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I 

 

Sammanfattning 

ABB Metallurgi tillverkar elektromagnetiska omrörare som används vid framställning av metaller 

och metallegeringar. De elektromagnetiska omrörarna skiljer sig åt i utförande, storlek och form, 

vilket innebär stora utmaningar för företaget då nästan varje produkt är helt unik i sina 

specifikationer. Marknaden är världsomspännande och företaget har kunder världen över. Den 

allt mer globaliserade marknaden ställer höga krav på företag vad gäller såväl kostnad som 

kvalitet. Omrörarna säljs, projekteras, konstrueras och tillverkas innan de levereras till kunder 

världen över.  

 

Eftersom produkterna har sådana stora variationer, både vad gäller form och tekniska 

specifikationer, tillverkas enbart på kundorder. På en marknad där höga krav på 

leveransprecision ställs, krävs planering av företagets interna aktiviteter. I utgångsläget används 

en lista över alla leveransprojekt som delas med alla avdelningar. Däremot upplevs stora glapp 

mellan avdelningarna intern som skulle kunna undvikas med bättre intern kommunikation och 

planering. Produktionen ämnar utgå från produktionsstrategin ConWIP (eng. Constant Work-In-

Process), vilken är nära besläktad med Kanban inom Lean-filosofin. ConWIP går ut på att 

eftersträva en jämn produktion där konstant mängd produkter i arbete eftersträvas. Samtidigt 

saknas en fungerande detaljplanering för produktionen som stödjer denna strategi.  

 

Målet med detta arbete är att ta fram ett förslag på uppdaterad planeringsmetod med tillhörande 

praktisk tillämpning i form av ett planeringsverktyg. För att lyckas med det har en litteraturstudie 

med fokus på planering med hänsyn till ConWIP-strategin utförts. För att anpassa dessa resultat 

till fallstudieobjektet har intervjuer på företagets alla avdelningar genomförts. Dessutom har ett 

benchmarkingbesök genomförts, för att skaffa inspiration kring hur planering fungerar inom 

företaget ABB. Parallellt har även deltagande i planeringsaktiviteter ägt rum, så väl som 

deltagande i verksamhetsutvecklingsaktiviteter.  

 

Datainsamlingen har visat på komplexiteten i att ta hänsyn till alla möjliga parametrar och 

begränsningar i en manuellt framtagen produktionsplanering. Därför är det viktigt att 

planeringens syfte och utformning utformas i linje med vald produktionsstrategi och med hänsyn 

till de viktigaste parametrarna. De viktigaste parametrarna för ABB Metallurgi anses vara 

leveransprecision, jämn arbetsbelastning och minskat bundet kapital. Vidare är de mest relevanta 

begränsningarna, i relation till dessa resultat, möjliga start och slutdatum, kapacitet i 

tillverkningen och produktionsordningen.  

 

Vidare belyser rapporten vikten av förbättrad intern kommunikation. Uppdateringen av 

planeringsmetod inkluderar därmed typtidplaner för att underlätta kommunikation kring 

kritiska situationer och framtagning av en verklighetsnära planering. Samplanering av 

nytillverkning och eftermarkandstillverkning introduceras på produktionsplaneringsnivå. Hjälp 

för att underlätta strategiska inköp inkluderas, samtidigt som jämn arbetsbelastning och därmed 

ett jämnt kapacitetsutnyttjande eftersträvas i produktionsplaneringen.  

 

Nyckelord: strategisk produktionsplanering, konstant arbetsbelastning, ConWIP, jämnt 

kapacitetsutnyttjande, konstant arbetskraft, begränsande parametrar. 
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Summary 
ABB Metallurgy manufactures electromagnetic stirrers used in the production of metals. The 

electromagnetic stirrers differ in size and shape, which poses major challenges for the company, 

since almost every product is unique in its specifications. The market is worldwide and the 

company has therefore customers all over the world. The increasingly globalized market places 

high demands on companies in terms of cost and quality. The stirrers are sold, projected, 

constructed and manufactured before being delivered to customers worldwide. 

 

Because the products have major variations, both in terms of shape and technical specifications, 

they are produced exclusively on customer orders. In a market where high demands on delivery 

reliability are imposed, planning of the company's internal activities is required. Initially, a list of 

all delivery projects shared with all departments is used. On the other hand, major gap between 

departments is felt internally that could be avoided with better internal communication and 

planning. The production is based on the ConWIP production strategy, which is closely related to 

the Kanban strategy in the Lean philosophy. ConWIP aims to strive for a constant work in process. 

At the same time, there is no functional detail planning for production that supports this strategy. 

 

The aim of this work is to develop a proposal for updated planning method and associated 

practical application in the form of a planning tool. To succeed, a literature study focusing on 

planning regarding the ConWIP strategy has been conducted. To adapt these results to the case 

study, interviews on all departments of the company have been conducted. In addition, a 

benchmarking visit has been conducted to gain inspiration about how planning works within the 

company ABB. Participation in planning activities has also taken place, as well as participation in 

activity development activities. 

 

The data collection has shown the complexity of considering all possible parameters and 

limitations in a manually-made production planning. Therefore, it is important that the design of 

the planning goes in line with the chosen production strategy and regarding the most important 

parameters. The most important parameters for ABB Metallurgy are delivery precision, even 

workload and reduced net working capital. Furthermore, the most relevant constraints, in relation 

to these results, are possible start and end dates, production labor capacity and production 

scheme for upcoming projects.  

 

Furthermore, the report highlights the importance of improved internal communication. The 

updating of the planning method thus includes type-time plans to facilitate communication about 

critical situations and the development of a reality-based planning. Sampling of new 

manufacturing and after-market production is introduced at the production level of planning. 

Help to simplify strategic purchases is included, while constant workload and thus even capacity 

utilization are sought in the production planning tool. 

 

Key words: strategic production planning, constant workload, ConWIP, even capacity utilization, 

constant labor force, limiting parameters.  
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Ordlista 
ConWIP – (eng. Constant Work-in-Process). En produktionsstrategi som går ut på att eftersträva 

en konstant mängd produkter i arbete. Se avsnitt 3.4 för mer information om ConWIP och dess 

ursprung.  

 

Dragande produktion (eng. pull) – Dragande produktion är en produktion som initieras av att en 

order triggas från sista stationen inom produktionen. Genom att skicka ”kort” bakåt i 

produktionskedjan startas produktionen på första stationen. Produktdelar lämnas vidare till 

nästa station först när nästkommande station önskar. Motsats: Tryckande produktion 

 

Elektromagnetisk omrörare – Samlingsnamn på de produkter som fallstudieföretaget tillverkar.  

