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Sammanfattning 

Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning 
Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen 
för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE 
Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Studenten har utfört arbetet på plats vilket har 
varit en grundförutsättning för att kunna genomföra studien. Uppdragsbeskrivningen, 
dess mål samt avgränsningar har tilldelats av enheten för Prototyp och Skrov (P & S). 
Målen inkluderar att kartlägga de feleffekter som uppstår när beredda operations- och 
ställtider inte överensstämmer med verklig tid i verkstaden, att ge förslag på 
arbetsmetodik för att återkoppla och uppdatera dessa tider samt arbetsmetodik för 
beräkning av inkörningstid för samtliga artiklar.  
 
Enheten för P & S tillverkar ingående artiklar och levererar färdiga skrov av företagets 
fordonsfamiljer till resterande avdelningar i verkstaden. Fordonen utvecklas 
kontinuerligt mot kunders krav varför avdelningens förmåga att snabbt kunna leverera 
prototypartiklar till utvecklingsavdelningen är viktig för hela företagets långsiktiga 
lönsamhet. Verksamheten saknar i viss utsträckning standardiserat underlag för 
beredning samt återkoppling på beredningstider. Detta resulterar i att artiklar blir sena, 
dyrare än projekterat samt ett ständigt prioriteringsarbete vilket riskerar att förstärka 
problematiken. Berörd personal litar inte på verksamhetens förmåga och anpassar 
därför arbetssätt på en lokal nivå vilket leder till suboptimeringar.  
 
Studien resulterar i en kartläggning över de feleffekter som uppstår, som till stor del 
beror på saknandet av standardiserade arbetsmetodiker. NC-programmeringen inför 
maskinbearbetningen beskrivs som en flaskhals. Studien föreslår därför att 
programmering sker innan produktionsorder i form av arbetskort bereds och frisläpps 
mot avdelningen för maskinbearbetning. Verksamhetens målbild är att beräkna 
inkörningstiden för samtliga artiklar då tillverkning av första exemplar tar längre tid. 
Varpå studien föreslår ökad kommunikation mellan avdelningar. 

Nyckelord 
Beläggning, Beredning, Försvar, Hoshin Kanri, Kapacitet, Lean, Metodstandard, 
Planering, Produktion, Standardiserat underlag, TQM 
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Abstract 
This report is the result of a bachelor thesis within the area of mechanical engineering, 
management and production at the Royal Institute of Technology. The study was 
conducted at the defense and security company BAE Systems Hägglunds AB in 
Örnsköldsvik, Sweden. The study has been conducted on location which has been 
essential for the feasibility of the study. The assignment and the goals of which it should 
accomplish, as well as within which boundaries has been assigned by the section for 
Prototype and Hulls (Swedish P & S). Set goals include mapping the fault effects which 
occurs when process times doesn’t match that of which has been planned and assigned 
for specific work orders, methods for feedback between the workshop and ERP-system 
for more accurate future processes. As well as methods for calculation of process times 
for all components in a batch since the first ones tend to require more time. 
 
The section of Prototype and Hulls produce and delivers hull components for all of BAE 
Systems Hägglunds families of vehicles. It’s necessary for the vehicles to continuously 
being developed due to customers’ demands for them to be able to compete on the 
global market. As a result the manufacturing of prototype components is essential for 
the company’s ability to gain customers, which is why it’s upmost important to being 
able to deliver prototype components for R & D rapidly. The section for Prototype and 
Hulls lacks standardized methods for the production preparing and planning. This 
results in components that are too expensive and late. In a long term this means that 
employees doesn’t trust the ability of the business and in some cases, develops local 
improvements, putting the company at risk of developing sub optimizations. 
 
The study discusses the fault effects discovered by the mapping process, which is being 
described as a result of not using standard methods. The study recommends BAE 
Systems Hägglunds to implement a standardized method towards the NC-programming 
where the programming is conducted before the preparer creates a work order.  
Since BAE Systems Hägglunds wants to calculate the required time for all components 
in a work order the study recommends intercommunication between different sections 
to exchange experience and work methods with each other. 

Keywords 
Capacity, Defense, Hoshin Kanri, Lean, Production Preparation, Standard 
methods, TQM 
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1 Inledning 
Presentation av företaget, syftet med examensarbetet och dess avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 

BAE Systems Hägglunds AB 
BAE Systems Hägglunds är ett dotterbolag till den brittiska försvarskoncernen BAE 
Systems plc. Med över 83 000 anställda i över 40 länder är BAE Systems plc. den största 
försvars- och säkerhetskoncernen i Europa och placerar sig därmed bland de största i 
världen. BAE Systems utvecklar och producerar lösningar över ett brett spektrum 
produktkategorier i form av försvar, sjöfart, flyg och säkerhetsprodukter med diverse 
underkategorier. 

BAE Systems Hägglunds bedriver ett komplett företag i Örnsköldsvik där utveckling, 
produktion, integration och support av framförallt militära fordon bedrivs. 
Produktportföljen består av två fordonsfamiljer. Bandvagn BvS10 och det medeltunga 
stridsfordonet CV90. Utöver detta har hybriddrivlinor för tunga tillämpningar sålts, 
bland annat för integration i den typen av truck som flyttar flygplan vid flygplatser. 

BvS10 
BvS10 är till grunden ett splitterskyddat bandgående amfibiefordon. Fordonet består av 
två sammankopplade vagnar varav motor och växellåda är placerade i den främre vagnen. 
Breda band resulterar i ett lågt marktryck som möjliggör fordonet att hantera utmanande 
terräng. BvS10 skräddarsys efter kundönskemål och finns därmed i flera utföranden, 
bland annat som trupptransport och ambulans.  

Senaste utvecklingen av BvS10 är derivatet Beowulf. Den skiljer sig genom avsaknaden 
av pansar och marknadsförs därför istället som ett understödsfordon för humanitär 
räddning.  

CV90 
Plattform för fordonsfamilj bestående av bandgående medeltunga stridsfordon. 
Plattformen utvecklades på 80-talet av dåvarande Bofors och Hägglunds genom samägda 
HB Utveckling AB på begäran av FMV (Försvarets Materielverk). Bofors utvecklade 
huvudbeväpningen och Hägglunds fordonet. CV90 är konstruerad för strid och 
trupptransport varpå den är bestyckad med en automatkanon och rymmer utöver 
besättning, 7 stycken stridsutrustade soldater i det bakre stridsutrymmet. Sverige 
behövde på 90-talet kunna möta en angripare i landets norra delar varför fordonet är 
konstruerat för att hantera utmanande terräng och vattendrag i alla väderförhållanden.  

Plattformen har kontinuerligt utvecklats sedan första versionen. Senaste generationen 
benämns CV90 MkIV. CV90 MkIV har mer pansar, är helt digitaliserad och går att utrusta 
med aktiva motmedel som kan bekämpa inkommande projektiler. 

Produktionsläge 
Aktuellt produktionsläge innefattar Mjölner, samt renovering av 262 stycken CV90 
tillhörandes Försvarsmakten. Mjölner benämns i Försvarsmakten som grkpbv90 
(granatkastarpansarbandvagn 90). Likt namnet antyder är det en CV90-plattform med 
ett granatkastarsystem istället för traditionellt torn. Skroven som används för Mjölner 
beställdes av FMV år 2000 för ett framtida granatkastarsystem, men lagerfördes som ett 
resultat av dåvarande försvarsbeslut. Mjölner byggs på dessa skrov och ingen 
nytillverkning av skrov sker därför under studien. 

1.2 Problemformulering 
Idag är det svårt att planera beläggningen på enheten för P & S. Enheten saknar i stor 
utsträckning standardiserade arbetsmetodiker för att vid beredning skatta operations- 
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och ställtider. Arbetsmetodik för återkoppling av felaktiga tider saknas varför felaktiga 
tider i stor utsträckning tenderar att inte ändras. Felaktiga tider hindrar enheten från att 
utvecklas samtidigt som data i affärssystemet inte kan användas som beslutsunderlag för 
planering av verksamheten. 

1.3 Målbild 
BAE Systems Hägglunds strävar efter ett läge där de teoretiska processtider beredarna 
ansätter på tillverkningsorder ska spegla den i verkstaden. En tidssättning som speglar 
verkliga operationstider anses möjliggöra korrekt planering och därmed möjlighet att 
nyttja den som underlag för planering och beslutsunderlag i verksamheten. Uppdraget 
syftar därför till att kartlägga och definiera problemområden i arbetsmetodiken mellan 
beredning och verkstad för att föreslå eventuella förbättringar av både befintliga och nya 
artiklar. 

Målen innefattar: 

- Kartlägga och redogör för feleffekt som uppstår när beredda ställ- och 
operationstider inte speglar verkligheten. 

- Ge förslag på arbetsmetodiker som syftar till återkoppling och uppdatering av 
beredda tider in i affärssystemet. 

- Ge förslag på arbetsmetodiker som syftar till inkörningstid av mindre artiklar. 
- Ge förslag på vidare utveckling utifrån kartläggningen. 

1.4 Avgränsningar 
- Arbetet kommer enbart behandla avdelningen för Prototyp och Skrov.  
- Förbättringsförslag ska vara tillämpningsbara utan investeringskostnader. 
- Endast serieproduktion kommer granskas med undantag för där korsflöden 

förekommer. 
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2 Teoretisk referensram 
Introduktion till den akademiska bakgrunden från vilken studien utgår från. 
 

2.1 Affärssystem 
Affärssystem, eller ERP (Eng. Resource Planning System) som det ibland kallas är en 
samling med datorprogram som används för att styra kärnverksamheten i ett företag. 
Affärssystemet bygger på en databas där information kan bearbetas och tolkas för 
användarens specifika behov. Program kan användas för att planera produktion, inköp, 
försäljning, materialbehovsplanering, samt personaladministration. Dessa program 
samlas vanligen i en gemensam programkatalog som i fallet för Netsuite och SAP. 
Affärssystemen utvecklas kontinuerligt och blir mer avancerade och utvecklas i likhet 
med övriga IT-system mot IoT. 

2.2 Kvalitet 
Begreppet kvalitet har en bred omfattning. Uppfattningen av begreppet tenderar att skilja 
sig mellan individer. Kvalitet kan vara mätbart i form av leveransprecision, fysiskt mått, 
Ändra allamen även något estetiskt likt materialval. Definitionen som Kungliga Tekniska 
Högskolan ger är följande: ”Kvalitet” är en produkts förmåga att uppfylla, samt helst 
överträffa kundens förväntningar”. Definitionen är inte fulländad då det förekommer en 
risk att kunden förväntar sig att överträffas varje gång. Definitionen ger dock en 
fingervisning om vad man vill uppnå med kvalitetsarbete. 

2.3 TQM 
Total Quality Management (TQM), ibland TKL (Total Kvalitetsledning) är en 
managementstrategi som syftar på att tillämpa kvalitetstänk över en hel verksamhet. 
Strategin bygger till stora delar på att arbeta för att skapa en kvalitetskultur hos ett företag 
och överge traditionella ledningssystem för att främja den interna kompetensen hos varje 
medarbetare. Basera beslut på fakta är ett nyckelbegrepp likt andra kvalitetsverktyg. 

2.4 Lean 
En produktionsfilosofi med ursprung ur Toyotas produktionssystem. Lean behandlar 
riktlinjer för effektivisering av en producerande verksamhet genom en strävan mot 
resurseffektivt arbete. De processer som inte tillför värde på produkten ses som ett slöseri 
och ska därför systematiskt reduceras i största möjliga utsträckning (Liker 2014 se 
Bellgran och Säfsten 2005, 40-41). Samtliga processer ska kontinuerligt granskas och 
ifrågasättas av alla instanser i kedjan för att hitta eventuella förbättringar. 

Dahlgaard-Park (2011) diskuterar spridningen av Lean. Hon menar på att Lean och 
därmed Toyota Production System (TPS) appliceras i flera olika typer av verksamheter, 
men att det sällan förklaras att verktygen är en evolution av TQM. Hon beskriver i sin 
artikel hur organisationer har svårt att införa Lean när de enbart fokuserar på hårda 
värden i form av metoder och verktyg. Vidare nämner hon hur Japan tenderar att 
fokusera på att skapa en kultur som prioriterar kvalitetsförbättringar där västvärlden 
väljer specifika verktyg ur verktygslådan för att fokuserar på resultat. En kvalitetskultur 
och dess mjuka värden bidrar till iterativa förbättringsprocesser, något som är kan vara 
kostsamt i nuläget.  

