avdelningen ska få intäkter för erlagt arbete. Om uppskattade tider från 
beredning inte stämmer överens med verkliga operationstider, bör orsak och anledning 
framkomma, detta för att avgöra om tider verkligen skall justeras eller inte. Är det av 
engångshändelse eller operatörsberoende fel att uppskattade tider från beredning inte 
stämmer överens med verkliga operationstider ska tider generellt inte justeras. 
 
Operationstider för artiklar som tillverkas mot serieproduktion och eftermarknad ska inte 
justeras då dessa artiklar har fasta offertpriser mot kund. Artiklarna har i regel körts under 
många serier och tiden ska normalt stämma överens med verkligheten. I framtiden vill man 
dock från högre ledning att alla tider, oavsett artiklar mot utveckling eller serieproduktion 
ska vara mot verkliga operationstider. Att tider inte justeras mot verkligheten medför att 
detaljer vid upprepade tillfällen tillverkas mot felaktigt tidsunderlag. En uppskattad tid från 
beredning som är för låg, medför att beläggningen i affärssystemet inte kommer att räcka 
till, och tiden som då överstiger beläggning kommer visas som överarbete.  
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Av intervju med chef på planering framkommer det att det i företagets affärssystem finns en 
outnyttjad funktion som inte används. Tilläggsfunktionen har benämningen ”Reason for 
variance”, och gör det möjligt för operatörer att enkelt återkoppla felaktiga operationstider, 
samt orsak till beredning. Om verktyget skulle användas, skulle det möjliggöra för beredare 
att skapa rätt beläggning i verkstaden. Tilläggsverktyget presenteras ytterligare i bilaga 1. 
 
Mänskliga fel i beredning 
Ett problem i beredningsprocessen som uppkommer på grund av mänskliga faktorn är 
kopplat till uppskattad tid och den TO som släpps mot produktion. Det förekommer att 
beredare gör misstaget och glömmer att uppskatta tid, vilket resulterar att TO till verkstaden 
ofta frisläpps utan varken ställ, - eller körtid på medföljande arbetskort. Problemet medför 
att det i affärssystemet inte skapas någon beläggning i verkstaden för frisläppt order.  
 
Operatörer och programmerare brukar i regel märka problemet, som kontaktar beredning 
för justering, men av intervju med operatörer förekommer det också att man på grund av 
bekvämlighet väljer att behålla arbetskortet som det är. Man behåller dvs. kortet och låter 
verkstaden stå utan beläggning för ordern. Om operatörer sedan väljer att avboka verklig tid 
som planerad tid blir resultatet att artikeln endast tar betalt för materialkostnad, det betyder 
att det för artikeln inte blir någon intäkt för utfört arbete mot avdelningen.  
 
Kostnad och ersättning för artiklar 
Kostnad för artiklar som tillverkas och bearbetas mot utveckling och prototyp utgår från en 
bestämd timtaxa som projekt betalar. Vad den exakta kostnaden för artikeln blir utgår från 
underlaget av tid som operatörer bokar av efter slutfört arbete.  
 
På grund av variationer i operationstid, där priset pendlar mellan toppar och dalar har flera 
artiklar skickats ut för tillverkning hos underleverantörer. För att vara konkurrenskraftiga 
och det billigaste alternativet mot sig själva bör underlag från tider stämma. Från högre 
ledning vill man att operationstider ska vara så låga som möjligt, detta för att kunna tillverka 
artiklar som är kostnadseffektiva. Problemet med detta ligger i vilken typ av tillverkning man 
har, för arbeten mot utveckling sker enstyckstillverkning där priset för artikeln sätts efter 
första artikeln. När man jämför sig själva med andra aktörer och leverantörer kommer 
offerter som ofta utgår från en högre volymtillverkning och billigare artiklar per styck. 
 

4.6 Omställningsarbete 

På avdelning P & S tillverkas i verkstaden många nya prototyper och detaljer kopplade till 
utvecklingsprojekt. Verkstaden måste därför alltid vara flexibel och anpassningsbar mot nya 
produkter och arbeten som kan komma. Idag finns det på bearbetningsstationerna inga klara 
arbetsinstruktioner kopplade till hur omställningsarbete ska ske, detta medför att 
operatörerna själva har mycket frihet i att arbeta på det sätt som själv prefereras. På grund 
av det manuella arbetet och hur operatörerna arbetar i verkstaden skapas det därför 
variation i den tid det tar för omställning. 
 
Omställningsarbete kopplat till serietillverkning av CV90 och BvS10 fungerar i regel bra. För 
denna tillverkning har arbetet för de ingående artiklarna gjorts tidigare och erfarenhet kring 
operationen finns hos operatörerna. När tillverkning istället är kopplat till utveckling och 
nya prototyper blir omställningsarbetet enligt operatörer tidsödande och komplicerat. 
Anledningen är att det krävs förståelse för ritningen och uppfattning om processen, samt att 
man ska få fram nya verktyg, fixturer och skruvstycken.  
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Kraven som ställs på anpassning i verkstaden medför att enheten idag ställs inför flera 
utmaningar när det kommer till omställningsarbete.  
 

4.7 Kartläggning av beredning mot avdelning 546, NC-programmering 

NC-programmering handlar om att programmera de fleroperationsmaskiner som finns på 
stationer för maskinbearbetning. Maskinerna man använder är avancerade 
verktygsmaskiner som primärt utför fräsning och svarvning. Maskinerna styrs genom 
förprogrammerade NC-program som utförs av programmerare i verkstaden. Det är främst 
komplicerade prototyper och detaljer som tillverkas för första gången som skall NC-
programmeras mot maskin. Beredning mot denna avdelningen sker för att program och 
eventuella verktyg ska vara framtagna på maskinadresserna när materialet är kapat och 
skuret.  
 
Av intervju med beredare framkommer det att avdelningen har ett styrdokument framtaget, 
med syfte att för beredare visa exempel på detaljer och kriterier som är typiska för artiklar 
som lämpar sig för CAM-beredning i Catia-NC. Dokumentet är framtaget 2008 och innehåller 
visuella bilder på detaljer som är typiska för NC-Programmering. Dokumentet har sedan det 
skapades 2008 endast reviderats en gång 2014, varefter någon kontinuerlig uppdatering i 
dagsläget inte genomförs. I dokumentet framgår det följande kriterier för beredning mot NC-
Beredning 
 

- Detaljen har flera utvändiga komplexa konturer 
- Detaljen har invändiga komplexa konturer med en eller flera komplexa öar 
- Stora hålbilder (d.v.s. många hål med olika diametrar och positioner) 
- Råämnet är avsevärt större än detaljen (mycket skrotning av materialet är nödvändigt) 
- Bearbetning av komplicerade 3D-former 

 
I dagsläget utgör NC-programmering en av de största flaskhalsarna i verkstaden. Där stor 
tillförsel av nya prototyper sker samtidigt som man har få programmerare.  
 