 

Kanban – En produktionsstrategi som liknar ConWIP härstammar ifrån. Se avsnitt 3.4 för mer 

information om Kanban.  

 

Konstruktion/Konstruktionsavdelningen – Den interna avdelningen inom ABB Metallurgi som 

arbetar med konstruktion och utveckling av produkterna. Konstruktionsavdelningen kan delas in 

i tre delar: elkonstruktion, mekanikkonstruktion och utveckling. Denna rapport syftar vanligtvis 

till mekanikkonstruktionen när denna benämns, då det är mekanikkonstruktionen som har 

starkast koppling till produktionen.  

 

Leveransschema – En lista över alla leveransprojekt som fungerar som en huvudplanering för 

fallstudieföretaget. Leveransschemats är ett delat Exceldokument som används intern hos 

fallstudieföretaget. Leveransschemat spelar en stor och viktig roll i detta projekt.  

 

Tryckande produktion (eng. push) – En produktionsmiljö där tillverkning trycks igenom 

produktionsstegen. När tillverkningen är klar vid en station skickas produkter i arbete vidare till 

nästa, och så vidare. Motsats: Dragande produktion 

 

Verksamhetsutvecklingsgrupp (VU) – Benämning på tvärfunktionella grupper som har satts 

samman för att arbeta med att driva intern processutveckling på företaget. I denna rapport 

refereras till verksamhetsutvecklingsgruppen FLOW, vilken har syftat till att driva utveckling av 

interna processer för att förbättra FLOW i verksamheten. Detta projekt är en del av det arbetet.  

 

WIP (Work-in-Process) – På svenska även kallat PIA (produkter i arbete). Den engelska termen 

väljs medvetet att användas i denna rapport. Då begreppet är starkt kopplat till ConWIP, se ovan. 

I denna rapport används inte enbart begreppet för produkter i arbete, utan också för arbetskraft 

i arbete.   
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av forskningsområdet. Vidare introduceras problematisering 

av situationen, målet med arbetet och de forskningsfrågor som rapporten besvarar. Slutligen anges 

de avgränsningar som har gjorts.  

 

1.1  Bakgrund 

Masstillverkning är ett fenomen som historiskt sätt har varit populärt och ekonomiskt 

fördelaktigt. Idag ställer kunder högre krav på specialanpassade lösningar. De högre kraven 

innebär en mer varierad produktion med nya utmaningar där massproduktion inte är möjlig. En 

effektiv och flexibel tillverkning som håller hög kvalitet är därmed en förutsättning. Att snabbt 

kunna ställa om och anpassa tillverkningen till kundens skiftande behov, på ett kostnadseffektivt 

sätt, är avgörande för att överleva på dagens globala marknad. [1] 

 

ABB Metallurgi är världsledande leverantör av elektromagnetiska omrörare för 

metallproduktion. Omrörartekniken fungerar på liknande sätt som en elmotor, där omröraren 

agerar stator och smältan agerar rotor, för att exempelvis framställa metallegeringar så som 

rostfritt stål. ABB:s omrörare kan få metallsmältan att röra sig i olika hastigheter och riktningar 

[2]. Produkterna skiljer sig åt i utförande, storlek och form, vilket innebär att nästan varje order 

är helt unik. Dessutom tillverkas endast ett fåtal av varje produkt. ABB Metallurgi ägnar sig åt 

såväl nytillverkning som eftermarknadsunderhåll i form av uppdateringar och reparationer av 

tidigare sålda produkter.  

 

1.2  Problematisering 
För att planerar sin verksamhet arbetar de anställda på ABB Metallurgi med ett delat Microsoft 

Exceldokument. Orderförfrågningar inkommer till avdelningen varefter besked om kostnad, 

egenskaper och leveranstid förhandlas med kunden. När ordern mottagits ska den eller de 

efterfrågade produkterna konstrueras, material och komponenter från underleverantörer ska 

beställas och anlända, varefter tillverkning kan initieras. Tillverkningen sker i ett flertal steg: 

Kärnläggning, Lindning, Montage, Provning och Slutmontage. Därefter kan produkten eller 

produkterna levereras direkt till kunden eller till en packningscentral internt på ABB. De tre 

största delarna av verksamheten innefattar alltså konstruktion, materialhantering och 

tillverkning. Detta innebär att ABB Metallurgis huvudprocesser är att utveckla, produktions-

anpassa och tillverka.  

 

ABB Metallurgi tillverkar endast på kundorder, därmed förekommer inga lager av färdiga 

produkter. Produktionen arbetar med relativt få projekt åt gången vilket innebär att överblick är 

möjlig att skaffa sig. Dock förekommer åsiktsåtskiljningar mellan de olika huvudprocesserna, där 

olika intressenter har olika behov. Produktionen är avancerad, komplex och bygger på högt 

teknologiskt kunnande. Däremot är överblick lätt att skaffa sig då antalet projekt i produktionen 

vanligen kan räknas upp på fingrarna.   

 

I nuläget upplevs stora glapp mellan avdelningarna där bristfällig information kan leda till fel och 

brister som eventuellt skulle kunna undvikas med hjälp av bättre intern kommunikation. 
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Inledande önskemål kring en väl fungerande planeringsmetod är att den bör vara intuitiv och 

enkel att modifiera utifrån olika scenarion, samtidigt som den måste vara tillräckligt sofistikerad 

för att delge väsentlig information till intressenter. Väsentlig information kan innebära 

beräkningar av tidsåtgång och tillgång till resurser i produktionen. Planeringsmetoden bör 

fungera som en länk mellan avdelningar där ökad kontroll är målet. 

 

ABB Metallurgi har som mål att inte neka några projekt som kunden önskar att ABB ska tillverka, 

samtidigt som höga mål för leveransprecision måste uppfyllas. Vidare är det viktigt för 

lönsamheten upprätthålla en jämn beläggningsgrad och att skapa ett jämt flöde, sådant att alla är 

sysselsatta och så lite kapital som möjligt är bundet i produktionen. Idag stödjer inte 

planeringsverktyget någon scenariohantering, då beslut om framtida projekt bygger på allmän 

känsla bland de ansvariga. Att arbeta utefter anställdas känsla fungerar i nuläget, men vid en ökad 

efterfrågan är det en potentiell risk i verksamheten. Dessutom löper verksamheten stora risker i 

och med att mycket kunskap är bundet i humankapitalet i företaget. Nyckelpersoner som besitter 

denna kunskap närmar sig dessutom pensionsålder.  