2.5 Hoshin Kanri 
En ledningsmetodik med fokus på iterativa förbättringsprocesser. Nicholas (2016) menar 
på att metodiken har utvecklats i tandem med TQM och Lean. Metodiken bygger på att 
ledningens fokus i form av riktning och mål förs nedåt i hierarkin. Följande steg i 
hierarkin bryter ned målen för att analysera hur de ska arbeta för att uppnå dessa. Frihet 
i form av förtroende är viktigt över samtliga enheter i hierarkin för att målen ska vara 
tillämpningsbara hos respektive enhet och individ. Lika stor vikt läggs på strukturerad 
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kommunikation uppåt i hierarkin för att säkerställa att utvärdering av individens resultat 
sker så att hela organisationen ständigt utvecklas gemensamt. Att som ledning låta 
samtliga delar av organisationen bidra med förbättringsförslag är en hörnsten inom flera 
förbättringsverktyg likt Lean. Att ta hänsyn till detta kallas ur ledarskapsperspektiv för en 
lärande organisation. Nicholas (2016) bygger vidare på sitt resonemang och diskuterar 
hur vidare Hoshin Kanri (HK) är en komponent inom Lean/TQM eller ett fristående 
verktyg. Han hänvisar till flera enligt honom respekterade källor som säger att HK är ett 
verktyg tillhörandes Lean/TQM. Trots detta har verktyget inte tillämpats i större 
utsträckning i västvärlden. Likt Dahlgaard-Park (2011) resonerar Nicholas (2016) kring 
hur vidare detta beror på att ledningen i västvärlden tenderar att vilja basera beslut på 
konkret fakta likt metoder och verktyg istället för att applicera mjuka värden. 

Nicholas (2016) skriver att HK genomgått diskriminantanalys som validerar att 
metodiken har större betydelse för anställdas engagemang än andra metodiker likt 
balanced scoreboard. 

2.6 Tidigare studier på P & S 
Senast våren 2018 utförde Wahlberg (2018) en studie där samband mellan beredning, 
maskinbearbetning och planering granskades. Studien resulterar i en kartläggning över 
ovannämnda avdelningar och föreslår förbättringar på upptäckta problemområden. 

Wahlberg (2018) täcker flera problemområden över P & S med sin analys. Han granskar 
planering, produktionsstyrning, kapacitetsanalys, kötidsanalys, beredning samt 
arbetssätt mot avdelning 546 (NC-programmering). Wahlberg problematiserar 
arbetsmetodiken där tillverkningsorder frisläpps mot verkstaden utan hänsyn till aktuell 
beläggning. Arbetsmetodiken riskerar att belasta produktionssystemet och skapa 
flaskhalsar.  

Verksamheten präglas av en bristande helhetssyn där projektgrupper värnar om 
individuella projekt. Wahlberg menar på att detta leder till ett konstant 
prioriteringsarbete. Tillverkningsorder flödar inte genom produktionssystemet i tänkt 
ordning vilket resulterar i oväntade ställ och förlängda kötider. Wahlberg menar att 
ställtidsarbete skulle kunna reduceras om operatörer fick större makt över 
körplaneringen. 
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3 Metod 

Redogörelse över valda metoder för studien. 

Problemformuleringens utformning kräver att problembilden tolkas ur flera perspektiv, 
samt en förståelse över hur verksamheten fungerar för att kunna ge förslag på 
arbetsmetodiker, varför kvalitativa studier fordras. Kvalitativa studier kännetecknas av 
människors upplevelser och dess uppfattning varpå intervjuer och observationer utgör 
merparten av metoderna.  

3.1 Metoder för kartläggning 
Kartläggning av aktuell arbetsmetodik mellan beredning och verkstad. Kartläggningen 
utgör bas för eventuella lösningsförslag genom att peka på de begränsningar och resurser 
som finns i verksamheten. 

Intervjuer 
För kartläggning utgör intervjuer merparten av datainsamlingen. Intervjuer har 
genomförts kontinuerligt i form av iterationer under examensarbetets process för att 
säkerställa att korrekt uppfattning av nuläget bildas. Samtliga intervjuobjekt har besuttit 
mycket kunskap och erfarenhet om verksamheten. Därför har ett explorativt 
tillvägagångsätt tillämpats genom kvalitativa semistrukturerade metoder. Intervjuobjekt 
har utgjorts av chefer, beredare, produktionstekniker och operatörer. 

Observationer 
Observationer har utgjort en viktig del av studien, då det givit ett perspektiv som 
komplement till de intervjuer som genomförts. Förbättringsmöten, arbetsplatsträffar och 
prioriteringsmöten har nyttjats för att stärka uppfattningen om verksamheten och dess 
förbättringsområden. Verkstaden har besökts frekvent för att ge ett perspektiv på hur 
data i affärssystemet speglar den verkliga situationen. Observationer har kontinuerligt 
antecknats ned för att sammanställas för studien.  

3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien tar utgångspunkt i ämnesområden inom produktions- och 
kvalitetsfilosofier. Relevant bakgrundsinformation från litteratur kombineras med 
forskningsfronten för att sammanställa aktuell data för det studerade området. 
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4 Resultat 
Presentation av de resultat valda metoder leder till. 
 

4.1 Kartläggning P & S 
Serie- och utvecklingsverkstad var tidigare placerat i två olika verkstäder på olika fysiska 
platser. Rådande konjunkturläge krävde effektivisering av verksamheten vilket 2013 
resulterade i ett beslut om att slå ihop serie- och utvecklingsverkstaden under gemensamt 
tak och ledning. Utvecklingsverkstaden flyttade in i den nyare serieverkstaden i syfte med 
att spara pengar genom synergieffekter. Personal varslades för att ytterligare effektivisera 
organisationen. Intervjuer pekar på en uppfattning om att serie- och 
utvecklingstillverkningen fungerade effektivare separat eftersom det tillät olika 
arbetsorganisationer att fungera på olika sätt.  

4.2 Kartläggning produktionsprocess 
Enheten för P & S tillverkar i huvudsak skrov för verksamhetens fordonsfamiljer, BvS10 
och CV90. Tillverkningsprocessen på enheten P & S består av olika typer av 
maskinbearbetning där metall likt pansarplåt behandlas. Tillverkningsprocessen består 
av att flera ingående artiklar bearbetas för att sedan svetsas samman till 
delsammanställningar. Dessa delsammanställningar häftas sedan ihop för att svetsas på 
en gemensam station innehållandes en automatiserad svetsprocess. För att säkerställa att 
svetsningen förhåller sig till givna toleranser och mått röntgas sammanställningen. Vid 
en eventuell avvikelse komplementsvetsas dessa detaljer och processen för 
kvalitetskontroll börjar om. Skroven färdigsvetsas sedan på respektive stationer för att 
sedan flöda längst ytterligare maskinbearbetning innan de genomgår ytbehandling hos 
underleverantör. 

För att säkerställa att samtliga artiklar är färdiga inför en delsammanställning planeras 
buffertar in i arbetskorten i form av liggtider för samtliga artiklar. Tillverkningsprocessen 
består därför av intermittent okopplat flöde (Bellgran och Säfsten 2005, 284). 

Verksamheten för P & S består av en funktionell verkstadslayout där likartade maskiner 
och processer är grupperade tillsammans. Varje grupp utgör därmed en planeringspunkt 
(Bellgran och Säfsten 2005, 286). Det ger fördelar i form av en flexibel verkstad där en 
stor variation av artiklar kan tillverkas. Tillverkningsprocesser kan därmed nyttja 
maskiner i den ordning som behövs. Det möjliggör att både CV90 och Bvs10 kan tillverkas 
i samma verkstad. Bellgran och Säfsten (2005, 288) menar på att den största nackdelen 
är en risk för köer. Väntan beskrivs som en stor del av genomloppstiden och därmed risk 
för köbildning med kapitalbindning som följd vid en störning. Detta uppges inte vara ett 
problem, även under serietillverkning. Led- och takttiden är lång varför tiden för 
förflyttning mellan avdelningar är försumbar. Även kostnaden för kapitalbindning vid kö 
anses försumbar då enbart serieartiklar tillverkas vid kundorder.  

4.3 Kartläggning beredning 
Innan produktion av en artikel i en industriell verksamhet behöver artikeln beredas. I 
fallet för enheten P & S initieras beredarens arbetsuppgift för serieartiklar med en 
förfrågan om tillverkning genom ett internt standardiserat dokument. Beredaren 
granskar den beställda artikeln och fattar därefter beslut om intern produktion eller 
outsourcing. Beslutet baseras på flera faktorer i form av aktuell beläggning, kravställd 
ledtid då vissa artiklar likt större delsammanställningar för CV90 och BvS10 är 
prioriterad. Det baseras även på om verkstaden har verktyg för att kunna tillverka, samt 
säkerhetsklassificering då vissa artiklar inte får tillverkas externt enligt 
säkerhetsföreskrifter. 
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För resterande artiklar likt prototyparbeten och reservdelar inkommer en materialorder 
från en projektgrupp alternativt en ändring på en tidigare order.  

Samtliga artiklar som ska tillverkas på enheten P & S passerar en beredare för att sedan 
frisläppas i form av arbetskort till verkstaden av en planerare. Fastställda krav på artikeln 
i form av kvalitet, material, toleranser och dylikt påverkar tillverkningsprocessens 
komplexitet och därmed beredningsarbetet. Beredarens uppgift är att med hänsyn till 
kravspecifikation göra artikeln produktionsmässig och ta fram underlag för tillverkning 
(Bellgran och Säfsten 2005, 329).  

Tidsättning 
Den tillverkningsorder planeraren frisläpper mot verkstaden i form av arbetskort 
inkluderar skattade operations- och ställtider. Beredaren ansätter tider för varje 
operation som erfordras för tillverkningen av en specifik artikel inklusive tiden mellan 
operationer, dvs. liggtiden. Arbetssättet kallas för tidssättning. Wahlberg (2018) samt 
intervjuer med beredare berättar att ingen differentiering görs mellan inre- och yttre 
ställtider. Fokus läggs istället på den totala tiden en artikel behöver för att bli klar. En 
standardiserad arbetsmetodik för tidssättning existerar i begränsad utsträckning. 
Beredare ansätter vanligtvis tider baserat på egen uppfattning utifrån yrkeserfarenhet. 
För beredning mot vissa avdelningar, likt svets förs vanligtvis en dialog mellan beredning 
och operatörer innan tider bestäms. Observationer och intervjuer med operatörer och 
beredare pekar på att bristande standardiserat arbetssätt resulterar i ett heterogent 
arbetsflöde där arbetsmetodiken skiljer mellan olika avdelningar och olika beredare. 
Skillnaden styrks av Figur 1, Figur 2 och Figur 3 där Figur 3 har minst tidsdifferens, som 
ett resultat av att en dialog frekvent används mellan beredare och operatörer. Figurerna 
illustrerar tidsavvikelserna som i de uppmätta fallen alltid är samma eller högre än beredd 
tid. Något som styrks av beredares uppfattning. 

För större artiklar och delsammanställningar förs en dialog mellan beredare och 
operatörer för att säkerställa att tidssättningen är i linje med verklig operationstid. Utöver 
standardiserat arbetssätt mellan avd. 546 och beredare, samt ett ställtidsunderlag för ett 
visst antal stationer, saknas ett standardiserat arbetssätt för att uppdatera verkliga tider 
i affärssystemet. Behovet av uppdatering av tider för avd. 546 sker sällan då 
programmeringen enbart sker vid förstagångstillverkning av en artikel.  