Aktuella arbetssätt mot avdelning 546, NC-programmering 
För att standardisera arbetssätt med beredning mot NC-programmering togs det 2008 fram 
en metod för beredare och programmerare att arbeta efter. Arbetssättet förmedlar 
arbetsgången för beredare vid bedömning av om detaljen ska NC-programmeras. Ska 
detaljen bearbetas av fleroperationsmaskin måste program tas fram av de programmerare 
som finns på avdelningen. 
 
Arbetssättet säger att processen startar med att beredare på en specifik standardblankett 
ska skriva in ritningsnummer, artikelkvantitet, föreslagen materialkvalitet, form, dimension, 
vald maskin, samt ställ, - och körtid för operationen (se bilaga 2). Blanketten mailas sedan 
till en förinställd inkorg där programmerare bekräftar, justerar eller ändrar beredarens 
förslag, samt meddelar hur lång tid de behöver för programmering. Justeringar av 
programmerare görs direkt i befintlig blankett som sedan mailas tillbaka till ansvarig 
beredare. När beredaren tar emot blanketten bereder eller kompletteras beredning efter 
programmerares förslag. Beredare slutför beredningen, belägger avdelning för NC-
programmering med programmerarens underlag och tillverkningsorder frisläpps mot 
produktion. Aktuellt arbetssätt presenteras ytterligare i processkarta under bilaga 5. 
 
I nuläget har tidigare arbetssättet upphört. Någon metod som alla arbetar efter finns därmed 
inte längre på avdelningen.
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Av intervju med beredare framkommer det att man idag oftast besöker avdelning 546, NC-
programmering för dialog med produktionstekniker och programmerare avseende hur 
bearbetning skall gå till, vilket material som ska användas och vilka maskiner som fyller 
ställda tillverkningskriterier. Väljer beredare att inte föra dialog med programmerare, sker 
uppskattning av all ingående beredningsdata och information av beredaren själv. Behöver 
beredningen sedan justeras för att programmerare, produktionstekniker eller operatörer 
märker att beredare uppskattat information fel, blir justering och återkoppling tillbaka till 
beredningen tidsödande. Initialt behöver planering kontaktas, som sedan ber beredare att 
justera beredning och uppdatera arbetskort.  
 

4.8 Undersökning av verkliga kötider  

Under våren 2018 har ett stickprov i verkstaden genomförts under vecka 18. Stickprovet har 
avsett aktuell kötid före avdelning 542 och 544 för maskinbearbetning, samt station 546, 
NC-programmering. Resultat från stickprovet presenteras i tabell 4.8 och i bilaga 3. 
 
Vid observationstillfället har kontroll gjorts på alla artiklar och order som fysiskt legat 
framför studerade avdelningar. På artiklarnas medföljande kortsatser har total 
operationstid summerats. Den totala operationstiden för alla artiklar kopplat till varje 
separat station har sedan dividerats mot den teoretiska kapacitet som ligger i 
affärssystemet. Resultatet och de beräknade dagarna har sedan inneburit den aktuella 
teoretiska kötiden vid observationstillfället (se tabell 4.9) 
 
Resultatet av det stickprov som gjorts visar att avdelning 542 är kraftigt belagd vad gäller 
den totala operationstiden som krävs för att bearbeta alla artiklar framför stationen. 

Avdelning 544 och 546 har båda fler TO, men 
mindre total operationstid. Detta kan 
förklaras av att station 542 vid tiden för 
observationstillfället bearbetade en artikel 
som ensamt kräver över 195 timmar i 
uppskattad operationstid.  

Tabell 4.8: Insamlad data från stickprov   
 
Av data från den observation och det stickprov som genomförts, samt information om vad 
verkstaden under samma vecka har i tillgänglig teoretisk kapacitet mot affärssystemet, kan 
aktuell kötid beräknas (se figur 4.9). 
 

 
Tabell 4.9: Kötid mot teoretisk kapacitet 

Beräkningar mot teoretisk kapacitet visar att kötiden vid tiden för observation, för avdelning 
542 och 546, överstiger standardtid i affärssystemet med över 100 % på båda avdelningarna 
(se tabell 4.9). För avdelning 544 är kötiden vid observationstillfället tre dagar och 39 % 
lägre än standardtid i affärssystemet, detta gör det teoretiskt möjligt att minska ledtiden 
med två dagar om fastställd kapacitet utnyttjas fullt ut.  
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Analyseras istället vad aktuell kötid vid observationstillfället är mot vad verkstaden under 
tidigare veckor i verkligheten presterat, fås ett annat resultat. För samtliga studerade 

avdelningar visar data i tabell 
4.10 att den kapacitet som ligger 
i affärssystemet, och som 
motsvarar 90 % av operatörers 
arbetstid, inte alls representerar 
verkligheten. För avdelning 542 
motsvarar medelvärdet av 
sexton veckors presterad tid på 
40 timmar bara 57 % av den tid 
som man fördelar ut i 
affärssystemet. För avdelning 
544, med ett snitt på 91 timmar 
presterad tid per vecka, 
motsvarar denna siffra 76 % av 
den kapacitet som fördelas ut i 
affärssystemet. Avdelning 546 
med i snitt 81 timmar presterad 
tid per vecka, har tvärtom mot 
542 och 544 cirka 12,6 % mer 
kapacitet än den tid som fördelas 
ut i affärssystemet. 
 

Tabell 4.10: Data över verklig avrapporterad tid sett per avdelning 

Med utgångspunkt från vad verkstaden under tidigare veckor kunnat prestera, kan en kötid 
beräknas som motsvarar en nära verklighet.  Kapacitet för beräkningarna motsvarar snittet 
för vad varje station kunnat avrapportera tidsmässigt per vecka (tabell 4.10).  
 

 
Tabell 4.11: Kötid mot historisk avrapporterad tid 

Resultatet som presenteras i tabell 4.11 visar att kötiderna för samtliga stationer förändras 
avsevärt, jämfört av beräkning mot aktuell teoretisk kapacitet i affärssystemet. 
Anmärkningsvärt är att avdelning 546 minskar kötiden med en arbetsdag, till skillnad mot 
om avdelningen utgår från teoretisk kapacitet, detta för att avdelningen presterar bättre än 
vad kapaciteten i affärssystemet utgår från. Avdelning 544, som fortfarande presterar lägre 
än teoretisk kapacitet, har även en kötid här som understiger standardtid i affärssystemet, 
vilket skulle möjliggöra sänkt ledtid med en dag. 
 
Av de beräkningar som gjorts behöver även hänsyn tas till felkällor och den data som samlats 
in. Vid observationstillfället för stickprov vid avdelning 546, hittades tre arbetskort och 
order utan uppskattad operationstid från beredning (rödmarkerade i bilaga 3). Dessa tre 
order belastar idag inte beläggningen i affärssystemet, då de av mänsklig faktor skickats ut i 
verkstaden utan uppskattad operationstid. Resultatet av detta medför att den totala 
operationstiden i tabell 4.8 för avdelning 546 egentligen är högre än vad som framkommer, 
dvs. är aktuell kötid för avdelning 546 faktiskt högre än beräknat i både tabell 4.9 och tabell 
4.11. 
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En ytterligare felkälla till beräknade kötider har med uppskattad operationstid från 
beredning att göra. Av resultat i tabell 4.13 framgår det att uppskattad tid från beredning i 
regel understiger den verkliga operationstiden. Av denna anledning kan slutsats göras att 
det för de operationstider som summerats på kontrollerade arbetskort egentligen är högre 
än vad som framgår. Resultatet av detta bidrar till att beräknade aktuella kötider höjs 
ytterligare. 
 