 

1.3  Mål & Syfte 
Målet med arbetet är att leverera en uppdaterad planeringsmetod med tillhörande planerings-

verktyg. Planeringsmetoden men tillhörande planeringsverktyg ska uppfylla en gemensam 

framtagen kravspecifikation. Kravspecifikationen ska bygga på de anställdas önskemål i 

kombination med erfarenheter från en omvärldsanalys. Verktyget ska fungera som ett stöd i 

beslut om godkännande av nya projekt och säkerställa leveransprecision.  Planeringsverktyget 

ska ta hänsyn till de begränsningar som förekommer i verksamheten samt tydliggöra och styra 

mängden WIP (eng. work-in-process). Planeringsverktyget ska även underlätta visualisering av 

innehållet till olika intressenter, så som ledning, projektledare och arbetare i produktionen.  

 

Planeringsmetoden ska hantera såväl nytillverkning som eftermarknadsunderhåll. I mån av tid 

ska även en prognosmall implementeras i planeringsverktyget. Arbetet avslutas med test och 

utvärdering av ett nytt planeringsverktyg med tillhörande metod. 

 

Planeringen syftar till att säkerställa de tre grundläggande punkterna för en planering som Jan 

Olhager presenterar i sin bok ”Produktionsekonomi”, det vill säga: 

 1. Säkra leveranstider 

 2. Säkerställa ett högt och jämt resursutnyttjande 

 3. Öka kontroll för och minimera kostnader för kapitalbindning 

 

Vidare är en central målsättning att förankra planeringsmetoden i verksamheten genom att den 

bör vara en utveckling av redan befintlig metod och härstamma från en omvärldsanalys sådana 

att den är accepterad och enkel att använda.  

 

1.4  Frågeställning 

Syftet med rapporten avses uppfyllas genom att svara på rapportens huvudfråga, med tillhörande 

underfrågor.  

 Vad krävs av ett heltäckande planeringsverktyg för ABB Metallurgi? 
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o Vilka begränsningar bör tas hänsyn till vid framtagning av en uppdaterad 

planeringsmetod med tillhörande verktyg? 

o Hur kan ABB Metallurgi på bästa sätt använda ConWIP-styrning och planera för 

att klara av att hantera fler inkommande order? 

o Vilka intressenter finns och vilken information behöver respektive avdelning ta 

del av, och på vilket sätt? 

 

Rapporten avses även bidra med erfarenhet till liknande verksamheter och väntas därmed kunna 

bidra till en beredare målgrupp i form av planeringstaktik och planeringsstrategi för 

verksamheter med liknande förutsättningar. 

 

Rapporten väntas ge ett metodologiskt bidrag genom att visa på förbättrade sätt att lösa 

organisatoriska problem. Det görs till stor del genom insamling av ”best practices” från såväl 

litteratur som fallstudieobjektet. [3] 

 

1.5  Avgränsningar 
Arbetet avgränsas ifrån att utvärdera om ConWIP är det bästa verktyget för ABB Metallurgi att 

använda. Rapporten ger dock en introduktion till ConWIP och beskriver vad ConWIP innebär för 

ABB, för att sedan kunna utvärdera möjligheten att vidareutveckla ConWIP-styrning som en del 

av produktionsplaneringen.  

 

Sälj- och verksamhetsplanering har avgränsats att behandlas i detta arbete. Fokus i denna rapport 

är istället riktad mot mer praktisk planering samt kommunikation som krävs för en framgångsrik 

planeringsmetod på praktisk nivå.  

 

Arbetet avgränsas också från att behandla materialplanering. Att materialplaneringen avgränsats 

beror delvis på att inköpsfunktionen för företaget håller på att ses över, så om detta skulle 

inkluderas skulle utformningen med stor sannolikhet behöva korrigeras inom en snar framtid. 

Därför anses det vara inköparnas arbetsuppgift att se till att material finns att tillgå när 

produktionens så kräver.  Däremot tas hänsyn till att planeringen ska underlätta för att kunna 

göra strategiskt bättre inköp.  
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2. Metod 
Detta avsnitt presenterar valt arbetssätt för att komma fram till svar på frågeställningarna och 

uppnå projektets syfte. Metoden delas upp i tre huvudsakliga delar: litteraturstudie, intervjuer och 

benchmarking. Tillvägagångssättet och de respektive metodernas infallsvinklar presenteras nedan.  

 

Inledande i arbetsprocessen hade endast en rubrik och en kort beskrivning formulerats av 

uppdragsgivaren. Uppdragsbeskrivningen hade sitt ursprung i ett uppmärksammat förbättrings-

område i planeringsprocessen: från inkommande order till leverans av färdig produkt ut från 

verkstadsdörren.  

  

För att på bästa sätt svara på frågeställningen och leverera en så användbar produkt som möjligt 

till ABB, är metoden indelade i olika delar. Till att börja med måste kunskap införskaffas gällande 

produktionsplaneringsstrategier i allmänhet, och i synnerhet strategier relaterade till 

produktionsförutsättningar liknade fallstudien. Vidare krävs kunskap om produktionsstrategin 

ConWIP. Därför inleds arbetet med en litteraturstudie. Litteraturstudien följd upp med den 

undersökande delen av arbetet, vilken främst genomförs i ABB Metallurgis lokaler i Västerås.  

 

Den undersökande delen av arbetet består även denna av flera olika delar. Det huvudsakliga 

materialet till rapporten bygger på intervjuer och allmänna samtal med anställda på ABB 

Metallurgi. Vidare deltas i olika planeringsmöten för att skapa förståelse kring aktuella arbetssätt. 

Dessutom har aktivt deltagande i en verksamhetsutvecklingsgrupp varit en del av metoden, med 

syfte att förbättra ”flow” på avdelningar, i linje med ABB:s övergripande mål. I denna 

verksamhetsutvecklingsgrupp ingår representanter från alla olika avdelningar på Metallurgi, det 

vill säga från produktion, konstruktion, projektledning och sälj. I och med att alla dessa grupper 

är representerade kan gruppen fungera tvärfunktionellt, och konkreta beslut om förbättringar i 

verksamheten kan verkställas. På dessa möten diskuteras vilka problem som historiskt sätt har 

uppstått i olika projekt och hur dessa kan undvikas i framtiden.  

 

Som ett komplement till undersökningen på aktuell arbetsplats görs ett besök hos ABB High 

Voltage Breakers i Ludvika. Denna avdelning har nyligen uppdaterat sin planeringsmetod och 

anses därmed vara intressanta att hämta inspiration av. Vidare kan det vara värdeskapande att 

väga in vad HV Breakers gjorde bra i sitt förändringsarbete, samt vilka problem de stötte på som 

kan vara relevanta att hantera tidigare i arbetet med framtagning och implementering av den nya 

planeringsmetoden hos Metallurgi.  