 

Figur 1: Differens mellan avrapporterad och verklig tid, avd 546 (NC-Prog.) 
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Figur 2: Differens mellan avrapporterad och verklig tid avd. 542 (NC-fräs) 

 

Figur 3: Differens mellan avrapporterad och verklig tid, avd. 861 (Detaljsvets) 

Inkörning 
Likt ett produktionssystem i helhet går individuella produktionsprocesser igenom flera 

steg innan processen blir optimal. Artiklar som inte tidigare tillverkats tar av naturliga 

skäl längre tid vid förstagångstillverkning. Fixturer och verktyg kan behöva tillverkas, 

processer och ritningstolkning tar längre tid för operatörer samt att artikeln kan behöva 

programmeras om den ska genomgå maskinbearbetning. Det finns en förståelse hos 

beredare att inkörningstiden behöver beaktas vid tidssättningen då 

förstagångstillverkning tar längre tid. Intervjuer med beredare tyder på en förståelse av 

detta fenomen och beredare brukar därför skatta inkörningstiden med en faktor i 

intervallet 3-4 gånger ovan beredd tid för resterande artiklar. Faktorn tar inte alltid 

hänsyn till hela tillverkningsprocessen som inkluderar bland annat fixturtillverkning och 

verktygstillverkning, utan tenderar att endast gälla operationstiden.  

 För majoriteten av order skattas enbart en inkörningstid på den första av flera artiklar. 

Likt övrig tidssättning faller ansvaret för skattning av inkörningstider på individuella 

beredares erfarenhet vilket resulterar i att arbetsmetodiken skiljer över enheten.  

Tillverkning av skrov är ett undantag från resterande tidsskattning. Skrovtillverkningen 

utgör bland de längsta och därmed mest kostsamma processerna i verkstaden varför 

dessa tider beräknas proaktivt innan de frisläpps mot verkstaden. Beredare och planerare 

har därför använt en matematisk beräkningsmodell för att beräkna inkörningstid för 

dessa artiklar.  
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Underlaget hör inte till det genomsnittliga arbetsflödet på enheten för Prototyp och 

Skrov. Istället har initiativet för att tillämpa en beräkningsmodell skett lokalt hos 

beredare på enheten med avseende till de potentiella kostnadsbesparingar som finns att 

erhålla över hela skrov.  

Beräkningsmodellen som tillämpats har varit baserad på en logaritmisk skala där 

förbättringstakten beskrivits procentuellt för varje dubblering av antal artiklar. Det 

typiska värdet som använts har på enheten kallts för 80/20. Något som inneburit att 20 

% förbättring och 80 % inlärning har använts som indata för beräkningarna. 

Inkörningsarbetet försvåras ytterligare av en bristande kommunikation mellan beredare 

och teknikavdelningen. Beredare får ingen information om artikeln utöver ritning, 

slutdatum och antal. Artikeln kan vara en prototyp som aldrig tillverkas igen, slutkunden 

kan ändra sig, eller att artikeln väljer att köpas in från extern produktion. Vanligtvis är 

det dock prototypartiklar, som efter ett par iterationer sätts i serieproduktion. 

I affärssystemet läggs tider för varje artikel och dess operationer in manuellt då en 

systemmässig lösnings i affärssystemet saknas. Arbetsmetodiken beskrivs vara 

omständlig och tidskrävande. Precisionen på mindre serier och prototyper anses 

tillräckligt osäker för att inte motivera arbetssättet för dessa. På avdelningen för 

slutmontage, en avdelning utanför studiens avgränsningar, används beräkningsmodellen 

i regel för varje montage. Arbetsmetodiken motiveras här med att antal artiklar är färre 

samt volymerna är större, då enbart seriejobb utförs. Modellen bygger på den 

sammanställning av information Barringer (2003) presenterar. Formeln lyder: 

𝑌 = 𝐴𝑋𝐵 

𝐷ä𝑟 𝑌 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 

𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙 

𝑋 = 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑘𝑒𝑙𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑙𝑗𝑑 

𝐵 =  
ln (𝑖𝑛𝑙ä𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡)

ln (2)
 

Barringer (2003) skriver att T.P. Wright (1936) presenterade idén att för 
förbättringstakten vid flygplanstillverkningen kunde beskrivas matematiskt. För varje 
dubblering av antal tillverkade flygplan kortades arbetstiden med 20 % (dvs. 80 % 
inlärningstakt). Den presenterade matematiska formeln är därmed en 
exponentialfunktion där potensen är den kumulativa artikeln i ordningsföljd. 
Exponenten B baseras på den naturliga logaritmen av procentsatsen dividerat på den 
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naturliga logaritmen av 2 för att beskriva sambandet för varje gång antal tillverkade 
artiklar dubbleras. 

Tabell 1: Exempel på indata för förstagångstillverkning av artikel 

Indata:       

Total tid Fordon nr.1 [h]: 50 

Inkörd tid [h]: 20 

Förbättringstakt: 25 % 

Inlärningstakt: 75 % 

Återkoppling tidssättning 
För varje avslutad operation i verkstaden finns en arbetsmetodik där operatörer ska 
avrapportera tid in i affärssystemet. Verklig tid ska matas in i affärssystemet för att kunna 
användas för framtida bruk. Den av beredaren bestämda tiden ändras inte per automatik 
och ingen notis erfordras vid eventuell tidsavvikelse. För att tiden i affärssystemet ska 
ändras krävs det att beredare manuellt uppdaterar artiklar i efterhand. Beredare har 
därmed det yttersta ansvaret för att säkerställa tidernas korrekthet. Beredare styrker i 
intervjuer att de saknar återkoppling från operatörer gällande varför en eventuell 
tidsavvikelse uppstått. Utan en anledning ändras inte den beredda tiden och det anses 
vara en tillfällig avvikelse. Detta illustreras väl i Figur 5 och Figur 6. Tidsavvikelser kan 
bero på flera parametrar utöver felaktigt planerad ställ- och operationstid. Personal på 
specifik station kan vara frånvarande, maskin kan behöva underhållas samt, operatörs 
erfarenhet spelar roll samt att inkörningstiden påverkas i stor utsträckning av artikelns 
komplexitet. Dessa s.k. fördelningstider avrapporteras inte, endast värdeadderande 
processer avrapporteras in i affärssystemet. Utan återkoppling är det utmanande för 
beredare att förstå om tiden var en tillfällig avvikelse, eller om den skattade tiden är 
feldimensionerad varför den tenderar att inte justeras.  

Arbetsmetodiken bygger likt tidssättningen på beredarens erfarenhet och engagemang 
och skiljer sig därför mellan olika beredare. Undantag görs vanligtvis på prioriterade 
artiklar samt serieartiklar där beredare tenderar att följa upp produktionsflödet och ta 
kontakt med respektive avdelningar för att bilda en förståelse över eventuella 
tidsavvikelser och hitta förbättringsåtgärder tillsammans med produktionstekniker.  

För att öka medvetenheten över enheten för P & S sammanställs tidsavvikelser ur 
affärssystemet för att veckovis distribueras till hela avdelningen. Filosofin bakom är att 
öka medvetenheten kring tidsavvikelserna och därmed uppmana till förbättring. 

Samtliga operatörer där tidssättningen har diskuterats med, uppger som största 
problematik att tider de avrapporterar inte uppdateras i affärssystemet varför samma 
artikel i framtiden återkommer med identisk oförändrad tid. I kombination med en 
generell uppfattning hos operatörer att det är för mycket administrativt arbete, minskar 
incitament till att rapportera verkliga tider då tiderna sällan uppdateras. Operatörer 
menar på att hur väl avrapporteringen speglar verklig tid skiljer mellan operatörer. 
Gemensamt är dock att operatörer inte känner sig beaktade när tider sällan uppdateras. 
Incitament för utförande av arbetsmomentet uppges saknas. Utöver saknaden av 
incitament för korrekt avrapportering finns det flera faktorer som påverkar 
tidssättningen. Risken att artikeln tar längre tid än beredd innebär att den blir dyrare än 
planerat och riskerar därför att i slutändan påverka projektens budget.  

Internprissättning 
Verksamheten nyttjar en internprissättning för budgetering och kostnadsfördelning 

mellan olika enheter. Projekt köper därmed artiklar av P & S enligt en fast timtaxa som 

multipliceras med artikelns totala tillverkningstid 
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Efter att projekten skickat en materialbeställning till P & S görs ingen ytterligare 

återkoppling varför de saknar information om artikelns kostnad. Operations- och 

ställtiderna tar en given tid för att sedan avrapporteras av operatörer. Det är sedan denna 

tid som blir kostnaden för en specifik artikel.  

När ingen återkoppling av tider görs finns det ingen instans i flödet som uppdaterar eller 

granskar en produktionsprocess utan den fortlöper oförändrat för framtida artiklar tills 

en konversation eventuellt initieras. Det resulterar i ett längre led att operatörernas 

erfarenhet och villighet att driva förbättringsprocesser är vad som avgör 

produktionstekniska förbättringar och effektivare processer. Felaktiga tider som inte 

justeras påverkar därför hela projektbudgetar och därmed projekts genomförbarhet. 

Operatörer har en nyckelroll för verksamhetens totala lönsamhet. Ett ansvar som 

operatörer idag inte upplevs känna till. Operatörer uppger själva att de återkopplar tider 

i liten utsträckning och hänvisar till att det inte spelar någon roll när tider sällan 

uppdateras, eftersom de ”aldrig uppdateras”. 

 

Figur 5: Beredd operationstid i relation till avrapporterad operationstid 

 

Figur 6: Beredd ställtid i relation till avrapporterad ställtid 

Graferna ur Figur 5 och Figur 6 är baserade på data ur affärssystemet för tillverkning av 
en specifik artikel. Vid observationstillfället hade 9 stycken artiklar av beställningens 
totala 15 stycken blivit tillverkade. Insamlad data diskuteras och analyseras med beredare 
för att dra generella slutsatser. Beredare menar på att den insamlade data är representativ 
för ett typiskt arbetsflöde och tydliggör därmed osäkerheten i beredarens skattade tider. 
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Materialbeställning 
Materialbeställning uppstår av ett behov från projektgruppen, likt hur ett sugsystem 
fungerar (Bellgran och Säfsten 2005, 149). Majoriteten av artiklar flödar från 
teknikavdelningen, där konstruktörer utvecklar artiklar på begäran av projekt. 
Materialbeställningen innehåller ritning och data som beskriver hur färdig artikel ska 
vara utformad. Materialorder innehåller även datum för när den frisläpps från 
konstruktion samt för när den önskas vara färdigtillverkad. 

Prototyp 
Flödet för prototyptillverkning på enheten P & S initieras av en materialbeställning. 
Prototypartiklar tillverkas i enstycksvolymer och har därför per definition inte tidigare 
tillverkats vilket försvårar tidsskattningen för beredare. Tidsskattningen försvåras 
ytterligare av att artiklar som inte tillverkats tidigare tar längre tid att tillverka de första 
gångerna. Beredare skattar därför vanligtvis inkörningstiden för en artikel med 3-4 
gånger över ordinarie skattad operationstid. Tillverkade artiklar testas och provmonteras. 
Konstruktörer uppdaterar eventuella ändringar i form av en ändringsorder i 
affärssystemet som sedan tilldelas tillbaks till beredare på P & S. Beredaren ser över 
ändringar och uppdaterar beredningen samt tar beslut om intern eller extern produktion. 

Serie 
Samtlig serietillverkning är kundspecifik. BAE System Hägglunds möter kundens krav 
genom en anbudsprocess där fordonsfamiljerna anpassas för specifika kundkrav.  

Olika enheter inom verksamheten bereder olika delar av fordonsfamiljerna. På enheten 
för P & S bereds samtliga skrovartiklar och dess ingående komponenter. Beredare 
mottager en förfrågan om tillverkning från konstruktörer och beslutar därefter om 
tillverkning eller outsourcing. Följande parametrar används som beslutsunderlag: 

- Tillgänglig kapacitet 
- Materialtyp 
- Maskinparkens kapabilitet 

Om kapaciteten är full i verkstaden med arbeten som inte kan nedprioriteras kan 
beredare behöva tvingas att lägga ut tillverkning externt i form av outsourcing. Även 
materialtyp kan påverka beslutet. Komponenter av material verksamheten inte lagerför, 
alternativt använder sällan kan vara ekonomiskt gynnsamt att tillverka externt.  