Historiska kötider av data från affärssystemet 
För att undersöka hur kötider mot avdelning 542, 544 och 546 sett ut tidigare har en analys 
genomförts i företagets affärssystem. Historisk data över artiklar som bearbetats under fem 
veckor under våren 2018 har analyserats, där beräkning av kötid har kunnat grundats på 
den tid som står mellan två operationers slutföringsdatum (se bilaga 4). 
 
Utfallet av den analys som gjorts i företagets affärssystem visar på liknande resultat som 
framkommit av tidigare beräkningar mot aktuellt köläge. För avdelning 542 ligger artiklar i 
väntan på bearbetning i snitt 11,8 dagar innan ordern är bearbetad och levererad till nästa 
station på arbetskortet (se tabell 4.12). För avdelning 544 är denna tid 4,6 dagar, alltså 
fortfarande något lägre än den standardtid som är fastställd i affärssystemet. För avdelning 
546 visar resultatet att stationen har höga kötider innan arbetsorder hinner bli 
programmerade och levererade till nästkommande station. Den höga tiden kan förklaras av 
den stora volym av order man hanterar och programmerar på avdelningen, men även av att 

vissa order har legat i väntan väldigt länge. 
Som exempel framkom det vid analys att två 
order på avdelning 546 legat längre än 90 
dagar i kö innan programmering har kunnat 
slutföras, varpå dessa två order kan anses dra 
upp det gemensamma snittet av dagar (se 
bilaga 4). 

Tabell 4.12: Data över historisk kötid 

 

4.9 Kapacitetsberäkningar 

Av data från tabell 4.10 visar resultat av verklig avrapporterad tid att teoretisk kapacitet inte 
överensstämmer med verkligt utnyttjande. För avdelning 542 och 544 som hanterar 
maskinbearbetning och fleroperationsmaskiner har verksamheten en lägre verklig kapacitet 
än vad som förekommer i affärssystemet. För avdelning 546, NC-programmering, är 
resultatet däremot högre än den kapacitet som fördelas ut från affärssystemet. Detta kan 
förklaras av att avdelningen har en kapacitet som motsvarar två heltidstjänster, men där 
man har upp mot ytterligare fem andra operatörer från bl.a. avdelning 544 och 542 som 
hjälper till att programmera på deltid. 
 
Av data från tabell 4.10 finns det för samtliga stationer en total avrapporterad snittid om 
212h (se ekvation 4.1). Från tabell 4.9 kan vi samtidigt se att den totala teoretiska 
kapaciteten vid observationstillfället i affärssystemet uppgår till en total tid om 262h (se 
ekvation 4.2). 
 
Avrapporterad snittid/vecka: 40,2 + 91,3 + 81,1 = 212,6ℎ  [Ekvation 4.1] 
 
Total teoretisk kapacitet/vecka: 120 + 72 + 70,4 = 262,4ℎ  [Ekvation 4.2] 
 

Verklig kapacitet av teoretisk kapacitet:  
212,6

262
= 81 %  [Ekvation 4.3] 
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Division av avrapporterad snittid mot total teoretisk kapacitet visar att verkstaden för 
avdelning 542, 544 och 546 uppnår en verklig kapacitet om 81 % av teoretisk kapacitet 
(ekvation 4.3). 100 % kapacitet i verkstaden motsvarar samtidigt 282,2 timmar (se ekvation 
4.4). 
 
100 % teoretisk kapacitet: 262,4 𝑥 1,1 = 288,6ℎ.   [Ekvation 4.4] 
 
Genomförs beräkningar på vad verkstaden i dagsläget kan prestera, sett över samtliga 
studerade avdelningar, så är resultatet 73,7 % (se ekvation 4.5). Detta resultat utgör den 
gemensamma verkliga kapaciteten som avdelningarna tillsammans idag kan leverera. 
 

Gemensam kapacitet:  
212,6

288,6
= 73,7 %.    [Ekvation 4.5] 

 
Verklig kapacitet avdelningsmässigt är enligt beräkningar följande:  
 

𝟓𝟒𝟐: 
91

(120𝑥1,1)
= 69 %       [Ekvation 4.6] 

 

𝟓𝟒𝟒: 
40,2

(70,4 𝑥 1,1)
= 52 %    [Ekvation 4.7] 

 

𝟓𝟒𝟔: 
81,1

(72 𝑥 1,1)
= 102%    [Ekvation 4.8] 

 
Att avdelning 546 har en kapacitet som överstiger 100 % kan förklaras av att kapaciteten för 
denna avdelning förutsätter två programmerare på heltid. I verkligheten har man upp mot 
fem andra operatörer som hjälper till med programmering på avdelningen. Detta kan även 
förklara att kapaciteten för avdelning 546 är hög, samtidigt som den för 542 och 544 är låg. 
 

4.10 Kartläggning av beläggning i verkstaden 

Information, data och underlag från företagets affärssystem visar hur beredares 
uppskattning av operationstider kopplas ihop med verkliga ställ- och körtider (figur 4.13). 
Av data för samtliga stationer och avdelningar under P & S visar nedanstående diagram 
konsekvensen av den tidsavvikelse som uppstår i beredningsprocessen.  
 
Resultatet visar att felmarginalerna är omfattande och problematiska för verksamhetens 
beläggning. För de veckor som analyserats är det verkliga utfallet sett till den planerade tiden 
högre under samtliga veckor som presenterats. Att den verkliga operationstiden inte 
stämmer överens med beredarens uppskattade tid medför försämrad leveranssäkerhet, 
intäktsbortfall samt beläggnings- och kapacitetfel i affärssystemet. 
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Figur 4.13: Tidsavvikelse avseende alla stationer under avdelning P & S 
 
Diagrammet visar förutom en omfattande tidsavvikelse, även att den verkliga beläggningen 
i snitt är 7 % högre än vad som syns i företagets affärssystem. Detta betyder att verkstaden 
varje vecka har en verklig beläggning som överstiger planerad beläggningen som fördelas ut 
från beredare. Resultatet medför att företaget egentligen har högre beläggning än vad som 
visualiseras.   
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras en analys över innehållet i arbetets kartläggning och metodernas 
resultat. Omfattningen av analysen innefattar identifierade problemområden på avdelning 
Prototyp & Skrov. 
 