 

Slutligen ska detta arbete mynna ut i en uppdaterad planeringsmetod med tillhörande verktyg. 

Verktyget måste därmed arbetas fram samtidigt som arbetsmetoder formuleras. Nedan beskrivs 

hur de olika delarna av arbetet har genomförts.  

 

2.1  Litteraturstudie 
Arbetet med detta examenarbete började med en litteraturgenomgång, parallellt med 

mötesdeltagande för att lära känna verksamheten och arbetssätten på arbetsplatsen. Till en 

början var litteraturen mycket bred och behandlade produktionsplanering i allmänhet. Varefter 
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kunskap införskaffas samt bättre insyn i verksamheten och de viktigaste 

förbättringspotentialerna identifierats, smalnades litteratursökningarna ner.  

 

Det insamlade materialet hämtades främst från de databaser som finns tillgängliga på Kungliga 

Tekniska Högskolans Bibliotek. Sökord som användes vad ”production planning”, ”planning lean”, 

”lean production planning tools”, ”ConWIP”, ”lean and ConWIP” och liknande. Dessutom har en 

del litteratur från tidigare kurser under studietiden använts. Exempelvis kunskaper som 

införskattats i kursen ”Produktionsplanering och Styrning”.  

 

Vidare har ett kapitel om förändringsarbeten adderats till litteraturstudien som hjälp och 

motivation till hur implementeringen av det nya kan genomföras. Materialet i denna 

litteraturstudie kommer från tidigare kurser i projektledning, förändringsarbeten och 

organisationsteori.  

 

2.2  Intervjuer 
Den huvudsakliga metoden inledande i projektet är intervjuer. Enligt Blomkvist et al är det en god 

idé att genomföra intervjuer tidigt i processen, i och med att dessa kan vara till hjälp för att 

närmare precisera problemet [3]. Speciellt då intervjuerna är av öppen karaktär och kan visa på 

nya dimensioner av problemet. Inledande intervjuer var av öppen karaktär meden de senare 

diskussionerna kom att bli mer specifika. Det första som skedde i arbetsprocessen var därför två 

helt ostrukturerade intervjuer med övergripande ansvarig för planeringen. Resultatet av dessa 

ligger till grund för den inledande datainsamlingen.  

 

Intervjuerna som genomförs är kvalitativa och genomförs i en semistrukturerad form. En 

intervjuguide tas fram som grund för innehållet i intervjuerna, varefter intervjuerna fortlöper 

ställs följdfrågor i kombination med specificerade frågor för olika befattningar. Några frågor är 

formulerande i förväg medan kompletterande frågor ställs som tar informantens 

intresseområden i beaktande.   

 

De inledande frågorna är öppna, berättarfrågor. Dessa syftar till att kartlägga inom vilka områden 

informanten är extra insatt och har eventuella önskemål om förändringar och förbättringar. 

Därefter ställs sonderande frågor för att fånga upp det intressanta i informantens egen 

beskrivning. För att säkerställa att informantens uttalande har tolkats på rätt sätt, upprepas 

svaren sådana att informanten kan välja att instämma i att allt uppfattats korrekt eller vidare 

förklara. När det är säkerställt att förklaringarna uppfattats korrekt ställs specifika frågor. 

Intervjuguiden och standardfrågorna återfinns i Bilaga 1.  

 

Intervjuer genomförs på de avdelningar som har delaktighet i leveransschemat, med personer 

vars dagliga arbete har inflytande på planeringsprocessen. Dessa avdelningar är: säljavdelningen, 

projektledningen, konstruktionsavdelningen och produktionen. De två avdelningarna som är 

mest sammankopplade är produktion och konstruktion, vilka också är de avdelningar som 

fokuseras mest på. 
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Parallellt med intervjuerna har också mer allmänna samtal ägt rum, på exempelvis fikaraster, på 

luncher och i samband med andra möten. Akademiskt kan denna informationsinsamling vara svår 

att placera in, men den tenderar underskattas som datainsamlingsverktyg då den skapar ett större 

helhetsintryck av företaget och medarbetarna.  

 

Personerna som intervjuats valdes ut av Operations Manager, tillika handledare och 

uppdragsgivare till detta projekt. Fördelen med detta tillvägagångssätt var att han kunde välja 

personer som har ett intresse i att vidareutveckla verksamheten, och dessutom är insatta i 

aktuella arbetssätt.  

 

Målet var att intervjua minst en person från varje avdelning, med fokus på produktionen i och 

med att den var mest central i arbetet. Därför intervjuades alla tjänstemän i produktionen, alltså 

de personer som arbetar som beredare för projekten. En av dessa är verkstadschef och en annan 

ansvarig för eftermarknadsprojekten. Vidare intervjuades två mekanikkonstruktörer, varav en är 

chef för hela teknikavdelningen. Projektledarna är de som anses ha bäst överblick över hela 

verksamheten, vilket ledde till att tre projektledare intervjuades. En av dessa har under arbetets 

gång fått en ny befattning, och är nu parallellt med sina projektledaruppgifter, chef över alla 

projektledarna. Vidare intervjuades säljchefen för att täcka in säljarnas perspektiv, och slutligen 

även avdelningschefen för att täcka in ABB centralts perspektiv. Kontinuerliga diskussioner har 

genomförts med Operations Manager, tillika handledare och uppdragsgivare. Även han har under 

arbetes gång fått en ny befattning, och är nu ansvarig för all verksamhetsutveckling på Metallurgi. 

Mer information om intervjupersonerna finns i Bilaga 2.  

 

2.3  Benchmarking 

Som ett komplement till litteraturstudien och övrig datainsamling, gjordes ett besök på ett annat 

företag inom ABB. Företaget valdes ut genom kontakt mellan chefer, som gemensamt ansåg att 

detta företag ligger i framkant vad gäller produktionsplanering och styrning. High Voltage 

Breakers i Ludvika var företaget som valdes ut. Besöket genomfördes under en heldag 

tillsammans med Operations Manager tillika handledaren för detta projekt.  

 

Dagen började med en säkerhetsgenomgång och introduktion av företaget. Detta följdes av en 

rundvandring i fabriken. Under rundvandringen belyses hur produktionssystemet fungerar, hur 

de arbetar med buffertar, vilka moment som tar olika lång tid för olika produktkategorier och 

vilka som är de trånga sektorerna. Vidare gavs en överblick över hur de arbetar med 

informationsdelning kring planering med de verkstadsanställda. 