Reservdelar 
Upphandlingar resulterar vanligtvis i affärskontrakt över en längre tidsperiod på 20-30 
år efter sista fordonsleveransen. Eftermarknad är därav en stor del av verksamhetens 
affärsområde. Ur studiens perspektiv är äldre reservdelar av särskilt intresse, eftersom 
dess tidsåtgång är svår att beräkna. Dessa order kan bestå av artiklar som inte tillverkats 
sedan senaste seriebeställning. Personal och maskinpark kan ha omsatts sedan dess samt 
att beredda tider är baserade på tidigare serieproduktion. Försäljning av reservdelar 
hanteras av en annan avdelning än P & S Likt beredning av prototypartiklar är ställ- och 
operationstider svåra att uppskatta samtidigt som det existerar en inkörningstid vid 
förstagångstillverkning. Vid behov av intern tillverkning, som framförallt görs för äldre 
reservdelar, får P & S en förfrågan om de vill bereda och tillverka den specifika artikeln. 

Operationstid 
Tidsunderlag för operationstider finns i liten utsträckning för ett antal processer likt 
bockning, skärning och blästring. Beredare talar om för ett program vilka mått en artikel 
har, vilket material den ska vara tillverkad av för att sedan få en uträknad operationstid. 
Dessa underlag lämpar sig för enklare artiklar och finns inte att tillgå för samtliga 
operationsprocesser. För mer komplexa artiklar,  saknas underlag helt. Det resulterar i 
att beredare då skattar operationstider utan underlag. Beredarens yrkeserfarenhet är då 
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avgörande för resultatet. Yrkeserfarenheten varierar mellan olikt erfarna beredare och 
tidssättningen blir därav inte är homogen över avdelningen. För prototypartiklar är tiden 
mindre relevant då avdelningen prioriterar att snabbt kunna tillverka iterationer av 
artiklar istället för att lägga tid på att optimera processer. 

Ställtid 
Gällande ställtider finns ett standardiserat arbetssätt i form av ett datablad med givna 
ställtider för maskinerna i utvecklingsverkstaden, som i flera fall delar beläggning med 
serieproduktion. Beredare använder dokumentet som riktlinje i kombination med egen 
erfarenhet för att bestämma ställtider på dessa maskiner. Resterande maskiner saknar 
denna data och beredare skattar även här ställtider baserat på egen yrkeserfarenhet.  

Intervjuer med beredare styrker bristande underlag för tidssättning och pekar på en 
önskan om underlag för samtliga maskiner, samt mer erfarenhet i verkstaden för att vidga 
förståelsen över verkliga operationstider. 

Tabell 2: Standardiserat underlag för bestämning av ställtid 

Avdelning Beskrivning Ställtid 

Extra 
ställtid 

vid flera 
art./op. 

Maskintid 

512 Kontroll - - - 

518 Plock - 0001, 0405 - - - 

520 
Plock - 0500, 0518, 
0519, 0900 

- - - 

522 Svetsning 30 - - 

523 Bockning 30 15 - 

524 Vattenskärning 30-60 15 - 

525 Laserskärning 30-60 15 - 

533 Svarvning CTX 400 90-120 - - 

534 Svarvning NEF 710 90-120 - - 

542 Fräsning Anayak 120 - - 

544 Fräsning DMC 80 120 - - 

546 NC-programmering X - - 

552 Svetsning/Montering 30 - - 

553 Elmontering 30 - - 

554 Montering 30 - - 

555 Detaljmontering 30 - - 

556 Slutmontering 30 - - 

Arbetsmetodik NC-programmering 
Innan maskinbearbetning kan börja i en fleroperationsmaskin behöver 
bearbetningsprocessen för en specifik artikel programmeras. Programmeringen sker 
därför på en separat station, avdelning för NC-programmering, 546. Produktionstekniker 
och operatörer programmerar bearbetningsprocessen för artiklar. Tiden för 
programmeringen skiljer sig beroende på artikelns komplexitet. Då bearbetningen kan 
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programmeras på flera olika sätt tenderar både programmerings- och bearbetningstiden 
att variera mellan programmerare. 

Beredare har en 
arbetsmetodik i form av ett 
standardiserat underlag för 
arbete mot avdelning 546. 
Se Bilaga 2. Figur 7 
illustrerar hur det 
standardiserade flödet 
utvecklats lokalt hos 
beredare. Likt det 
standardiserade 
underlaget fattar beredare 
beslut hurvidare en artikel 
ska maskinbearbetas eller 
inte. Inför 
maskinbearbetning finns 
ett stödjande dokument 
som ger förslag och 
exemplifierar vilka typer av 
artiklar som behöver 
maskinbearbetas. 
Underlaget används sällan 
då beredare uppges basera 
dessa beslut på egen 
yrkeserfarenhet. Det 
standardiserade 
arbetssättet för 
maskinbearbetning 
inkluderar en mall i form 
av en blankett i Microsoft 
Outlook där beredare 
matar in beredningsdata i 
form av material, mått 
samt tider för olika 
bearbetning och ställ. 
Mallen har färdiga 
mottagare i form av 
programmerare på avd. 
546. Programmerare ska 
granska blanketten för att 
sedan återkoppla till 
beredare genom att skicka tillbaka den med eventuella ändringar. Beredaren ska då 
uppdatera beredningen i affärssystemet innan en tillverkningsorder skickas till 
verkstaden. 

Då standardiserat arbetssätt inte följs, skiljer arbetsmetodiken med avseende till 
ansvariga programmerare och beredare. Mallen i Outlook förespråkas av samtliga 
beredare, trots att den inte uppges ha tillämpats på flera år. Beredare uppger bristande 
återkoppling från programmerare som anledning till att mallen slutat användas. 
Generellt är det endast enstaka programmerare som återkommer med tidsuppskattning. 
Internt på avdelning för programmering finns en uppfattning om att tidssättning är 
beredarens ansvar och att det därför är onödigt arbete för dessa.  

MO
(Materialorder)

Beredare bedömmer om 
artikel behöver 

maskinbearbetas
(Stöttande underlag finns)

"Vanlig" beredning
Beredare granskar 

detaljens 
komplexitet

Ja Nej

Beredare diskuterar 
artikel med 

programmerare

Beredare skattar tid för 
programmering utan 

input från 546

Beredare skattar tid 
baserat på input från 

programmerare

Beredare/Planerare 
skapar 

tillverkningsorder

Arbetskort 
frisläpps och 

programmering 
startar

Arbetskort 
frisläpps och 

programmering 
startar

Beredare/Planerare 
skapar 

tillverkningsorder

Komplex artikel Enkel artikel

Figur 7: Dagens arbetsmetodik mot NC-programmering 
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Resultatet blir att de arbetssätt som beredare anser fungerar bäst har format 
arbetsmetodikens flöde till hur det ser ut idag. Dagens flöde illustreras i Figur 7. Flödet 
baseras på att beredaren bedömer en artikels komplexitet. Är artikeln av ett enklare slag 
görs en skattning direkt av beredaren för både programmeringstid och operationstid. Vid 
mer komplexa artiklar kommunicerar beredare direkt med en programmerare genom att 
besöka avdelning 546 eller skicka ett mail. En diskussion förs då gällande hur 
beredningen ska utformas samt lämpliga tidsskattningar. Beredaren använder denna 
input som underlag för skapandet beredningen innan planerare frisläpper 
tillverkningsorder. Programmeringen ska då, likt det standardiserade flödet, börja 
programmeras när arbetskortet levereras. 

Programmerare är måna om att optimera tillverkningsprocesserna, en arbetsuppgift som 
är tidskrävande. Därför vill de börja programmera operationsprocesserna så tidigt som 
möjligt. Det resulterar i att programmeringen, ibland påbörjas innan arbetskort frisläpps. 
Programmeringen baseras då på det underlag som diskuterats med beredare och kan 
därför komma att justeras innan en arbetsorder frisläpps. Operatörer talar om en trygghet 
när programmeringen är påbörjad eftersom processen då kommer gå snabbare när 
arbetskort väl frisläpps. 

För större artiklar, likt delsammanställningar till skrov, chassi och torn förekommer ett 
mer proaktivt arbetsflöde. Dessa artiklar tar lång tid att både programmera och bearbeta, 
varför de utgör en stor flaskhals för resterande tillverkning, likt prototyptillverkning. 
Dessa artiklar utgör kärnverksamheten varför det är viktigt att de flödar korrekt avseende 
tid och takt för att säkerställa att faktureringen blir korrekt. Som ett resultat av dessa 
artiklars betydelse arbetar beredare här mer proaktivt än för övriga artiklar. Diskussion 
mellan beredare och programmerare förs därför långt innan arbetskort frisläpps. 
Tidsramen är vanligtvis 6-8 veckor. Programmeringen för dessa artiklar kan ta flera 
veckor varpå arbetsmomentet utföras innan arbetskortet frisläpps för att undvika 
förlängda ledtider. 

Kommunikation prototyp/serie 
Utöver eventuell direkt kommunikation mellan beredare och operatörer finns ett system 
för kategorisering av tillverkningsartiklar. Systemet baseras på att beredare ansätter en 
bokstav framför artikelnumret som representerar vilken typ av artikel det är. Befintliga 
kategorier är: 

- Ombyggnation av serieartikel 

- Produktionsartikel (Artikel med flera delsystem likt en motorsammanställning) 

- Prototypartikel 

- Återbruk av serieartikel 
 
Systemet för kategorisering används i liten utsträckning och majoriteten av de artiklar 
som granskats i affärssystemet saknar kategori. Likaså saknar de operatörer som 
intervjuats med kunskap om detta system. 

Detta leder till att operatörer sällan är medvetna om vilken typ av artikel de tillverkar. 
Arbetsprocessen för operationer i verkstaden ser i stor utsträckning identisk ut oavsett 
serie eller prototyp. Detta ses därför inte som ett problem enligt inblandade operatörer 
och beredare. Den skillnaden som uppstår kretsar kring ställ i form av fixturtillverkning 
där mer optimala produktionsprocesser eftersöks vid större serier. Likt övriga 
arbetsprocesser är beror informationsflödet på den individuella beredarens erfarenhet, 
varför kommunikationen tenderar att skilja. 

Kommunikationen för slopandet av arbetsprocesser skiljer sig mellan beredare. En del 
beredare ändrar beredningen innan arbetskort skickas ned till verkstaden. Andra stryker 
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operationer på arbetskorten för hand innan de lämnas till verkstaden. Sistnämnda utgör 
tolkningsrisk för operatörer och eliminerar spårbarheten. 

Serieflödet är verksamhetens inkomstkälla. För att kunna leverera moderna och 
kundspecifika fordon är utvecklingsarbetet ett måste för verksamheten. För enheten P & 
S består därför kärnverksamheten av att effektivt kunna leverera prototypartiklar till 
respektive intern kund. Prototypartiklar är vanligtvis utvecklingsprojekt där en 
konstruktion ska testas och utvärderas. Slutkonfigurationen är normalt inte känd och 
gränssnitt mot andra artiklar kan behöva konstrueras om. Det resulterar i ett iterativt 
arbete där flera artikeliterationer tillverkas innan slutgiltig designlösning är seriemässig. 
Information om hur nära dessa artiklar är färdigställning flödar inte mellan konstruktion 
och enheten för P & S då konstruktion arbetar mot slutkund där krav fortlöpande 
uppdateras och förändras. Det heterogena arbetsflödet gör att P & S värdesätter 
möjligheten att snabbt kunna leverera prototypartiklar. Sedan tidigare finns en tanke 
inom avdelningen att 50-70 % av beläggningen, (framförallt i flaskhalsavdelningen för 
maskinbearbetning) ska vara belagt med serieartiklar och resterande tomt för 
möjligheten att alltid kunna tillverka prototyper parallellt utan störningar i flödet. Idén 
finns kvar på avdelningen men används inte idag med hänsyn till det flöde där 
beläggningen är full och planerare arbetar för att tillverka de prototypartiklar som 
upplevs vara mest bråttom.  

4.4 Kartläggning beläggning 
Verksamhetens struktur med kundspecifika fordon och långa upphandlingsprocesser gör 
att beläggningen i verkstaden fluktuerar över tid. När en seriebeställning börjar tillverkas 
kan verkstaden vara fullbelagd i flera år. Verkstaden är dimensionerad för att hantera 
parallella flöden av CV90 och BvS10. Kontinuerligt utvecklingsarbete samt eftermarknad 
i form av reservdelar bidrar till en grundläggande beläggning. När fordonsserier inte 
tillverkas riskerar stora delar av verkstaden att stå tom. Något verksamheter löser genom 
att öppna upp för externa produktionsorder. 