5.1 Analys av planering och produktionsstyrning 

Ett omfattande grundproblem i verksamheten är idag att man fördelar ut ny beläggning i 
verkstaden utan föregående konsekvensanalys. Av intervju och samtal med medarbetare 
framkommer det att man på planeringsnivå mot utveckling generellt sett inte tar hänsyn till 
aktuell beläggning, utan planerar ut arbeten oberoende av vilken kapacitet man har. På vissa 
stationer medför detta en hög överbeläggning, där flera flaskhalsar även förekommer.  
 
Problemet grundar sig i att man i verkstaden samtidigt har flera utvecklingsprojekt, civila 
arbeten, samt serieproduktion. Alla aktörer delar på samma maskiner där parterna 
självständigt är måna av att prioritera sitt eget arbete. Någon gemensam helhetsbild finns 
inte på avdelningen där man mellan aktörer planerar och prioriterar arbeten tillsammans på 
ett bra sätt. Resultatet blir att det skapas ett ständigt prioriteringsarbete i produktion, där 
flera tillverkningsorder konstant behöver ge utrymme till mer prioriterade arbeten.  
 
Den aktuella beläggning som verkstaden idag har på vissa stationer gör hela verksamheten 
känslig för stopp och maskinhaverier, där suboptimeringar har medfört ett system med 
överbeläggning och flera flaskhalsar. För att möta problemen är det viktigt med ett högt 
kapacitetsutnyttjande, detta då förlorad tid i flaskhalsarna är en förlust för hela 
verksamheten. 
 
Körplanering 
De artiklar som prioriteras av planeringsavdelningen och enskilda projekt, gulmarkeras på 
verkstadens körplanering och i affärssystemet. Prioriterade order har företräde över andra 
planerade arbeten, vilket gör att vissa arbetsorder kan ligga kvar i månader utan att 
genomgå bearbetning. Av analys i företagets affärssystem fanns till exempel två artiklar vid 
station 546 som väntat i mer än 90 dagar på bearbetning (se bilaga 4). På grund av flera 
planerings- och prioriteringsmetoder försvinner ständigt mycket tid till merarbete som inte 
är värdeskapande. Eftersom man i planering använder både affärssystem och gulmarkerade 
körplaneringar, blir det även problematiskt för operatörer att avgöra vilka artiklar som ska 
bearbetas härnäst.   
 
På grund av förseningar och prioriterade arbetsorder i verkstaden upplever operatörer att 
de inte kan arbeta effektivt. Tillfällen uppstår till exempel då operatörer inte ens vet följande 
jobb i körplaneringen, och därmed behöver ställa om maskinen utan förvarning. Detta på 
grund av oplanerade och plötsliga prioriteringar från projekt. Fick operatörer styra över 
nästkommande arbete i högre grad, och planera sina jobb efter ställ, så skulle verksamheten 
spara många timmar i veckan på omställningstid. Operatörer upplever idag att man 
genomför omställning för en detalj, bearbetar detaljen, sen kommer prioriterade arbeten 
som gör att omställning av hela maskinen behöver göras om, även fast det finns artiklar i 
körplaneringen som skulle kunnat köras efteråt på samma verktyg och skruvstycken. 
 
Kan man dimensionera arbeten och planering bättre skulle verksamheten kunna uppnå en 
högre framförhållning i verkstaden, där operatörer bättre kan planera sina arbeten. 
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Med planering av arbeten mot omställning kan avdelning P & S minska slöserier, öka 
produktivitet, minska egna kostnader för detaljer samt bättre utnyttja tillgänglig kapacitet.  
 
För att minska omställningsarbete i verkstaden är det viktigt att det finns kunskap och 
förståelse kring att ställtid är en tid som inte är värdeskapande. Kan man minska den här 
tiden höjer man andelen värdeskapande tid i produktion till fördel för mer tillgänglig 
kapacitet i maskinerna. För att minska tid som maskinerna står still på grund av 
omställningsarbete är det i verkstaden även centralt att särskilja på inre- och yttre 
omställning. På grund av bristen av standardiserade arbetssätt i verkstaden bör likaså 
verksamheten sträva efter att standardisera de moment som är kritiska och medför ett 
ineffektivt omställningsarbete. 
 
För att möta verkstadens tillgängliga kapacitet och fördela ut rätt beläggning, är det vitalt för 
verksamheten att sluta fördela ut arbete som överstiger disponibel kapacitet. Med 
nuvarande arbetssätt där man överbelägger arbetsstationer, kommer ytterligare order att 
ständigt bli försenade, detta med sämre leveranssäkerhet som följd. För att möta problemet 
måste istället planering av nya jobb fördelas ut mot veckor med identifierad 
underbeläggning. Kommande överbelagda veckor behöver även tidigare, - eller senareläggas 
i syfte att täcka veckor med underbeläggning i verkstaden. 
 
Planeringsstrategier 
Av intervju med utvecklingsansvariga medarbetare är den planeringsstrategi som idag 
används anpassad mot den typ av prototyptillverkning som utvecklingsprojekt kräver. Med 
den enstyckstillverkning av prototypartiklar man i dagsläget har kommer låga volymer och 
nästan obefintlig kapitalbindning som följd. 
 
Det svåra med flera planeringsstrategier är att dimensionera parallella arbeten och projekt 
med varandra. Med tre olika typer av arbeten; Civila, - serie, - och utvecklingsarbeten uppstår 
prioriteringsproblem mellan strategier och tillgänglig kapacitet i verkstaden. Det skapas 
även högre PIA på grund av att parallella arbeten görs samtidigt och att tillverkning sker 
innan verkligt behov. Av samtal med planeringschefer framkommer det även att tidspress 
och förseningar i utvecklingsarbeten gör att man i respektive projekt är mån av att sitt eget 
arbete ska levereras i tid, och att något gemensamt synsätt på prioritering mellan projekt 
inte förekommer på ett bra sätt. Av intervju med operatörer och chefer i verkstaden så ges 
samma bild. Man är överens om att det finns ett synsätt i planering och produktion mot 
projekt där man är mån av sina egna produkter. Den planeringsstrategi som 
utvecklingsprojekten använder skapar även en viss frustration hos operatörer och 
medarbetare i verkstaden. Detta då man upplever att vissa tillverkningsorder från projekt 
prioriteras, för att ingående artiklar sedan efter bearbetning hamnar i mellanlager under 
flera veckor. Detta eftersom artiklarna i den ingående ordern slutförs under olika datum (se 
figur 4.5). 
 
För att skapa en verksamhet där det finns ett gemensamt synsätt och där tillverkning sker 
mot verkligt behov, behöver planering främst ske mot slutdatum. För att möta de problem 
som utvecklingsprojekt kämpar med vad gäller tidsfrist och förseningar, bör det för 
verkstaden även vara lättare att ha en bestämd säkerhetstid i slutet av ledtiden, snarare än 
att ingående artiklar i en order tillverkas parallellt mot olika slutföringsdatum. Med artiklar 
som tillverkas mot samma slutföringsdatum skapas mindre tid i lager, lägre kapitalbindning 
och bättre leveranssäkerhet. Operatörers frustration försvinner även då prioriterade 
arbeten tillverkas mot verkligt behov. 
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5.2 Kapacitetsanalys 

Kapaciteten som idag utgör grunden för det arbete man har tillgänglighet för, och som kan 
utnyttjas för tillverkning, stämmer enligt tidigare resultat generellt sett inte överens med 
verkligheten. Med en kapacitet om 90 % i företagets affärssystem, och en verklig gemensam 
kapacitet om närmare 74 % i verkstaden för avdelning 542, 544 och 546, är upparbetning 
och fastställda intäktskrav svåra att nå. Planering och tillverkning sker ständigt mot en 
kapacitet som verkstaden generellt sett inte kan uppnå, detta medför fler försenade order 
och lägre leveranssäkerhet i produktion.  
 