 

Rundvandringen följdes upp av ett möte där sen tidigare formulerade frågor behandlades, 

frågorna finns bifogade i Bilaga 3. En diskussion uppstod kring likheter och skillnader mellan 

verksamheterna och en kort genomgång över vad som gick bra och mindre bra vid 

implementering av nytt arbetssätt behandlades.  

 

2.4  Övriga undersökningsformer 

Som en del av den allmänna diskussionen och informationsinsamlingen har jag deltagit aktivt i en 

tvärfunktionell verksamhetsutvecklingsgrupp med fokus på att förbättra ”flow” i verksamheten. 
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Fokusgruppen har bestått av representanter från alla olika avdelningar på företaget, vilket gör att 

den anses vara tvärfunktionell. Varje representant kunde därför föra fram sin avdelnings talan, 

samtidigt som gruppen utifrån detta kunde ta aktiva beslut för att driva utvecklingsarbetet framåt. 

Detta arbetssätt är enligt Blomkvist et al en lämplig metod för att förankra resultatet väl i 

verksamheten och driva förändringen med allas godkännande. 

 

Presenterade undersökningsformer ligger till grund för utformningen av förslaget av uppdaterad 

arbetsmetod och av det uppdaterade planeringsverktyget. Planeringsverktyget har uppdaterats 

utifrån befintlig planering men har omstrukturerats och utvidgats. Planeringsverktyget är 

konstruerat i Excel vilket har inneburit att kunskaper i Excel har behövt inhämtats. En stor del av 

tiden som avsatts till detta examensarbete har lagts på utformning av planeringsverktyget i Excel 

samt till att säkerställa korrekta formler och beräkningar. Vidare har omfattande tester 

genomförts för olika utfall vad gäller planeringen.  
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3. Litteraturstudie – Planering av tillverkande verksamheter 
Litteratur inom produktionsplanering i allmänhet och i synnerhet inom ConWIP-styrning 

presenteras i detta avsnitt. Inledningsvis presenteras strategier för styrning av tillverkande 

verksamheter där kapacitetsplanering och detaljplanering är i fokus. Därefter presenteras ConWIP 

genom en jämförelse med Kanban, samt forskning som tidigare gjorts baserat på ConWIP-styrning. 

Slutligen presenteras några valda strategier för att lyckas med ett förändringsarbete.  

 

Idag existerar det mycket forskning och publikationer inriktade på jämförelser, för- och nackdelar 

mellan olika Lean-modeller, exempelvis mellan Kanban och ConWIP. I och med dessa jämförelser 

har även simulationer och beräkningar testats på systemen för att utvärdera framgångarna av 

olika tillverkningsapproacher.  

 

Då ConWIP inte är allmänt känt, speciellt inte i Europa, presenteras detta mer djupgående i 

rapporten. Litteraturen inkluderar även fallstudier på andra produktionssystem för att tillföra 

erfarenhet till arbetet. Ett avslutande kapitel om Change Management har även inkluderats, för 

att möjliggöra motivation till ett förändringsarbete i en i övrigt relativt konservativ arbetsmiljö.  

 

Planering av verksamheter är ytterst väsentliga för att klara av att uppnå företagens mål. 

Samtidigt som planering kan vara tidskrävande och sällan stämmer överens med det verkliga 

utfallet. Den översta planeringsnivån innefattar vanligen sälj- och verksamhetsplanering, vilken 

följs av en huvudplanering för slutprodukter och leverans till kunder. Utifrån huvudplaneringen 

görs en detaljplanering, med syfte att ta hänsyn till tillgänglig kapacitet och fastställa när olika 

order ska tillverkas [4]. Jan Olhager skriver i sin bok ”Produktionsekonomi” att de övergripande 

målen för planering och styrning är: 

 Säkrade leveranstider 

 Högt och jämt resursutnyttjande 

 Låga kostnader för kapitalbindning 

 

Jan Olhager skriver vidare att dessa tre övergripande mål kan uppnås via korta leveranstider, låga 

tillverkningskostnader och kort genomloppstid. Primära planeringsbeslut innefattar material- 

och kapacitetskontroll: vad som ska tillverkas, hur mycket som ska tillverkas, när det ska 

tillverkas och vilka resurser som ska utnyttjas. [4] 

 

3.1  Produktionsstrategier för styrning av verksamhet 

PPC (eng. Production Planning and Control) är en välkänd förkortning som vanligen används för 

att beskriva produktionsplanering och styrning. PPC-system kan beskrivas som det gemensamma 

systemet för att producera rätt produkter, i rätt tid och till en konkurrenskraftig kostnad. [5] [6] 

 

I huvudsak beskrivs i litteraturen två olika varianter av produktionsplaneringsförutsättningar. 

Dessa benämns som tryckande och dragande (eng. push & pull) produktionssystem. Den första, 

tryckande system, innebär att produktionen styrs av prognoser eller historiska försäljningssiffror 

medan den andra, dragande system, typiskt styrs av faktisk efterfrågan. [5] [6] [7] 
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Genom att tillverka efter faktisk efterfrågan kan lagernivåerna sänkas drastiskt, samtidigt som fler 

produktvarianter kan bli tillgängliga. Dock leder denna produktionsstrategi i huvudsak till längre 

leveranstider, och det är svårare att nå kostnadsfördelar till följ av exempelvis massproduktion, 

då fler omställningar samt mindre volymer av råmaterialbeställningar kan komma att krävas. [5] 

 

Vidare förekommer fler olika modeller för planering av tillverkande verksamheter. Några av dessa 

modeller beskrivs kort nedan. 