Beläggning i affärssystemet 
I affärssystemet finns kapacitetsdata för varje individuell station i verkstaden. Tillgänglig 
maskintid för varje maskin baseras på var operatörer placeras och går att granska genom 
affärssystemet. Tillgänglig tid i form av kapacitet kan jämföras med verklig veckovis 
kapacitet. Verklig kapacitet tenderar att vara flera gånger över tillgänglig kapacitet, där 
flaskhalsstationer likt bearbetning sticker ut mest. Här är det inte ovanligt att 
beläggningen överstiger 999 % (teoretisk max i affärssystemet) över tillgänglig kapacitet. 
Det innebär att artiklar i for av arbetskort planerade för veckan inte hinns tillverkas 
färdigt, oavsett skiftgång. Problematiken existerar i olika omfattning över samtliga 
avdelningar i verkstaden. Avdelningar som framförallt särskiljer sig där beläggningen 
ständigt är långt över tillgänglig kapacitet är avdelningarna inom maskinbearbetning 
vilket exemplifieras i Tabell 3 och Tabell 4.  
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Tabell 3: Planerad beläggning veckoslut 

Planerad beläggning Veckoslut 

Vecka 
Plan. 
Kapacitet [h] 

Tillg. 
Kapacitet [h] 

  
Differens 
[%] 

Differens 
[h] 

17 312,4 0   999 % -312,4 

18 22,77 72   32 % 49,23 

19 38,7 90   43 % 51,3 

20 55 90   61 % 35 

21 91,22 90   101 % -1,22 

22 26,78 54   50 % 27,22 

23 31,32 54   58 % 22,68 

24 39,72 90   44 % 50,28 

25 16 54   30 % 38 

26 55,92 90   62 % 34,08 

Totalt 689,82 684   101 % -5,82 

 

Tabell 4: Planerad beläggning veckostart 

Planerad beläggning Veckostart 

Vecka 
Plan. 
Kapacitet [h] 

Tillg. Kapacitet 
[h] 

Differens 
[%] 

Differens 
[h] 

18 335,17 72 466 % -263,17 

19 38,7 90 43 % 51,3 

20 55 90 61 % 35 

21 91,22 90 101 % -1,22 

22 26,78 54 50 % 27,22 

23 31,32 54 58 % 22,68 

24 39,72 90 44 % 50,28 

25 16 54 30 % 38 

26 55,92 90 62 % 34,08 

Totalt 689,82 684 101 % -5,82 

 

4.5 Kartläggning prioriteringsarbete 
Likt Wahlberg (2018) skriver, planeras tillverkningsorder mot verkstaden i huvudsak på 
två sätt. Planering mot slutdatum, alternativt planering mot startdatum. Slutdatum 
innebär att ingående komponenter har ett datum de ska vara färdiga. Då olika artiklar 
genomgår olika bearbetningsprocesser och därmed tar olika lång tid innebär planering 
mot slutdatum att individuella artiklar börjar tillverkas vid den tidpunkt som behövs för 
att uppfylla färdigställning inför slutdatum.  

Planering mot startdatum innebär motsatsen. Här ansätter beredaren ett datum när 
ingående artiklar ska börja tillverkas. Detta resulterar i att artiklar med olika 
bearbetningsprocesser blir klara vid olika tillfällen och får därför lagerföras till samtliga 
är färdigtillverkade. Datum för när artiklar ska vara färdiga ges av 
konstruktionsavdelningen. Prototypartiklar beskrivs som prioriterade och ges vanligtvis 
1-2 veckor tidsram i produktionen av konstruktionsavdelningen. Det händer att 
materialbeställningar saknar slutdatum alternativt ges för korta slutdatum för att de ska 
vara fysiskt möjligt att hinna bereda och tillverka. Det finns ingen standardiserad 
arbetsmetodik för att hantera dessa artiklar varför arbetsmetodiken skiljer mellan 
beredare. Beredare kan välja att prioritera artikeln alternativt föra en dialog med 
konstruktion, där sistnämnda är det vanligaste.  
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Figur 8 Tillverkning mot startdatum 
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Figur 9 Tillverkning mot slutdatum 

Prioriteringslista 
Resultatet av felaktig tidssättning blir att beredare och planerare på avdelningen tappar 
förtroende för enhetens leveransförmåga och har därför tagit fram en simpel 
arbetsmetodik för att säkerställa att prioriterade order blir klara i rätt tid. 
Arbetsmetodiken baseras på att samtliga order som ska tillverkas skrivs ut i en lista. 
Ansvariga för planering samlas veckovis för att markera de order som är extra bråttom. 
Dessa gulmarkeras eftersom det internt refereras till som ”gula listan”. Operatörer i 
verkstaden menar på att prioriteringslistan är ett irritationsmoment då den inte tar 
hänsyn till resterande order i verkstaden. Synergieffekter kan uppnås när liknande 
artiklar använder samma verktyg och fixturer. Operatörer menar på att detta ofta förbises 
i med arbete mot prioriteringslistan. Likt Wahlberg (2018) menar operatörer att ställtider 
kan minskas och därmed sänka priset per artikel om de hade större kontroll över 
körordningen. Det tycks ha utvecklats sedan tidigare studie då operatörer exemplifierat 3 
stycken artiklar som nyligen tillverkades där enbart en var gulmarkerad. Artiklarna 
kördes efter varandra utan att det hade större inverkan på listan.  
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5 Analys 
Resultat tolkas och analyseras. Lösningsförslag diskuteras ur ett kritiskt synsätt. 
 

5.1 Felaktig tidssättning 
Enheten för P & S saknar standardiserad arbetsmetodik för tidssättning av befintliga och 
nya artiklar. Observationer och intervjuer med samtliga led i beredningsflödet tyder på 
att tider i stor utsträckning baseras på beredarens uppfattning om hur lång tid en artikel 
behöver för varje bearbetningsprocess. Underlag för att bestämma tider finns för ett fåtal 
processer men används nästintill aldrig. Problematiken som uppstår när beredarens 
erfarenhet utgör bas för tidssättningen är att tiderna blir heterogena över avdelningen. 
När standardiserat arbetsunderlag i stor utsträckning inte existerar, samt inte nyttjas, 
flyttas kvalitetssäkringen från systemnivå till individnivå varpå systemets sårbarhet ökar. 
Om en beredare byter tjänst försvinner den erfarenhet denne byggt upp i flödet. 

Återkoppling av tidssättning 
Felaktig tidssättning ligger till grund för majoriteten av de feleffekter som granskats. 
Beredare och operatörer kommunicerar i liten utsträckning inbördes vilket resulterar i 
att beredare sällan vet varför skattade tider inte stämmer. Operatörer menar på att 
skattade tider sällan är korrekta och tar längre tid samtidigt som beredare undrar varför 
artiklar tar längre tid och blir försenade. Bägge parter ser problematiken ur sina 
individuella perspektiv och har olika incitament bakom justering av tider.  

Beredare har krav från konstruktionsavdelningen på när artiklar ska vara klara. Kraven 
bottnar vanligtvis i kundbesök, utställning eller bokade tester där artiklar måste vara 
slutförda. Operatörer värnar om att behålla produktion internt och därmed säkra sina 
anställningar vilket är en bidragande faktor till att återrapportering av avvikande tider 
inte alltid utförs. 

Både avdelningar och dess individer jobbar mot målen på individnivå varför strategier 
tenderar att krocka. Beredare vill ha bättre kontroll över verksamheten för att sänka 
priser per artikel och höja leveransprecisionen mot sin kund. Korrekta tider för varje ställ 
och operation tros kunna syfta till en mer exakt planering. Operatörer anser att de med 
sitt perspektiv i verkstaden har bättre uppfattning om hur högre effektivitet ska uppnås. 
Genom att inte hålla sig till beredarnas körordning anser operatörer att högre effektivitet 
kan uppnås genom synergifördelar när liknande ställ och fixturer delas mellan liknande 
artiklar.  

Fler tider behöver uppdateras i affärssystemet för att säkerställa rätt tid vid nästa 
tillverkning. Att uppdatera samtliga avvikelser riskerar att leda till ett fluktuerande flöde 
eftersom individers arbetsförmåga skiljer sig mellan olika tillfällen, istället bör 
avdelningen sträva efter en rimlig tid i form av ett medelvärde. 

Studien har möjliggjort förmånen att få diskutera idéer och synsätt med både operatörer 
och beredare. Det står klart att körordningen i dagsläget inte är optimal. Detta beror till 
stor del på att körordningen ändras dagligen med nya prioriterade artiklar från ”gula 
listan” som sätts i produktion kontinuerligt utan hänsyn till aktuell beläggning. Artiklar 
tidigsätts i produktion som effekt av att beredare saknar förtroende för verkstadens 
förmåga att leverera inom planerad tid. Denna problematik härstammar i den bristfälliga 
återkopplingen av verkliga tider mellan verkstad och beredning. 

Wahlberg (2018) gav förslag på användning av verktyget Reason for Variance i 
affärssystemet där operatörer kan fylla i anledning till tidsavvikelse. Verktyget innehåller 
standardiserade parametrar till tidsavvikelse vilket Wahlberg (2018) i kombination med 
operatörer menar på inte är tillräckligt, utan skulle vilja se ett alternativ för fritext. 
Förslaget initierade en intern utredning som resulterade i slutsatsen att aktuella 



22 
 

parametrar i verktyget inte var relevanta. Istället förslås enbart två alternativ, ”för hög 
eller för låg” tid jämfört med verklig tid.  

En återkommande problematik är synen på värdeadderande arbete. Operatörer vill 
minska mängden administrativt arbete till förmån för tillverkning. Om tidsavvikelser inte 
återkopplas förkastas beredarens och planeringens arbete när inte verkstaden är 
förutsägbar. 

Flaskhals 
Genom observationer i affärssystemet och intervjuer dras slutsatsen att 
maskinbearbetningen är enhetens största flaskhals och därmed det enskilt största hindret 
för att utveckla och förbättra flödet. En flaskhals kan leda till enorma kostnader. 
Kostnaden för en flaskhals är inte enbart artiklarna som väntar på bearbetning vid 
stationen, utan även de omkostnader som uppstår om resterande flöden behöver stanna 
efter att buffertar fyllts. 

Definitionen av en flaskhalsstation är en där genomflödet är lägre än resterande del av 
flödet vilket i studiens fall är motsvaras av övriga stationer i verkstaden. För 
serietillverkning av CV90-skrov har verkstaden en takttid på 4 dagar och en ledtid på 28 
dagar. Då korsflöden av både serie- och prototypartiklar förekommer på avdelningen för 
maskinbearbetning riskerar artiklar från respektive avdelning att försena varandra 
utefter ordningen de körs i. Om maskinbearbetningen inte lyckas hålla takttiden 
resulterar det i att buffertar före stationen börjar fyllas för att tillslut begränsa föregående 
avdelningar. Flödet efter flaskhalsstationen påverkas likväl då den riskerar att stå tom om 
kapaciteten överstiger den som flödar ut ur flaskhalsen. 

Det av stor vikt att flödet genom flaskhalsen är planerat så att serieartiklar har utrymme 
för att kunna produceras i en takt om 4 dagar för att inte begränsa resterande flöden. 
Maskinbearbetningens maskinpark har fysisk kapacitet för den takttid serieproduktionen 
kräver med utrymme över för prototypartiklar.  

Den felaktiga tidssättningen och det ständiga prioriteringsarbete den medför, resulterar 
i att teoretisk beläggning för varje vecka långt överstiger den verkliga. Data från 
affärssystemet i Tabell 3 och Tabell 4 synliggör problematiken där aktuell vecka ständigt 
är belagd flera gånger ovanför verklig kapacitet samtidigt som nästkommande veckor 
tenderar att vara långt under tillgänglig kapacitet. Det försvårar genomflödet av artiklar i 
verkstaden och artiklar som väntar på operationer behöver prioriteras om för att 
säkerställa att viktigast artikel blir tillverkad först. 