Hög kapacitet som inte kan uppnås, kombinerat med att arbeten fördelas ut som överstiger 
teoretisk kapacitet medför ytterligare problem för verkstaden. Förutom tid som går åt till 
tillverkning och produktion gör även operatörer många andra sysslor som t.ex. 5S-arbeten, 
ständiga förbättringar, underhåll och arbetsuppgifter kopplade till övrig fördelningstid. 
Denna tid tas inte i beaktande i den tillgängliga kapacitet som affärssystemet fördelar ut, 
vilket i sin tur medför ytterligare fel i företagets kapacitetsunderlag. 
 
För att skapa rätt underlag i verksamheten där tillgänglig kapacitet möter aktuell beläggning 
i verkstaden, bör kapaciteten sänkas till realistiska nivåer. Avdelning P & S bör ytterligare 
definiera vilken kapacitet man ska ha, samt vad kapaciteten ska täcka vad gäller 
arbetsuppgifter som operatörer i dagsläget gör utanför tiden de bemannar maskinerna. För 
att avdelning P & S ska nå bäst resultat bör ansvariga chefer för planering, beredning och 
maskinbearbetning föra en gemensam dialog kring ämnet. 
 

5.3 kötidsanalys 

Orsaken till att kötider överhuvudtaget uppstår i verkstaden har med interferens mellan 
olika order och produkter att göra. Problemet uppkommer då flera artiklar under samma 
period behöver utnyttja samma produktionsresurser för att bearbetas. Då den 
standardiserade kötiden inte baseras på aktuellt beläggningsläge i verkstaden förändras den 
verkliga kötiden från dag till dag. 
 
En viktig aspekt att förstå gällande kötider är att de är självuppfyllande, dvs. har stationerna 
höga kötider blir även de verkliga kötiderna höga. Har man inom vissa begräsningar korta 
kötider, blir även verkliga kötider korta. En ökning av verksamhetens kötid och 
genomloppstid resulterar i högre PIA och att fler order släpps ut i verkstaden. Fler artiklar 
och order medför högre konkurrens om tillgängliga produktionsresurser, på samma gång 
som kötiderna förlängs ytterligare. Detta utgör en stor del av verksamhetens ledtidsproblem 
idag.  
  
Samtliga beräkningar visar att verkstadens kötider i nuläget för station 542 och 546 
överstiger affärssystemets statiska standardtid. För station 544 visar beräkningar tvärtom 
motsatsen, här har man en kötid som understiger affärssystemets standardtid. Kötidens 
problematik avseende station 542 och 546 innebär att order blir markerade som försenade 
så fort standardtid om fem dagar passerat. Något som ständigt inträffar i verkstaden. 
 
Jämförs beräkningar på kötid mot teoretiskt- och verklig kapacitet så finns det väsentliga 
skillnader. Kötid mot resultat i figur 4.9, teoretisk kapacitet, visar på lägre ledtider än om 
resultat jämförs mot tidigare historisk kapacitet. Detta därför att kötiden utgår från att 
verkstaden kommer kunna prestera 100 % av kapaciteten i affärssystemet. Av figur 4.10 
framkommer detta dock omöjligt. Slutlig analys visar att resultatet i figur 4.11 är den kötid 
som i aktuellt fall är högst trolig och korrekt.  
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Om aktuella kötider vid stationerna kan sänkas, kan ledtider i verksamheten minskas. I fall 
att stationer med högre beläggningsnivå istället höjer kötider i affärssystemet, kan 
verksamheten tvärtom förbättra leveranssäkerheten. Mängden artiklar som behöver 
prioriteras kan då minimeras, detta då TO släpps mot aktuell dynamiskt kötid i verkstaden 
istället för mot statisk kötid. Artiklar och order som frisläpps mot produktion får då en ledtid 
som är anpassad mot den beläggning avdelningen har vid tillfället. Med realistiska och 
verkliga kötider mot aktuellt beläggningsläge, kan verksamheten skapa bättre 
förutsättningar för ökad leveranssäkerhet. Mindre order kommer att gulmarkeras och färre 
behöver prioriteras. Detta medför i sin tur att operatörer kan optimera sina processer bättre, 
minska slöserier och utnyttja tillgänglig kapacitet i högre grad. Verkliga kötider kommer 
dessutom att innebära bättre materialplanering då ledtider anpassas till beläggningsläge.  
 

5.4 Analys av beredning 

Beredare på avdelning P & S har idag bra kunskaper om ingående processer, men deras 
erfarenhet är helt central när det kommer till att uppskatta styck- och ställtider för egen 
tillverkning mot serie- och utvecklingsarbete. En bristfällig och felaktigt uppskattad tid på 
egentillverkade artiklar för med sig dels oriktig beläggningsredovisning, såväl som att 
underlag för kalkylpriser för slutprodukter där artiklar ingår blir felaktiga. En korrekt och 
fullständig tillgång till underlag och information är här av betydelsefullt värde för beslut och 
måluppfyllelse. 
 
Uppskattade tider från beredning skapar idag ett falskt underlag i verkstadens beläggning, 
där det visualiseras en lägre beläggning i affärssystemet än den faktiska i produktion. Av 
beräkningar och analys i företagets affärssystem, där skillnad mellan uppskattad tid och 
verklig tid har kunnat utföras, framkommer det att verklig tid överstiger den planerade tiden 
med i snitt 7 % (figur 4.13). Resultatet av detta medför att verkstaden har en högre 
beläggning än vad som faktiskt är synlig.  
 
Ett grundproblem kopplat till uppskattning av tider, är att det sällan kommer återkommande 
artiklar mot prototyptillverkning. Det är svårt för en beredare att uppskatta en tid och 
belägga verkstaden rätt efter något man tidigare aldrig tillverkat. Uppskattning och 
planering av beläggning fungerar bättre mot serieproduktion, där man har återkommande 
artiklar och mer stabila tillverkningsprocesser. 
 
Av intervjuer med operatörer i verkstaden uppger de att uppskattning av operationstider är 
ett omfattande och svårt problem, där förståelse finns för beredares svåra arbete. I 
operatörers syn är det svårt att få till en lösning kopplat till prototyptillverkning. Ställtiden 
är till exempel i regel alltid svår att uppskatta och innebär mer omfattande arbete första 
gången artikeln bearbetas. Detta då nya fixturer behöver tillverkas. Operatörer uppskattar 
även att den planerade körtiden från beredning ofta är i underkant, och att ställtiden 
planeras i överkant. Detta gör att operatörer fokuserar på att den totala operationstiden blir 
rätt vid avbokning, och utnyttjar överbliven ställtid när körtiden blir längre. 
 