 

ROP (eng. Re-order Point Planning) är en äldre, men välanvänd metod för att kontrollera 

lagernivåer. ROP går ut på att en specifik lagernivå triggar order, det leder till att 

kostnadseffektiva beställningsvolymer kan uppnås samtidigt som så låga lagernivåer som möjligt 

kan uppnås. Ett annat populärt produktionsplaneringsverktyg och lagerkontrollsystem är MRP 

(eng. Material Requirement Planning). MRP används vanligen för tryckande system. [6] 

 

MRP II är en utvidgning av MRP. MRP II kan anses hantera de brister som annars förekommer 

med MRP, exempelvis sådant att planeringen kan användas även för dragande system. Detta i och 

med att MRP II innefattar planering av alla typer av tillgångar, innefattande exempelvis 

humankapital. MRP II inkluderar planering på operationell nivå men också finansiellt, och ämnar 

även kunna hantera risker och ”vad-händer-om” frågor. MRP II kan även innehålla 

kapacitetsplanering. [6] [1] 

 

DBR (eng. Drum-Buffer-Rope) är ytterligare en metod som härstammar från teorin om 

begränsningar, vilken beskrivs nedan. DBR används med framgång i dragande system, till skillnad 

från MRP och MRP II som vanligen tillämpas i tryckande system. Metoden DBR bygger på 

antagandet att det finns ett begränsat antal knappa resurser som definierar den totala 

produktionens output. ”The drum” representerar fysiska begränsningar i form av exempelvis 

anläggningens storlek. ”The buffer” skyddar trumman genom att se till att allt flyter på i 

produktionen. Buffertar i DBR mäts vanligen i tid framför antal. Den sista begränsningen är ”The 

Rope”, vilken frigör produkter när trumman har avslutat en viss mängd arbete. [1] 

 

Ett vanligt sätt att styra ett dragande system är genom Kanban. Kanban är nära besläktat med 

ConWIP, vilket kommer beskrivas senare i detta kapitel. 

  

3.2  Kapacitetsplanering 

Uppenbarligen finns det ett flertal olika strategier för att planera en tillverkande verksamhet. 

Centralt är ofta material- och kapacitetsplanering. Kontroll av material är viktigt, men inte lika 

relevant att detaljstyra som kapacitetsutnyttjandet, vilket beskrivs i Jan Olhagers bok 

Produktionsekonomi [4].  

 

I samma bok beskrivs olika sätt att arbeta med kapacitetsbehov. Det första exemplet innebär att 

materialbehovsplaneringen kan översättas till kapacitetsbehov, genom att stämma av mot 

befintlig kapacitet. Ett annat sätt är att arbeta med kapacitetsbaserad planering är sådant att den 

är fokuserad på flaskhalsen i tillverkningen. Det vill säga att den resurs som har lägst kapacitet 

relativt behovet är den som styr. Vidare kan OPT/TOC-system (eng. optimized production 
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technology/ theory of constraints) vara lämpliga om produktionen är dynamisk. Dessa system är 

besläktade med cyklisk produktion men är mer lämpade för dynamiska än cykliska system, då 

cyklisk produktion förutsätter jämn efterfrågan. [4] 

 

Att översätta materialplaneringen till kapacitetsbehovsplaneringe är intuitivt, och går ut på att 

varje tillverkning i en traditionell MRP tilldelas en eller fler operationer. Det är känt att varje 

produkt med tillhörande material tillverkas i ett antal operationer som utförs av olika resurser i 

tillverkningen, kan vara olika maskiner, olika personer eller begränsade områden i lokalen. 

Ledtiden för den specifika produkten blir därmed summan av alla operationsledtider för de 

respektive operationerna och där med materialen i MRP. Genom att planera kapaciteten utefter 

materialplaneringen borde inte överkapacitet kunna förekomma. Däremot kan det förekomma att 

beläggningen inte blir jämn, till följd av exempelvis flaskhalsar i produktionen förekommer. [4] 

[6] [1] 

 

I produktionssituationer där trånga sektorer eller flaskhalsar förekommer, alltså då 

kapacitetsbegränsningar är mer framträdande än exempelvis materialåtgång, bör ett 

planeringssystem som mer aktivt tar hänsyn till den begränsade kapaciteten användas. Ett 

exempel är cyklisk planering, vilket är en kombination av material- och kapacitetsplanering. 

Denna modell är lämplig då efterfrågan är stabil och produktmixen är känd över en lång 

tidshorisont. Ett cykliskt produktionsflöde ger konstanta ankomstintervall till de olika 

produktionsstationerna eller resurserna, vilket innebär att materialflödet kan bli jämnare och 

kortare köer i produktionen kan åstadkommas. Därigenom uppnås bättre kontroll över 

kapitalbindning, lagernivåer, produkter-i-arbete och genomloppstider. [4] 

 

OPT (eng. optimized production technology) möjliggör styrning av flaskhalsar. Ett tillverkande 

system kan ha noll, en eller flera flaskhalsar. Ett närliggande begrepp är kritisk resurs, vilken inte 

behöver innebära en flaskhals, men definieras som den resurs som bromsar upp materialflödet. 

En kritisk resurs är alltså den mest begränsade faktorn i en produktionskedja, vilket innebär att 

den bromsar upp flödet i produktionen. En kritisk resurs behöver inte vara en flaskhals, men varje 

produktionskedja har alltid minst en kritisk resurs. [4] [7] 

 

Modeller kring flaskhalsplanering och kritiska resurser har utvecklats till att benämnas som TOC 

(eng. theory of constraints). I litteraturen behandlas detta nu som OPT/TOC-systemet. OPT/TOC-

systemet innehåller principer för att hantera flaskhalsar. Vidare innehåller systemet nio OPT-

regler samt programvaran som ett operativt verktyg för detaljplanering och sekvensering av 

produktionsaktiviteter. [4] [7] 

 

Reglerna och principerna kan enligt Olhager användas av alla företag för att identifiera flaskhalsar 

och planera kring dessa. Ett exempel på detta är att man inte använder fasta planerade ledtider, 

som i de flesta andra planeringssystem, utan istället fastställs ledtider genom 

beläggningssimulering. Aktuella produktionsledtider genereras med hjälp av 

detaljplaneringsalgoritmer för analys av flaskhalsar. Algoritmerna är inte offentliga. I och med den 

låga transparensen mellan in och utdata minskar trovärdigheten för systemet och prestandans 

utvecklingspotential. [4] 
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3.3  Detaljplanering 
Detaljplaneringens utformning blir väsentligt olika beroende av verksamhetens utformning. Det 

vanligaste sättet att dela upp verksamhetens utformning är i de två delarna repetitiv produktion 

och oregelbunden produktion. Den repetitiva produktionen präglas vanligtvis av en taktbaserad 

verksamhet medan en oregelbunden tillverkning präglas av tidsfasad planering. Vid taktbaseras 

repetitiv tillverkning kan detaljplaneringen göras enkel, men vid diskreta behov som varierar över 

tid krävs mer av detaljplaneringen. Oavsett produktionsmiljö är det väsentligt att reducera 

genomloppstider för respektive order i produktionen [4]. Nedan presenteras 

detaljplaneringarnas utformning för dessa två produktionsmiljöer, med fokus på den 

oregelbundna produktionen, och därmed tidsfasad planering, i och med att det är denna 

produktionsmiljö som är av intresse för fallstudien.  