Lösningsförslag 
Det anses idag för lätt att frisläppa ett arbetskort utan att ha insyn i hur specifika 
arbetsorder påverkar resterande arbetsflöden i verkstaden. Då beredare själva uppger sig 
ha en begränsad uppfattning om operationstider och det merarbete som vissa operationer 
kräver anses det bidra till ett än mer oberäkneligt flöde. För att kvalitetssäkra flödet 
föreslår studien därför: 

- Inför en arbetsmetodik i flödet där beredare och planerare inte tillåts att släppa 
arbetskort mot verkstaden utan att beredning granskats av produktionstekniker. 
Produktionstekniker agerar som länk mellan verkstad och beredning och anses 
därför mest lämpade till att kvalitetssäkra beredningen. 

- Ytterligare en arbetsmetodik där beredare och planerare inte kan frisläppa 
arbetsorder mot fullbelagda avdelningar. Det skulle kräva att befintlig beläggning 
eventuellt planeras och prioriteras om vid behov. Beredare och planerare tvingas 
då planera arbetsorder efter artiklars behovsdatum. I kombination med planering 
mot slutdatum och större kontroll över arbetsartiklar som frisläpps blir 
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beläggningen mer överskådlig och lättare att planera efter given fördelning mellan 
prototyp- och serieartiklar. 

- Likt Wahlberg (2018) föreslås en arbetsmetodik för återkoppling av tidsavvikelser 
med hänsyn till den iterativa förbättringsprocess det skulle medföra. Verktyget 
Reason for Variance bör nyttjas i större grad. Verktyget säkerställer att detaljerad 
information om avvikelser finns tillgänglig för beredare och planerare. Reason for 
Variance skulle behöva uppdateras och simplifieras systemmässigt i enlighet med 
den interna studien som enbart föreslår användandet av två parametrar (för hög 
respektive för låg tid). Med hänsyn till hög beläggning och en motvilja till ökat 
administrativt arbete är inte arbetssättet fulländat. Att operatörer kontinuerligt 
sammanställer anledning till avvikelse för att veckovis redogöra är också ett 
alternativ. Beaktande risken för suboptimeringar över tid när bägge avdelningar 
vill optimera arbetsprocesser finns en risk att metoden inte fungerar. Viktigast 
anses vara att beredare, operatörer samt produktionstekniker periodiserat 
diskuterar tidsavvikelser, lämpligen i varje veckoslut. Samtliga inblandade bygger 
då erfarenhet samt kan diskutera hur en liknande avvikelse kan undvikas i 
framtiden. 

5.2 Inkörning 
Enheten för P & S beräknar idag inte inkörningstider för majoriteten av order. Vissa 

undantag finns där beredare väljer att använda en inkörningstid. I de fallen där beredare 

sätter en inkörningstid baseras denna inte på en matematisk modell utan istället på en, 

av beredaren godtycklig skattning. Beredare uppger att denna skattning sker sällan och 

då bara på första artikeln, vilket även styrks av data från affärssystemet.  

En matematisk modell för att beräkna inkörningstiden för samtliga artiklar som passerar 

enheten anses bidra till en mer realistisk skattning, samtidigt som överraskningar i form 

av stora tidsöverskridelser bör kunna undvikas. Om skattningen överensstämmer med 

verklig tid kommer det möjliggöra P & S att använda den planerade tiden som 

beslutsunderlag. Att ha ett korrekt underlag är absolut nödvändigt för att verksamheten 

ska kunna balansera flöden korrekt. 

Enheten för slutmontage använder idag en matematisk modell som uppges fungera bra. 

De monterar dock enbart seriefordon och undviker därmed de störningsmoment som ett 

korsflöde av serie och prototypartiklar innebär. Bägge enheter skulle vinna på att utbyta 

erfarenheter, något som inte görs idag. En beräkningsmodell för inkörning på P & S skulle 

bidra till att tiderna för tillverkning i verkstaden bättre skulle spegla den planerade 

beläggningen och därmed möjliggöra att planera utan störningar. Den matematiska 

modellen kan sedan justeras över tid för att spegla olika inkörningar mellan olika 

avdelningar. Avdelningen för slutmontage bör kunna gynnas av den erfarenheten P & S 

har av att hantera störningar.  

Att programmerare saknar information om artikelns framtid omöjliggör ett 

resurseffektivt beredningsarbete. Vid prototyptillverkning där konstruktionen 

uppdateras flera gånger finns ingen anledning till att optimera produktionsprocessen 

eftersom denne kommer att uppdateras iterativt. Programmerarens resurser i form av tid 

per artikel blir stora när de skrivs av på små volymer. Att behöva upprepa det arbetet blir 

otroligt dyrt, samtidigt som det belägger tid en beredare kunnat lägga på att andra 

artiklar. 

Avsaknaden av en systemlösning i affärssystemet för bestämning av inkörningstider 

resulterar i att inkörning inte utförs med undantag för större artiklar. En systemlösning 

där tider genereras efter bestämd inlärningstakt för respektive avdelning skulle inte kräva 
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merarbete från beredare. Det skulle bidra till ett jämnare flöde samtidigt som beredares 

individuella incitament till bestämning av inkörning elimineras. 

Lösningsförslag 
Vid större artiklar och serier kan det vara ekonomiskt gynnsamt att lägga mer tid på att 
optimera beredningen och därmed tillverkningsprocesser. Tydligare kommunikation 
angående artikelns framtid från teknikavdelningen skulle därmed möjliggöra ett mer 
resurseffektivt beredningsarbete. Här finns utrymme för kritik då teknikavdelningen ofta 
är styrd av kunden vars krav kan komma att ändras. Teknikavdelningen anses ha bättre 
uppfattning om hur seriemässig en viss artikel är och denna information ska bifogas vid 
materialbeställningen till beredare. Är små konstruktionsändringar återstående kan 
beredaren börja optimera produktionsprocessen. 

- Använd en matematisk modell för att beräkna inkörning av samtliga artiklar. 
Modellen som föreslås använd idag för inkörning av montageartiklar i A-hallen. 
Formeln bygger på den modell T.P. Wright presenterade 1936. Formeln har 
formaterats om för att göra den mer överskådlig och därmed enklare att justera 
och kommer att lämnas in till företaget i samband med rapporten. 
Beräkningsmodellen fungerar fortfarande på samma sätt. Inlärningsdata för 
beräkningsmodellen bör justeras över tid utefter varje avdelning då operatörers 
förmåga och maskiners kapabilitet är heterogen över verksamheten. 

- Undersök hur ovan beskriven modell kan integreras i affärssystemet. Skulle 
inkörningstider genereras automatiskt skulle det bidra till att inkörning alltid sker, 
och därmed långsiktigt säkerställa att kostnader faktureras korrekt. 
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5.3 NC-programmering 
Den standardiserade mallen 
(Figur 10) innehåller blankett för 
programmeringsinformation 
(Bilaga 2). Blanketten används 
sällan, om aldrig. Arbetssättet 
har övergivits över tid med 
avseende till bristande 
återkoppling från avd. 546. 
Utöver detta upplever beredare 
att arbetssättet tar för lång tid. 
Istället förprogrammeras artiklar 
i mån om tid på avdelningen för 
programmering. 
Förprogrammeringen sker för att 
programmeringen ska gå 
snabbare när arbetskort väl 
frisläpps. Arbetsmetodiken är 
därmed ett resultat av en lokal 
förbättring på avdelningen för att 
artiklar ska flöda genom 
avdelningen snabbare. Den 
faktiska tiden en artikel tar att 
programmera kommer inte att 
förändras då samma tid behöver 
läggas ned oavsett vilken ordning 
det görs i. När 
programmeringsarbetet börjar 
innan ett arbetskort frisläpps 
innebär det att 
programmeringen inte 
faktureras mot något specifik 
artikel. Återstående 
programmering när arbetskort 
frisläpps blir då enbart den tiden 
som faktureras varför 
programmeringen då går 
snabbare och blir billigare per 
artikel. Programmerare uppger 
att de programmerar till 
majoriteten av tiden vilket styrks 
av observationer i verkstaden. Den verkliga kostnaden för programmeringen är därmed 
konstant då arbetsuppgiften utförs av samma mängd personal. 

Den programmeringen som återstår när planering/beredning väl frisläpper arbetskort är 
den som kommer att avrapporteras. Det innebär det att en väsentlig del av 
programmeringsarbetet redan är utfört och därför inte kommer att faktureras mot rätt 
artikel.  

Som ett resultat av att en artikel inte faktureras mot ett specifikt projekt uppstår ett 
internt intäktsbortfall för enheten för P & S. Avdelningen betalar för sysselsättning av 
programmerare för arbete som inte avrapporteras. Ur ett helhetsperspektiv blir 
kostnaden för hela företaget den samma.  

MO
(Materialorder)

Beredare bedömmer om 
artikel behöver 

maskinbearbetas
(Stöttande underlag finns)

"Vanlig" beredningMO skickas till 546

Ja Nej

Operationsprocess 
programmeras och 

avrapporteras

Beredning utförs med 
hänsyn till 

avrapporterad tid samt 
simulerad operationstid

Arbetskort 
frisläpps och 

programmering 
startar

Beredare/Planerare 
skapar 

tillverkningsorder

Figur 10 Föreslagen arbetsmetodik mot NC-programmering 



26 
 

På en lokal nivå ser situationen annorlunda ut. Ur ett systemperspektiv blir resultatet att 
programmerare avrapporterar färre timmar än vad som motsvaras av ett heltidsarbete. 
Det data som kan redovisas för ledning och ansvarig för personaltillsättning speglar 
därmed inte verkligheten. Trots att enheten för P & S är medvetna om att 
programmeringen utförs innebär det att underlag i form av data från affärssystemet inte 
går att använda som beslutsunderlag för framtida investeringar och tillsättning av 
personal. Avdelningen riskerar därmed att underbemanna en redan känslig flaskhals. 

Ur ett systemperspektiv är programmeringen en av flera operationer som listas i 
beredningen. Då programmeringstiden varierar utöver enbart artikeltyp är det 
utmanande för både beredare och operatörer att uppskatta dessa tider. Att använda 
blanketten för skattning garanterar inte korrekt tid, då även denna tid är en skattning. 
Programmerare upplevs dock ha erfarenhet för skattning av dessa tider och inblandad 
personal anser därför att blanketten är lämplig eftersom tiderna blir mer korrekta. 

När beläggning i en flaskhalsavdelning baseras på vaga data samt flera osäkra 
parametrar, riskerar den osäkerheten i längden att påverka hela verkstaden. Studien har 
därför granskat det standardiserade underlaget mot avd. 546 för att diskutera hur flödet 
kan förändras. 

Eftersom det ur programmeringens perspektiv finns en vilja att börja programmera 
artiklar i tidigast möjliga skede, anses uppskattning av programmeringstid innan 
programmering som ett onödigt extramoment. För att komma runt problematiken anses 
det lämpligt att den standardiserade mallen justeras. Att programmera CNC-operationen 
för att sedan utföra beredningen skulle säkerställa att korrekt programmeringstid erhålls, 
samtidigt som simuleringar från programmeringen ger data för verklig operationstid. 
Beredare skulle därmed ha ett korrekt underlag för skapande av beredning. Om korrekta 
beredningstider ansätts och sedan följs innebär det att planeringsarbetet motsvarar 
verklig beläggning. Om operationer i flaskhalsen planeras på ett sätt som inte hindrar 
övrig produktion är det gynnsamt för hela verksamheten samtidigt som kostnader 
allokeras till korrekt kund.  

För de största artiklarna lämpar sig dagens arbetsmetodik väl. Likt övrig problematik i 
verksamheten när inte standardiserat underlag används baseras flödet här på beredare 
och planerares individuella förmåga. Trots att arbetsmetodiken fungerar väl i isolerade 
fall, likt för dessa artiklar anses det inte lämpligt. Standardiserat arbetssätt, som 
förespråkas av bland annat Leanfilosofin används för att minimera den mänskliga 
faktorn. När ansvar för kvalitetssäkring av ett arbetsmoment faller på individnivå ökar 
systemets sårbarhet och spårbarheten minskar. Om den specifika individen gör ett 
misstag eller är frånvarande är det utmanande att spåra tänka moment och flödet riskerar 
att störas. 