Om beredare får bättre förutsättningar för att uppskatta operationstider i beredningen kan 
bättre beläggningsläge skapas. För att uppnå detta behöver standardiserade arbetssätt 
implementeras. Felaktigt beredda operationstider behöver även återkopplas och justeras, 
detta för att säkerställa rätt beläggning vid nästa tillverkningstillfälle.  
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Mänskliga fel i beredning 
Arbetskort som frisläpps mot verkstaden utan uppskattad tid skapar ingen beläggning i 
affärssystemet. Det här problemet är allvarligt och medför att det för stationer kan verka 
som att de är underbelagda, när det i verkligheten kan finnas flera order på stationen som 
inte syns i systemet. Av intervju med beredare tillkännages det att det är ett problem direkt 
knutet till den mänskliga faktorn. På grund av stress och flera parallella projekt har man som 
beredare helt enkelt glömt bort att skriva in tid i den frisläppta ordern.  
 
För att avdelning P & S ska kunna skapa rätt beläggningsläge i verkstaden är det viktigt att 
beredare uppmärksammas kring problemets struktur. I grunden är det ett stort problem 
men som enkelt kan förhindras. 
 
Återkoppling på operationstider 
Av intervjuer med beredare framkommer det att verkliga operationstider idag i regel inte 
återkopplas. Beredare ges alltså ingen möjlighet att justera beredning till nästa 
tillverkningstillfälle, de får inte heller reda på om de uppskattningar de gjort är bra eller 
mindre bra. För att analysera orsaken till bristande återkoppling har intervjuer gjorts med 
operatörer, som menar att bristen på standardiserade arbetssätt gör att de inte vet hur de 
ska arbeta. Ibland skickar operatörer mail till beredning och planering, men detta är både 
tidsödande och ineffektivt. 
 
För att standardisera metod för återkoppling kan tilläggsverktyget ”Reason for variance” 
vara ett bra verktyg. Med funktionen kan felaktiga operationstider samt orsak registreras, 
samtidigt som operatörer avbokar slutförd operation. Beroende på orsak kan sedan 
beredare justera beredning till nästa tillverkningstillfälle. Verktyget skulle göra det enkelt 
för beredare, och skapar ett konkret arbetssätt som inte innebär mer arbete för 
operatörerna. För att implementera tilläggsverktyget bör ansvariga medarbetare för 
planering, beredning och verkstad träffas för att diskutera orsaker som ska utgöra grund för 
justering. Detta för att justering av beredning till nästa tillverkningstillfälle inte ska göras 
när det handlar om engångshändelser, men däremot ska göras om uppskattad tid från 
beredning inte stämmer. Operatören ska sedan i sin avbokning kunna avgöra och rapportera 
vilken orsak som ligger till grund för tidsavvikelse mellan planerad tid och uppskattad tid. 
 
Både operatörer, produktionstekniker, beredare och chefer på planeringsavdelningen är 
positiva till verktyget. Samtliga anser att det kan förbättra beredningsprocessen och skapa 
bra underlag för justering. Verktyget kvalitetssäkrar och förenklar återkopplingsprocessen, 
samt gör information mer lättillgänglig. Viktigt är att informationen sedan redovisas på 
korrekt sätt och att den når rätt människor.  
 
För att ytterligare förbättra uppskattade operationstider och skapa rätt 
beläggningsunderlag finns det flera metoder. För maskin DMC80 finns det ett programfel i 
systemet som gör att körtiden som simulering visar, inte stämmer överens med verklig 
körtid. I fleroperationsmaskinen DMC65 fungerar däremot simulering bra, tiden som 
programmet beräknar förmedlar en tid som är nära verkligheten. Skulle denna tid efter 
simulering är klar, kunna återkopplas till beredning, kan beredare justera beläggningen. 
Arbetet sker reaktivt, men skulle kunna bidra till bättre beläggningsunderlag på 
avdelningen. Ytterligare bör verkstaden arbeta med att ta bort programfelet som finns i 
DMC80, detta för att kunna återkoppla tid även från denna maskin. Metoden kan i 
verksamheten användas så länge avdelning 546 är överbelagd, där programmering och 
simulering sker efter att TO frisläppts mot verkstaden. 
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5.5 Analys av arbetssätt mot avdelning 546, NC-programmering 

I dagsläget finns inga standardiserade arbetssätt mellan beredning och NC-programmering. 
Detta medför att beredare arbetar på olika sätt där missförstånd och problem uppstår. Fel 
beläggning skapas även då beredare i sin beredning uppskattar hur lång tid programmerare 
behöver för att programmera program. Skulle istället programmerare få möjlighet att 
uppskatta denna tid, skulle ett bättre beläggningsläge skapas. För att lösa problem i 
processen samt förbättra planering och beredning, är ett fundament till detta att 
standardiserade arbetssätt införs.   
 
Intervju med produktionstekniker och beredare visar att man ser möjlighet till att 
implementera tidigare arbetssätt som försvunnit under senare år (se bilaga 2). Före detta 
arbetssätt, där en programmeringsblankett skickades mellan beredning och programmering 
fungerade bra för båda parter. Medarbetare menar i intervju att blanketten underlättade 
arbetet för både beredare och programmerare.  
 
För att verksamheten ska fungera på bästa sätt måste visionen vara att få simulering och 
programmering klar innan blanketten skickas tillbaka till beredning. Görs detta kan 
simuleringen ge en uppskattad tid för vad den verkliga körningen senare kommer ta, detta 
kommer medföra bättre beläggningsunderlag för fleroperationsmaskinerna i avdelning 542 
och 544. Beredare får även möjlighet att belägga avdelning 546, NC-programmering korrekt, 
detta då programmerare själva kan uppskatta tiden det tar för att skapa program.  
 
Tidigare har programmerare och produktionstekniker konstaterat att avdelningen inte får 
betalt för det arbete och den förberedelsetid som läggs ner i arbetet med blanketten. Detta 
då programmerare ingenstans tidigare fått möjlighet att boka av den tid arbetet krävt. 
Problemet har vart en av de bidragande orsakerna till att arbetssättet från början försvunnit. 
En annan orsak har varit att programmerare ansett att det inte är deras arbetsuppgift att 
hjälpa till i val av form på råämne, materialkvalitet samt uppskattning av ställ- och körtider. 
Från de kollektivanställdas perspektiv tycker man att detta är tjänstemännens och 
beredarens uppgift. Ett perspektiv som behöver mötas med bra argument för att kunna 
förändras och skapa en effektiv verksamhet. 
 
För att lösa problematiken kring betalning för förberedelsetid har två alternativ diskuterats 
fram med produktionstekniker.  
 