3.3.1 Taktbaserad planering 

Taktbaserad repetitiv produktion är enklast att åstadkomma för få produkter med små 

produktvariationer. Om taktbaserade planering ska användas vid en större produktionsmix 

kräver det att ställtiderna är korta och att produkterna har likartad beläggningsprofil, det vill säga 

att produkterna har ungefär samma bearbetningstid i de olika produktionsresurserna. För att 

korta ledtider i en taktbaserad produktionsmiljö kan det vara väsentligt att arbeta med verktyg 

som överlappning av operationer och orderklyvning. [4] 

3.3.2 Tidsfasad planering 

Oregelbunden tillverkning av produkter som har diskreta behov kan behöva planeras varje order 

för sig, samtidigt som kapacitetshänsyn måste tas till alla andra order som konkurrerar om samma 

resurser. Det innebär att planeringen snabbt blir mycket komplex med ökade volymer, utökad 

produktstruktur och ökade tillverkningsresurser. Detaljplaneringen kan i detta fall delas in i två 

faser:  

o Tidsplanering: Som bestämmer när och var operationer skall slutföras 

o Körplanering: Som bestämmer ordersekvens vid köbildning 

Vid båda dessa faser är beläggningsanalys det huvudsakliga planeringsunderlaget, tillsammans 

med leveransdatum för order. [4] 

 

Utifrån materialplaneringen skapas ett produktionsbehov. Produktionsledtiden måste hinnas 

med innan leveransveckan, och ledtiden innebär summan av alla olika ledtidskomponenter i 

produktionen. Ledtidskomponenterna kan delas upp i fem delar: transporttid, kötid, ställtid, 

bearbetningstid och väntetid. Tillsammans bildar transporttid, kötid och väntetid ett glapp mellan 

operationerna i produktionen. Glappet ska dimensioneras så att det täcker 

ledtidskomponenterna. [4] 

 

För att åstadkomma en tidsriktig detaljplanering är det väsentligt att skapa kontroll över kötiden. 

Där produktionsorderns genomloppstid bör följas upp fortlöpande. Ur beläggningshänsyn ska 

dock endast ställtid och bearbetningstid tas hänsyn till. I och med att det är ställtiden och 

bearbetningstiden som är kapacitetskrävande. [4] 

 

Ofta görs tidsplaneringen i två steg. I det första planeras operationerna för produktionsorder utan 

hänsyn till kapacitetsrestriktioner. Därefter kan beläggningsbilden analyseras och eventuella 
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förflyttningar av operationer eller beläggningsjustering görs. Vanligt på detaljplaneringsnivå är at 

det ända sättet att justera beläggningen är genom övertid, vilket vanligtvis vill undvikas. För att 

skapa flow i produktionen är det vanligt att planera för en längre beläggningsgrad i slutet av 

produktionskedja, då det skapar ett sug i verkstaden. På så sätt undviks köbildning och därmed 

reduceras kapitalbindningen för produkter i arbete. [4] 

 

Planeringen i det första steget kan göras på två sätt: Framåtplaneringen eller bakåtplanering. Vid 

framåtplanering utgås från en given startpunkt och produktionen planeras framåt. Vid 

bakåtplanering utgås istället från färdigdatumet, och planeringen görs bakåt, med hänsyn till 

ledtider i produktionen. Självklart förekommer även kombinationer av dessa. Där planering av 

start och slutdatum tillsammans utgör grunden, för att parera arbetas med väntetider. [4] 

 

I steg två måste alltså hänsyn till beläggningsgrad tas, analys av beläggningsgraden kan göras via 

en beläggningsbild, se exempel Bild 1. Där den planerade beläggningen kan ställas mot tillgänglig 

kapacitet för samma period. En beläggningsanalys bör skilja på frisläppta och planerade order, 

och även på lager- eller kundorder, då detta kan indikera prioritetsordningen. Vidare bör order 

som planerats för föregående period också visualiseras. Då detta indikerar eventuella förseningar 

i form av eftersläp. Behandling av eftersläp måste planeras med hänsyn till ledig kapacitet för 

prioriteringen i befintlig planering. [4] 

 

 
Bild 1. Exempel på beläggningsbild för 2 månader. För beläggningen på y-axeln kan olika enheter användas, 

beroende vad som är det mest begränsade i verksamheten. Vidare kan beläggningsbilden användas hela 
produktionssystemet eller endast en kritisk del av produktionen. Förslag på enheter på y-axeln är antal 

medarbetare, tillgänglig produktionstid eller kapacitet i en speciell maskin eller annat produktionsutrymme. 

Vidare förekommer planeringssystem med hänsyn till kapacitetstak. Dock ställer det höga krav 

på prioritering mellan order. I och med att det innebär att överkapacitet inte tillåts, måste order 

som inte håller sig inom tillgänglig kapacitet planeras om. Meningarna går isär vad gäller 

planering med eller utan kapacitetstak vid första inplanering av order. Om verktyget visar en 

tillfällig överbeläggning behöver detta inte vara problematiskt, förutsatt att det finns tillgänglig 

v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8
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kapacitet i nära angränsning. Dock är det av stor vikt att analysera den ackumulerade 

beläggningen inte överstiga den tillgängliga kapaciteten. [4] 

 

Ett vanligt hjälpmedel för inplanering av order med hänsyn till beläggning är Gantt-schema. 

Produktionsordningen kan visas period för period för olika resurser. Gantt-schemat är 

fördelaktigt då det åskådliggör varje enskild order genom hela produktionssystemet var det är 

tydligt att utläsa den planerade sekvensen. Utformningen av Gantt-schemat kan variera. Manuella, 

visuella system är vanligast, trots att datoriserade alternativ blir vanligare. Tidsangivelsen bör 

fastställas med hänsyn till genomloppstider. [4] 

 

Sekvenseringsproblem är mycket komplexa, vilket är anledningen till att optimerande metoder 

endast kan användas på enkla problem. Vid större sekvenseringsproblem kan man arbeta med 

heuristiska algoritmer som genererar en ”bra” produktionsplan. Två fall för 

sekvenseringsproblem behandlas i boken produktionsekonomi av Olhager, vilka även beskrivs av 

Nahmias. [4] [7] 

 

I det första fallet betraktas en enskild resurs. Kriterium för planeringen måste vara kända i början. 

Exempel på kriterium kan vara att minimera genomsnittliga genomloppstiden, maximera 

produktionen eller minimera total produktionstid. Ett vanligt sätt att planera, om inte hänsyn 

behöver tas till slutleveransdatum, är att börja med den produkten med kortast operationstid.  