Utvärdering av ett nytt arbetsflöde, som illustreras i Figur 10 kräver ett kritiskt synsätt. I 
fallet där en artikel genomgår en annan arbetsprocess innan maskinbearbetningen finns 
risken att den totala ledtiden ökar. Då beredningen innehåller samtliga operationer för 
en artikel innebär det att beredningen skulle senareläggas tills att programmeringen är 
slutförd. Den totala ledtiden från att teknikavdelningen gör en materialorder skulle därför 
öka. Det anses dock inte vara problematiskt då de slutdatum teknikavdelningen ansätter 
sällan är den tidpunkt då de har behov av leverans. Som ett resultat av att personal inte 
litar på den egna verksamheten sätts dessa tider alldeles för snävt för att säkerställa att 
de sätts i produktion så tidigt som möjligt, likt arbetsmetodiken med prioriteringslistan. 
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Lösningsförslag 
Arbetsmetodiken kring maskinbearbetningen är den enskilt största flaskhalsen inom 
studiens avgränsningar. Inom området maskinbearbetning sticker programmeringen ut 
som en bristande länk i flödet. För att förbättra flödet föreslås följande: 

- Använd föreslaget flödesschema(Figur 10) som underlag för arbete mot 
maskinbearbetning. Underlaget säkerställer att rätt tid blir avrapporterad och 
därmed att kostnaden för varje artikel allokeras till respektive kund. När verklig 
tid överensstämmer med beredd tid öppnar det upp för en exakt planering vilket 
anses nödvändigt för nyttja en kritiskt viktig avdelning som maskinbearbetning. 
Det öppnar även upp för att ha en viss mängd (50-70 %) tom beläggning på 
avdelningen för att säkerställa att prototypartiklar kan avancera snabbt genom 
iterativa förbättringar. Förstagångsartiklar kommer att bli dyrare då all tid som 
läggs på dem kommer att avrapporteras. För verksamhetens helhet blir det ingen 
skillnad, men P & S kommer inte att tappa inkomster. Ledtiden riskerar att öka i 
fallet att artikeln genomgår en annan arbetsprocess innan maskinbearbetningen. 

Tabell 5: För- och nackdelar med föreslagen arbetsmetodik 

Föreslaget arbetsflöde NC-programmering 

Fördelar Nackdelar 

Korrekta operationstider (möjliggör en precis planering) Kostnader för förstagångstillverkning ökar 

Korrekta programmeringstider Längre ledtid för beredning 

Kortare ledtid för artikel när arbetskort frisläpps   

Kostnader allokeras korrekt  

 

5.4 Kvalitetsverktyg 
En grundsten i flera produktionsfilosofier likt Lean är att arbeta enligt standardiserade 

arbetssätt. Med ett standardiserat arbetssätt blir systemet mindre sårbart genom att 

ansvar flyttas från individnivå till en systemnivå. Grundtanken med standardiserade 

underlag är att personal ska kunna göra samtliga arbetsuppgifter som efterfrågas utan 

större behov av utbildning och erfarenhet. Ett produktionssystem blir därmed mindre 

sårbart vid personalbortfall. Lean som exempel anses i stor utsträckning vara det mest 

lämpade produktionssystemet inom den traditionella fordonsindustrin. Det anses 

framförallt lämpligt med hänsyn till de stora volymerna, där små förbättringar i form av 

begreppet ständiga förbättringar gör skillnad. Att spara sekunder på varje operation 

resulterar i stora kostnadsbesparingar över tid när volymen är stor. På BAE Systems 

Hägglunds ser verksamheten annorlunda ut. Volymerna är förhållandevis små, med 

långdragna operationer. Operationer kan ta flera dagar varför ständiga förbättringar inte 

är av prioritet då sekunder och minuter i sammanhanget är försumbart. 

Alla verksamheter gynnas av att kapitalrationalisera genom en resurseffektiv produktion. 

BAE Systems Hägglunds använder kvalitetsverktyg som PDCA och veckovisa 

periodiserade förbättringsmöten på avdelningsnivå för att lyfta förslag. Att fortsätta 

arbeta med ständiga förbättringar anses därför som en nödvändighet för en kontinuerlig 

verksamhetsutveckling.  

Vid förbättringar på lokal nivå uppstår en risk för suboptimering. Ett fenomen som 

studien menar på existerar över hela verksamheten. Det exemplifieras väl genom 

arbetsflödet mellan beredning, NC-programmering och maskinbearbetning. 
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Programmeringen vill kunna leverera kod så tidigt som möjligt efter att en arbetsorder 

frisläpps varför programmeringen ibland börjar tidigt. Det underlättar arbetet på en lokal 

nivå samtidigt som det resulterar i ett oförutsägbara ledtider för beredare och planerare. 

Suboptimering existerar över hela verksamheten och upplevs genom intervjuer och 

observationer bero på bristande kommunikation i tandem med krav på hög 

leveransprecision. För stora förbättringar föreslås användning av systematiska 

förbättringsverktyg. Utökad användning av Lean skulle innebära att delar av 

produktionssystemet konstrueras om och skulle bidra till investeringskostnader, något 

som inte ryms inom studiens avgränsningar. I förhållande till verksamhetens struktur 

anses inte ledtidsreduktion som en prioritet. 

Metodstandard 
Wallestam (2011) diskuterar vikten av standardiserat underlag. Han refererar till det som 
metodstandard och menar på att det anses vara det effektivaste sättet att utföra en 
arbetsuppgift på. Han diskuterar även vikten av visuell och simpel dokumentation för att 
underlätta uppdatering av underlaget. Wallestams resonemang styrker studiens resultat 
gällande ökad användning av standardiserat underlag. Att med enkelhet kunna uppdatera 
standarden beskrivs som nödvändigt och är av samma anledning som studien konstruerat 
om underlaget för inkörning, för att underlätta för framtida uppdateringar. Wallestam 
menar dessutom på att en framgångsfaktor för implementering av standarder är att 
engagera hela organisationen. Samt att knyta det till Lean. Med avseende till likheterna 
mellan Leans kvalitetsfilosofi och TQM/HK anses det även att appliceras på dessa 
filosofier. 

Kvalitetsledningssystemet TQM behandlar strategier för uppnå ett kvalitetstänk i alla 

organ över en verksamhet. En gemensam kvalitetskultur upplevs idag saknas där 

arbetsmoment som för fallet där avrapporterad tid ibland inte överensstämmer med 

verklig tid för att undvika administrativt merarbete på operatörsnivå. Samma 

problematik uppstår från andra änden av flödet, där beredare sällan engagerar sig för att 

uppdatera tider utan direkt input från operatörer. Gemensamma systematiska 

arbetsflöden i enlighet med TQM skulle kunna tänkas att undvika flera av de feleffekter 

studien kartlagt som till stor del beror på en oförutsägbar verkstad.  

Likt TQM bygger Hoshin Kanri på gemensamma mål och informationsdelning inom 

verksamheten. Där TQM beskriver vikten att kvalitetsfilosofin existerar över hela 

företaget samt vikten av kundfokus, beskriver HK istället hur ledningens mål ska brytas 

ned. Nedbrutna mål ska sedan anpassas för olika nivåer inom företaget.  

Avsaknaden av standardiserat underlag, samt en förståelse av dess vikt anses vara en 

anledning till att verkliga operations- och ställtider inte alltid avrapporteras. Det gör att 

data från affärssystemet inte speglar verkligheten i verkstaden. Data från affärssystemet 

har därför begränsad tillförlitlighet, för att säkerställa att graferna i Figur 1, Figur 2 och 

Figur 3 speglar arbetsflödet i verkstaden bör en tidsstudie på plats utföras, detta gäller för 

samtliga avdelningar.  

Lösningsförslag 
För att återkoppling och uppdatering av beredda tider in i affärssystemet ska ske anses 

tvärfunktionell kommunikation mellan berörda avdelningar vara av största vikt. 

Standardiserade arbetsmetodiker där information flödar på ett systematiskt sätt skulle 

bidra till ett mer homogent och flöde. Det blir då lättare att korrigera och felsöka fel. Om 

samtlig personal rättar sig efter samma systematiska metodik elimineras risken för 

suboptimering. Verksamheten föreslås därför: 
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- Tillämpa TQM och Hoshin Kanri över enheten P & S för att skapa en gemensam 
kvalitetskultur. Bryt ned och anpassa ledningens mål till respektive avdelning och 
arbeta med standardiserade arbetsunderlag, likt föreslaget flöde för arbete mot 
NC-programmering (Figur 10). 

- Tillämpa tidsstudie för att verifiera data i affärssystemet. Det säkerställer att data 
för eventuell studie speglar verkligheten.  

5.5 Internprissättning 
När operations- och ställtider är längre än den beredda tiden innebär det att artiklar blir 

dyrare än vad beredare skattat. Vidare innebär det att om beredare ger en prisbild till 

projekten kommer denna inte att stämma. I fallet att artikeln redan hunnits tillverkas 

hamnar P & S då framför valet att överdebitera kunden, eller välja att fakturera skattat 

pris för att låta avdelningen gå med förlust. Till skillnad från externa företag kan P & S 

inte överdebitera nästa kund för att därigenom kompensera för tidigare förluster. En 

förlust slår därför hårt mot avdelningens ekonomi.  

Resultaten visar att feleffekterna drabbar hela verksamheten och inte bara P & S. Med 

undantag för utvecklingsarbete mot tredjeparts, skrivs verksamhetens alla kostnader i 

slutändan av mot serieartiklar. Det kan resultera högre i kostnader för slutkund eller lägre 

marginaler för BAE Systems Hägglunds. 

Ytterligare en faktor som spelar in i sammanhanget är inkörningstiden. Externa företag 

kalkylerar med inkörningstid inklusive eventuella förluster när de presenterar ett 

prisförslag. Enheten för P & S gör inte det, utan accepterar att projekten skickar 

enstyckesartiklar inför serie. Dessa enstyckesartiklar kan returneras med en kostnad som 

är flera gånger över seriepriset vid flera artiklar. Detta är en följdeffekt när utveckling 

bedrivs i flöde som serieproduktion och därmed faktureras på samma sätt. Hade dessa 

flöden särskilts tydligare hade det varit enklare att spåra de högre utgifterna till 

utvecklingsavdelningen, något företagsledningen skulle ha större förståelse för. När 

enstyckesartiklar för utveckling returneras med höga kostnader finns en stor risk att 

projekten, chockade över det höga priset, väljer att köpa artikeln av ett externt företag. 

BAE Systems Hägglunds köper idag in artiklar från externa leverantörer när verkstaden 

inte anses kunna ha förmåga att leverera i tid eller till ett för högt pris. Att tillverka artiklar 

internt i högsta möjliga mån anses som ett måste för att förbättra lönsamheten, då 

kostnaden för operatörer är linjär. Incitament upplevs saknas från 

konstruktionsavdelningen då kostnaden de betalar för artikeln inte nödvändigtvis skiljer 

sig markant från intern produktion. Extern produktion öppnar dessutom upp för 

snabbare leverans när den interna beläggningen är hög. När en artikel köps in från en 

extern leverantör är det inte bara den kostnaden som slår mot företagets totala ekonomi. 

Kostnaden kan ur ett helhetsperspektiv antagas dubbleras då företaget fortfarande har en 

kostnad för personal.  

När beredda tider inte stämmer blir artiklar dyra och sena vilket kan leda till inköp från 

extern leverantör. Färre artiklar i verkstaden att skriva av kostnader mot leder till en ännu 

dyrare intern produktion och BAE Systems Hägglunds hamnar då i en situation där de 

måste ta betalt mer av slutkund. Enligt citat: ”Vi blir för dyra för oss själva”. 

Lösningsförslag 
Att låta enheter inom verksamheten agera som individuella företag underlättar den 

ekonomiska kalkylen. Det upplevs samtidigt hindra transparensen mellan olika 

avdelningar där korrekta priser för arbete inte alltid flödar mellan avdelningar. I det 
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exemplifierade fallet där enbart priset på förstagångstillverkningen av en artikel flödar 

tillbaks till projekt saknas incitament för att serietillverka artikeln då den tyckes vara för 

kostsam. Incitament för att tillverka största möjliga grad av artiklar intern beskrivs därför 

som absolut nödvändigt för verksamheten. BAE System Hägglunds föreslås därför: 

- Använd tidigare beskriva kvalitetsverktyg (TQM och HK) för att säkerställa att alla 

avdelningar arbetar mot samma mål.  
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6 Slutsats 
Slutsatsen diskuterar rapportens helhet. Författaren reflekterar över 
arbetsprocessen samt ger förslag på vidare studier som inte rymts inom 
rapportens avgränsningar. 
 