Alternativ 1 

- På blanketten, i samband med att uppskattning görs för hur lång tid programmering 

kommer ta, kan även den faktiska tiden för förberedelsearbete med blanketten 

adderas till den uppskattade tiden för programmering. På detta sätt fördelas 

fortfarande förberedelsetiden ut som en kredit, men avdelningen säkerställer att man 

får betalt. 
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Alternativ 2 

- I samband med att blanketten skickas tillbaka till beredning, meddelar även 

programmerare hur mycket arbete som gått åt till förberedelsetid med blanketten. 

Beredare skriver sedan tiden som en kommentar i det arbetskort som frisläpps mot 

verkstaden. När kortet sedan når programmering kan förberedelsetiden adderas till 

den verkliga tid som programmerare bokar av för simulering. 

 
För att implementera tidigare standardiserat arbetssätt har argument för detta diskuterats 
fram med berörda medarbetare. Resultatet visar på flera fördelar med arbetssättet. 
 

- Bättre arbetsro då det skapas mindre spring. Programmerare och tekniker slipper bli 

störda och kan utföra arbete när tillgänglig tid finns.  

- Skapar ett standardiserat arbetssätt. Alla medarbetare är medvetna och överens om en 

metod som fungerar. 

- Arbetssättet kräver inte mer tid än att beredare besöker programmerare för direkt 

dialog. 

- Med uppskattad tid från programmerare över hur lång tid programmering tar, slipper 

beredare felaktigt uppskatta tiden. Arbetssättet bidrar därmed till att skapa rätt 

beläggningsunderlag för avdelning 546.  

- Minskar missförstånd. Överenskommelse och information finns på papper. 

- Kompetens för programmering ligger hos programmerare, beredare har inte samma 

kunskap. 

- När produktionstekniker och programmerare får vara med i val av material skapas 

mindre saldofel. 

- Det blir lättare att kunna ta betalt för förberedelsetid och det arbete blanketten 

innebär. 
 
För att ytterligare underlätta arbetssättet och det arbete som programmerare utför, kan 
metoden förbättras genom att beredare i samband med att blanketten skickas, bifogar 
ritning och arbetsdokument som en PDF. Detta istället för att skriva ritningsnummer i 
blanketten. Momentet tar inte längre tid för beredare att genomföra, men underlättar för 
programmeraren som får arbetet. 
 
Att införa detta standardiserade arbetssätt kommer medföra mindre variation och utgöra en 
grund för arbete för en bättre verksamhet. Det är först när processer standardiseras som 
möjlighet ges att vidareutveckla. Blir nyanställningar aktuellt, är det även viktigt att det finns 
konkreta och tydliga instruktioner för hur arbete ska utföras. 
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6. Slutsats 
Avsnittet presenterar diskussion, slutsatser och vidare rekommendationer för fortsatt arbete 
vid avdelning Prototyp & Skrov vid BAE Systems Hägglunds. 
 

6.1 Diskussion och måluppfyllelse 

I inledningskapitlet presenterades följande mål som har utgjort examensarbetets omfattning 
och riktning:  
 

- Analysera sambandet mellan planering, beredning och maskinbearbetning. 
 

- Definiera problemområden i flödet mellan planering, beredning och 
maskinbearbetning. 
 

- Föreslå rekommendationer och lösningar på hur flödet kan utvecklas och förbättras. 
 
Författaren bedömer att resultatet av detta examensarbete väl uppfyller arbetets fastställda 
syften och mål. Rapporten möter företagets förhoppningar på resultat, där en tillämpning av 
författarens rekommendationer för avdelningen möjliggör en ny planeringskultur och 
bidrar till förbättrad leveranssäkerhet och utnyttjande av kapacitet. 
 
Implementeras rekommenderade metoder och lösningar, kan verksamheten på sikt 
kvalitetssäkra och förbättra ingående processer. Störst fokus för verksamheten bör ligga i 
att arbeta efter standardiserade arbetssätt och att få korrekt underlag för tider, detta då flera 
underliggande problem bygger på dessa. Idag skyddar sig avdelning Prototyp & Skrov med 
både tid och kapacitet istället för att angripa det huvudsakliga problemet. 
 
Under arbetets inledande veckor skedde ett genomgående arbete med att avgränsa 
projektets omfattning. Vissa delar som studerats har inledningsvis haft för stor omfattning, 
vilket medfört att en del av arbetets segment bara granskats ytligt. Ett bra exempel på detta 
är stickprov på kötider som gjorts i verkstaden. För att genomföra en fullständig studie, med 
bra underlag för resultat och data, hade ett bredare studieintervall behövts analyserats. 
Istället har bara två stickprov genomförts, av vilken det första resultatet fick strykas på 
grund av bristfällig verkan. Vid observation hittades bara en handfull mängd av alla order 
som enligt företagets affärssystem skulle funnits. Vid andra tillfället gjordes en mer 
grundläggande analys, där ett större antal order kunde hittas och summeras.  
 
Verkliga kötider som beräknats kan antas ha flera felkällor, den största felkällan kan 
härledas till att beräkningar är gjorda på uppskattade tider från beredning. Tider som vi vet 
aldrig är korrekta. Felkällan kommer här att medföra att aktuell kötid egentligen är högre än 
vad som förekommer i beräkningarna. För att lyckas skapa rätt beräkningar på kötider, hade 
underlag för kapacitet och operationstider behövt vara korrekta. 
 
För att förstå omfattningen av verksamheten och identifierade problem, har analyser i 
företagets affärssystem utgjort en stor del av projektets arbete. Även intervjuer har varit 
nödvändiga, då de fört fram beredares och operatörers åsikter och synpunkter. 
 
Författaren är genomgående nöjd med resultatet av examensarbetet och hoppas att 
rekommenderade lösningar ska hjälpa studerad avdelning att förbättra sin verksamhet.  
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6.2 Rekommendationer för fortsatt arbete 

Förbättringsförslag för effektivare beredning 
För att kunna balansera materialflödet i produktion, och skapa korrekt beläggningsunderlag 
är det en grundförutsättning, och ytterst viktigt att man från beredning erhåller korrekta 
operations- och ställtider. För att angripa detta problem rekommenderas avdelningen att 
återinföra tidigare standardiserat arbetssätt med blankett för programmeringsinformation 
(bilaga 2). Med blanketten kan programmerare i sin tur förmedla bättre underlag för 
uppskattad tid till beredning, som belägger verkstaden korrekt.  
 
TO och kortsatser som från beredning skickas ut i verkstaden utan uppskattad tid måste 
upphöra. Dessa order skapar ingen beläggning, och kan medföra att arbetsstationer och 
maskiner ser underbelagda ut, när de i verkligheten har flera TO på stationen utan 
beläggningsunderlag. För att minska problemet måste beredare bli uppmärksammade på 
resulterande konsekvenser och arbeta mer konsekvent. 
 