6.1 Diskussion och måluppfyllelse 
Rapporten inleds med uppdragsbeskrivning i form av följande mål: 

- Kartlägga och redogör för feleffekt som uppstår när beredda ställ- och 
operationstider inte speglar verkligheten. 

- Ge förslag på arbetsmetodiker som syftar till återkoppling och uppdatering av 
beredda tider in i affärssystemet. 

- Ge förslag på arbetsmetodiker som syftar till inkörningstid av mindre artiklar. 
- Ge förslag på vidare utveckling utifrån kartläggningen. 

 

Studien anses uppfylla de mål som specificerats i inledningen. En kartläggning över 
arbetsmetodik mellan avdelningar inom enheten för P & S har genomförts. Feleffekter 
som uppstår med avseende på befintlig arbetsmetodik har beskrivits för att sedan 
analyseras. Analysen har givit förslag på lösningar och arbetsmetodiker för att eliminera 
feleffekter. 

Studien inledes med semistrukturerade intervjuer och observationer med personal över 
hela enheten för P & S för att sedan kompletteras med intervjuer från externa avdelningar 
för att skapa en uppfattning av nuläget. Angreppssättet har givit en detaljerad bild av 
nuläget ur flera perspektiv. Det försvårade dock studiens initiala veckor då problem- och 
målbilder målades upp från flera avdelningar inom företaget. Data från dessa intervjuer 
sammanställdes och sorterades för att kunna välja relevant information som rymdes 
inom studiens avgränsningar. Likt begreppet bullwhip inom logistiken blir feleffekterna 
större ju längre från ursprungskällan det granskas. Samanställning av information och 
diskussion med handledare på plats resulterade i en förståelse över problembilden. Där 
ursprungskällan till majoriteten av feleffekterna som granskats bedöms bero på felaktig 
tidssättning. Felaktig tidssättning leder till: 

- Artiklar kostar för mycket 
- Behov av prioriteringslista 
- Fel kund faktureras 
- Felaktigt underlag för beslut om personaltillsättning 
- Kapacitet och beläggning i affärssystemet stämmer inte 
- Ökad extern produktion 

 
En återkommande problematik under studiens process är att flera av feleffekterna har 
beskrivits tidigare, samt i vissa fall med lösningsförslag. I fallet av studien som utfördes 
av Wahlberg, 2018 initierades en intern utredning som resulterade i förslag på hur 
Reason for Variance i affärssystemet kan användas för att ge återkoppling på beredda 
tider från operatörer till beredare. Förbättringsförslaget är lämpligt men har inte 
tillämpats samt att majoriteten av operatörer fortfarande inte är bekanta med verktyget i 
dess nuvarande form. Majoriteten av anställda över enheten känner inte till de 
förbättringsförslag som tidigare studier resulterat i. För att uppfylla uppdragsgivarens 
målbild har därför en kartläggning genomförts, även om den i vissa fall kartlägger tidigare 
beskrivna problem. Likt hur flödet för NC-programmering kartlagts och analyserats 
tidigare. Studiens styrka är därför att kunna utgå från tidigare studier för att generera en 
mer detaljerad kartläggning och analys. Något som bland annat tydliggörs i flödet för NC-
programmeringen där studien tar hänsyn till fler parametrar än tidigare och föreslår ett 
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konkret arbetsflöde. Det resulterar i att lösningsförslag iterativt utvecklas samtidigt som 
tidigare studier verifieras när resultatet är det samma. 

Att beräkna inkörningstider för samtliga artiklar anses vara absolut nödvändigt för att 
säkerställa en korrekt beläggning samt prissättning av artiklar. Metodik för inkörning av 
artiklar existerar i enheter utanför P & S varför tvärfunktionell kommunikation mellan 
avdelningar genom kvalitetsverktyg beskrivs som ett lösningsförslag.  

För att maximera resultatet av studien, samt tidigare studier föreslås att utreda 
lösningsförslag och skapa standardiserade arbetssätt. Att resultatet inte flödar genom 
hela enheten beskrivs inte som nödvändigt, då även det skulle kunna leda till ytterligare 
suboptimering. Standardiserade arbetssätt anses nödvändigt för att säkerställa ett 
homogent arbetsflöde över verksamheten. 

6.2 Rekommendationer 

Skattning av tider beredning 
Skattning av operations- och ställtider vid skapandet av arbetsorder måste baseras på 
fakta. Kvalitetsledningssystemet TQM beskriver vikten av att beslut baseras på fakta. 
TQM föreslås därför som ett lämpligt verktyg att tillämpa över hela avdelningen. 
Gemensam kvalitetsstyrning minskar risken för suboptimering och ökar spårbarheten 
vilket leder till förbättrad nulägesbild. Standardiserade underlag förespråkas av flera 
kvalitetssystem och bör tillämpas i största möjliga utsträckning för att säkerställa att 
arbetsflöden blir homogena vilket minskar risken för avvikelser. 
 
För att ytterligare förbättra beredningsflödet föreslås större användande av 
produktionstekniker som anses vara en lämplig länk mellan beredning och tillverkning. 
 

Inkörning 
Att beräkna inkörningstider för samtliga artiklar anses vara en framgångsfaktor för att 
säkerställa att tider och därmed kostnader för artiklar blir förutsägbara. 
Utvecklingsprojekt kommer alltid att vara dyrare än serieartiklar då processer inte hinner 
optimeras samt färre enheter att skriva av kostnader mot. Ökad medvetenhet om detta 
fenomen, samt en förståelse för att artiklar blir billigare när de väl släpps mot 
serieproduktion bör ge P & S större förtroende hos övriga avdelningar inom företaget. 
 
När ingen inkörningstid beräknas för mindre artiklar riskerar de att ockupera mer 
maskinkapacitet än vad som planerats, vilket resulterar i ett behov att planera om av 
övriga artiklar som ligger i kö. 
 
Studien föreslår därmed enheten för P & S att nyttja samma matematiska modell för 
inkörning som används vid avdelningen för slutmontage. Indata för modellen kan behöva 
justeras över tid, och föreslås som en rekommendation för fortsatt arbete. Att beräkna 
inkörning även med data i form av 80/20 kommer spegla verkligheten mer än befintlig 
arbetsmetodik. 
 
Vidare rekommenderas enheten för P & S att undersöka möjligheten att integrera den 
matematiska modellen i affärssystemet för att per automatik generera inkörningstider vid 
beredning. 
 

Arbetsmetodik mot NC-programmering 
För att säkerställa att korrekta tider för programmering erhålls, och därmed faktureras 
menar studien på att användning av framtaget flöde (Figur 10) ska användas.  
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Kvalitetsverktyg 
Majoriteten av feleffekter studien kartlagt är ett resultat av tillfälliga lösningar och 
suboptimeringar. Dessa har uppstått som ett resultat av bristande kommunikation 
mellan avdelningar samt avsaknaden av standardiserade arbetsmetodiker. Studien 
föreslår nyttjande av kvalitetsverktyg för att säkerställa att all personal arbetar mot 
samma mål och att förbättringsförslag lyfts från individuell nivå till systemnivå. Hoshin 
Kanri säkerställer att mål anpassas efter respektive nivå i flödet. TQM säkerställer att 
kvalitetstänket flödar genom hela verksamheten. Att bygga upp en iterativ kvalitetskultur 
med mjuka värden anses bidra till att skapa en progressiv och effektiv organisation. 
Kvalitetsverktygen kräver stor förståelse hos ledning då dess effekter först ger resultat 
långsiktigt. 
 

6.3 Fortsatta förbättringsförslag 
Nedan presenteras tankar och idéer författaren sammanfattat under studiens gång som 
inte rymts inom avgränsningarna och skulle gynna verksamheten. 

Nyttja tidigare studier 
Tidigare studier vid enheten för P & S av Adamsson & Berglund (2014) samt Wahlberg 
(2018) har resulterat i kartläggningar och lösningsförslag som varit nödvändiga för att 
kunna leverera en djupare och därmed, snävare studie. I flera fall har idéer och 
lösningsförslag som diskuterats med personal funnits beskriven i tidigare studier. Att 
nyttja denna information i större utsträckning skulle leda till ett mer homogent och 
resurseffektivt flöde och denna studie skulle kunna presentera ytterligare förbättringar. 
Hade information om vad som tidigare gjorts från dessa studier sammanställts skulle det 
innebära att det inledande arbetet avancerat snabbare och fler lösningsförslag skulle 
kunna tänkas presenteras.  

Tidsmoduler för arbetsorder 
Granska möjlighet till användning av standardiserade tidsmoduler för tidssättning av 
tillverkningsorder. Förbestämda tider, i form av förslagsvis 15, 30, 60, 120… minuter i 
affärssystemet skulle leda till att planeringsarbetet underlättas då planerare med enkelhet 
kan planera beläggningen likt ett pussel. Tiderna skulle bli mindre exakta, men 
operatörer menar på nuvarande planering med enstaka minutprecision inte speglar 
situationen i verkstaden där parametrar som inte speglas i arbetskortet förekommer. 
Arbetsmetodiken skulle kunna tänkas kompletteras av ett exemplifierande underlag där 
tid för olika artikeltyper redogörs. Att som beredare kunna välja en specifik artikel bör ta 
15 eller 30 minuter anses mer precist än att skatta en tid på erfarenhet. 

Se över personalroller 
Ett återkommande problem på enheten för maskinbearbetning är personalrollerna. 
Knappt halva personalstyrkan för NC-programmeringen är anställda som 
produktionstekniker där resterande halva är operatörer. Det leder till konflikter mellan 
beredare och avdelningen för NC-programmering. De operatörer som programmerar 
anser sig sakna incitament för att utföra arbetsuppgifter de menar på inte tillhör deras 
uppdragsbeskrivning. Dessa arbetsuppgifter tenderar att vara förbättringsarbete för 
flödet, proaktivt samarbete med beredare samt arbete med den standardiserade 
blanketten i Outlook arbete mot avdelningen (Bilaga 1). Något som förklarar varför 
återkopplingen från blanketten enbart sker från vissa programmerare. 

Programmerare sitter idag i ett kontor vid maskinbearbetningen i verkstaden, till skillnad 
från beredare som arbetar i en separat kontorsbyggnad. En lösning på 
kommunikationsflödet vore därför att flytta programmeringsavdelningen till samma 
lokaler som beredare. Det skulle innebära att underlag likt Outlook-blanketten inte skulle 
behövas eller att flödet inte skulle behöva konstrueras om likt studien föreslår. Det 
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innebär dock investeringskostnader att flytta på personal varför det inte föreslås i studien 
med hänsyn till studiens avgränsningar. En tänkbar nackdel vore att programmeringen 
då inte kan få den direkta feedback från operatörer på avdelningen som de idag har 
tillgång till. 

Värdeflödesanalys 
Adamsson och Berglund utförde värdeflödesanalyser 2014. Maskinparken har sedan dess 
uppdaterats och suboptimeringar förekommer med hänsyn till bristen på 
standardiserade underlag i verksamheten. Företaget rekommenderas därför att 
genomföra nya värdeflödesanalyser för att ytterligare effektivisera flödet. Flödet för 
tillverkning mot maskinbearbetning är kritiskt och skulle tänkas gynnas av ytterligare 
analys. 

Anpassa dokument för inkörning 
Studien har tagit fram ett nytt dokument för inkörning baserat på beräkningsmodellen 
som för inkörning av artiklar på avdelningen för slutmontage. Den matematiska modellen 
har simplifierats för att enklare kunna tolkas samt justeras. Dokumentet rekommenderas 
att nyttjas på samtliga avdelningar inom P & S. Att genom erfarenhet justera data efter 
tid kommer att bidra till ännu mer precisinkörningsdata för respektive avdelning. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Blankett för NC-programmering 

   



b 
 

Bilaga 2: Arbetsmetodik för beredning mot maskinbearbetning 

 



c 
 

 

 



 
 

 


	FRAMSIDOR klar
	Blank Page

	RAPPORTDEL klar