Arbetssätt för effektiv återkoppling 
Återkoppling och justering av felaktiga operations- och ställtider tillbaka till beredning är 
viktigt för att säkerställa rätt beläggning och underlag vid nästa tillverkningstillfälle. Men 
också för att kontinuerligt uppdatera beredare om deras uppskattade tider. Med 
återkoppling kan beredare stegvis bygga upp större erfarenhet och kunskap för att i 
framtiden göra mer korrekta uppskattningar och bedömningar. I längden kommer detta att 
generera bättre beläggningsunderlag i verkstaden, där uppskattade tider närmar sig 
verkliga. 
 
För att återkoppling och justering på felaktiga operationstider ska kunna bli verklighet, 
rekommenderas avdelning P & S att implementera och använda verktyget ”Reason for 
variance” i företagets affärssystem. För att implementera funktionen behöver avdelningen 
gemensamt bestämma orsaker som är grund för justering, samt skicka ändringsorder till den 
superuser som kan uppdatera affärssystemet. 
 
Medan avdelning 546 är överbelagd och möjlighet inte finns för programmering att ske 
innan programmeringsblankett skickas tillbaka till beredning, och tillverkningsorder 
frisläpps mot verkstaden, bör avdelningen arbeta reaktivt. För att säkerställa korrekt 
beläggning på fleroperationsmaskinerna rekommenderas företaget att återkoppla 
uppskattad tid från simulering i maskin DMC65, samt att kontrollera programfelet i maskin 
DMC80, detta så att återkoppling kan ske även från denna maskin. Med reaktiv återkoppling 
till beredning kan justering ske i affärssystemet så att rätt beläggning erhålles.  
 
Uppskattning av ställtider 
Arbetssätt för uppskattning av ställtider, där idag specifika standardtider för omställning 
används mot varje avdelning, rekommenderas att ändras (se figur 4.7). Detta då tiderna 
enligt operatörer och beredare aldrig stämmer, och resulterar i felaktig beläggning i 
verkstaden.  
 
För att angripa problematiken bör beredare uppskatta ställtider efter flexibilitet och 
komplexitet på artikel. För att lyckas med detta kan dokument ”kriterier för CATIA-NC 
beredning” utvecklas och förbättras. Förbättringsförslaget är att i dokumentet ge exempel på 
artiklar med olika ställ- och körtider. Artiklarna bör grupperas efter komplexitet och 
flexibilitet i maskin, där beredare kan jämföra aktuell beredning med exempel i dokumentet.  
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Förhoppningen är att metoden ska underlätta för beredare att uppskatta rätt ställtider och 
belägga verkstaden korrekt. 
 
För att definitionen kring ställtid ska bli enhetlig och kollektiv, bör avdelningen även 
gemensamt definiera vad tiden ska innebära och innehålla. Specifikt synen på fördelningstid 
och dess koppling till ställtid.  
 
Förbättringsförslag för effektivare produktionsplanering 
För att skapa en helhet inom enheten, där projekt och serieproduktion samverkar, 
rekommenderas avdelning P & S att uteslutande använda sig av affärssystemet för att 
planera ut nya arbeten. Parallella planeringsstrategier i verkstaden medför idag kapacitets- 
och beläggningsproblem tillsammans med att flera order ständigt prioriteras. Genom att 
enbart använda sig av affärssystemet kommer produktionsplaneringen att effektiviseras, 
där resultatet blir att samtliga aktörer på avdelningen kommer gynnas.  
 
För att lösa problemet med flertalet överbelagda arbetsstationer, rekommenderas 
avdelningen att stoppa ytterligare beläggning att planeras ut i verkstaden när tillgänglig 
kapacitet är fylld. Istället bör avdelningen prioritera att förlägga arbeten till veckor som i 
affärssystemet är underbelagda genom att tidigare- och senarelägga planerad tillverkning.  
 
Kapacitetsutnyttjande 
För att verksamheten ska kunna ha rätt underlag för kapacitet rekommenderas avdelning P 
& S att ytterligare arbeta vidare med frågan. Resultat, beräkningar och analys visar att 
verkstadens aktuella kapacitet inte motsvarar realistiska och trovärdiga nivåer. Med 
nuvarande läge kommer det fortsatt att vara svårt för verkstaden att nå krav på 
upparbetning och intäkt.  
 
För att undvika skillnad mellan teoretisk kapacitet i affärssystemet och verklig kapacitet i 
verkstaden bör avdelningen definiera vilken kapacitet man skall ha, samt vad den ska 
innefatta. I dagsläget finns det frågetecken kring arbete och fördelningstid som operatörer 
utför när maskinerna inte bemannas, denna tid bör specificeras för att verksamheten ska ha 
enhetliga mål. 
 
Körplanering 
Med en effektiv körplanering kan ställtid och icke värdeskapande tid i maskin reduceras. 
Arbeten som gulmarkeras på körplaneringen och prioriteras bör planeras och grupperas 
efter artiklars möjlighet till omställning. Likadana batcher, där samma skruvstycken och 
verktyg kan användas, rekommenderas att planeras så att de kan bearbetas efter varandra. 
Med ett effektivt omställningsarbete ökar avdelningens kapacitetsutnyttjande och 
värdeskapande tid, där slöserier och merarbete kan minska. 
 
Kötider 
De statiska kötider som idag finns i företagets affärssystem problematiserar verksamhetens 
ledtider och planering. Avdelning P & S rekommenderas att fortsätta arbeta med detta 
område och att gå över till en dynamisk kötid mot aktuellt beläggningsläge. För att lyckas 
med detta behöver affärssystemet analyseras, alternativt att återkommande och 
kontinuerliga stickprov i verkstaden genomförs under fastställda studieintervall. 
Observationstidpunkter och intervallängder behöver spridas ut under representativa 
variationer av beläggningsnivåer. Med stickprov under en längre tid kan därefter ett lämpligt 
medelvärde för kötid utformas. 
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För att beräknade kötider senare ska stämma och vara korrekta, måste det påpekas att det 
är av yttersta vikt att dimension sker efter verklig kapacitet i verkstaden. Används 
nuvarande kapacitetsunderlag i affärssystemet kommer aktuella kötider fortsatt vara 
felaktiga. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Tilläggsverktyget ”Reason for variance” i företagets affärssystem 
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Bilaga 2: Blankett för programmeringsinformation 
 
 
 
BLANKETT FÖR PROGRAMMERINGSINFORMATION 

   

   
 
Info från beredare (namn)       

 
Ritningsnummer Revision Antal 

                  

 
Materialkvalitet 

      

 
Form på råämne (dimensioner och ev. beskrivning) 

      

 
Maskin Ställtid [min] Körtid [min] 

546             

                

                

 
Övrig info (om ev. framtida tillverkning) 

      

 
 
 
 
Info från 546 (namn)       

Ovanstående är ändrat!  (Ändringar markeras med rött) 

Ovanstående OK  

 
Övrig info 
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Bilaga 3: Data från stickprov av fysiska order i verkstaden 
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Bilaga 4: Data från företagets affärssystem över historiska kötider för olika 
tillverkningsorder 
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Bilaga 5: Arbetssätt mot NC-programmering, avdelning 546
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Bilaga 6: Beredning på avdelning Prototyp & Skrov 
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