 

I det andra fallet betraktas en flödesgrupp med endast två resurser. För att minimera den totala 

produktionstiden kan en enkel algoritm, som heter Johnsons algoritm, tillämpas. Algoritmen 

förutsätter att ordningen för resursutnyttjandet är densamma för alla produkterna.  

1. Finn den kortaste operationstiden.  

a. Om denna tid gäller för första resursen placeras ordern så tidigt som möjligt.  

b. Om denna tid gäller för andra resursen placeras ordern så sent som möjligt. 

2. Stryk tidigare identifierad order och upprepa steg 1 till dess att alla order ha placerats ut.  

 

Alltså, order i ska föregå order j om i:s första eller j:s andra operationstid är den kortaste av de 

fyra tider som beaktas, dvs. order i och j:s operationstider i resurs 1 och 2. Samma optimering av 

total produktionstid går att utvidga till tre resurser, där alla order har samma operationsföljd. För 

mer generella problem saknas dock optimerande lösningar och antalet alternativa sekvenser 

växer mycket snabbt med antal order. [4] [7] 

 

Det är ovanligt att produktionsförutsättningar är så gynnsamma att köer helt kan undvikas. Därför 

krävs regler för hur köer ska hanteras. Utsläppet av produktionsorder styr till viss del köbildning 

och mängden produkter i arbete. Tidplanen behandlar vanligtvis endast en övergripande 

tidperiod för vilken operationen ska utföras, utsläppet av order regleras sedan av 

produktionssekvensen. Via samma produktionssekvens anges hur köer ska avverkas. [4] 

 

I manuella system görs körplanen vanligen via produktionschefer, där körplanen anger vilka 

order som är startklara. Det är inte självklart att produktionsordningen anges, då styrningen via 

körplanen kan vara mer eller mindre hård. Oavsett hur körplanen administreras, baseras den på 

ett antal regler av intuitiv och enkel karaktär, samtidigt som datorbaserade alternativ kan bygga 
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på mer avancerade matematiska beräkningar. Exempel på regler som kan vara styrande för 

körplanen är: prioritering enligt tidplan, först in först ut, kortast operationstid först, minsta 

orderslack, minsta slack per operation, tidigaste färdigdatum. Viktigt att poängtera är att dessa 

regler gäller inter prioritering för att exempelvis minimera köer. I första hand kommer vanligen 

andra prioriteringar från ledningen, exempelvis fakturering. Prioritetstal bör användas med stor 

försiktighet, speciellt om fler parametrar är styrande, då det kan vara svårt att överblicka 

konsekvenserna av en ändrad prioritetsparameter. [4] 

 

För att kunna utveckla verksamheten är återrapportering av stor vikt. Ju högre 

återrapporteringsfrekvens, desto noggrannare uppföljning kan åstadkommas. Detaljplaneringen 

är den nivån av planering som har det största kravet på återrapportering på sig, då det ligger till 

grund för korrekt beläggningssituation. I vissa fall kan man nöja sig med att återrapportera endast 

de viktigaste operationerna, så som flaskhalsar. Avvägning mellan hög återrapporteringsfrekvens 

och tillhörande merarbete måste tas i beaktning, i förhållande till det värde merarbetet skapar. 

[4] 

 

En väsentlig förutsättning för att produktion ska kunna starta är att allt material finns tillgängligt, 

kontroll av detta benämns materialklarering. På samma sätt är det väsentligt att 

produktionssituationen kontrolleras, så kallad kapacitetsklarering. Detta kan ske på olika sätt, 

genom exempelvis användning av kort. [4] Aktuellt för denna rapport är ConWIP, vilket är 

anledningen till att alternativ inte presenteras i rapporten. ConWIP presenteras i nästkommande 

avsnitt.  

 

3.4  ConWIP som arbetssätt 

ConWIP (eng. Constant Work-In-Process) introducerades av Spearman et al. i en studie år 1990. 

Målet med ConWIP var från början att utveckla ett system som besitter alla fördelar med ett 

pullsystem, men som passar i tillverkningsmiljöer med stor variation. Studien genomfördes i syfte 

att utveckla ett pullsystem som var mer flexibelt än tidens dominerande system. Tidens 

dominerande system, Kanban, går ut på att produktionen styrs dragande med hjälp av en 

uppsättning kort. Kanbankorten skickas bakåt i produktionskedjan mellan alla stationer i 

tillverkningen. Tillverkning får inte förkomma förens kanbankortet från efterkommande station 

har frisläppts. [8] [9] 

 

I ett ConWIP-system skickas istället endast ett kort per enhet eller tillverkningsorder. ConWIP-

kortet frisläpps från sista stationen till första stationen. Det innebär att tillverkningen för 

mellanliggande stationer inte är kontrollerad på samma sätt som i ett Kanbansystem. [10] [8]  

 

ConWIP-systemet kan också ses som ett visuellt planeringssystem för att styra operationer i en 

tillverkningsprocess. Korten i ett ConWIP-system är generella. De generella korten används för 

att initiera ett antal artiklar som tillverkas i samma produktionssystem. I ett Kanban-system är 

istället varje kort kopplat till en specifik artikel. [9] [8] 

 

När en enhet eller eventuellt en hel order är färdigtillverkad frigörs ett ConWIP-kort. När ett kort 

frigörs i ett ConWIP-system initierar detta att en ny tillverkning får påbörjas. Men tillverkning av 
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vad måste utläsas från ett separat planeringsverktyg, exempelvis en prioriteringslista från en 

materialplanering. En väsentlig skillnad mellan Kanban- och ConWIP-systemen är att korten i ett 

ConWIP-system representerar ett kapacitetsbehov, inte en viss kvantitet.  Antalet kort i systemet 

är därmed det som reglerar mängden produkter-i-arbete och indirekt därmed 

genomloppstiderna. [9] [8] 

 

Ett ConWIP-system kan betraktas både som ett pull- och ett pushsystem, i och med att material 

”trycks” framåt i produktionens olika steg, vilket inte är fallet i ett Kanban-system. Syftet med ett 

ConWIP-system är likt ett Kanban-system att kontrollera mängden produkter-i-arbete, men 

ConWIP är i större utsträckning ett produktionsstyrande system än ett materialstyrande system. 

[11] [9]  

 

ConWIP är alltså inte ett helt dragande system, utan det innehåller inslag av såväl dragande som 

tryckande produktion. ConWIP bygger på fördelarna med Kanban vad gäller efterfrågedriven 

produktion, samtidigt som material trycks framåt inom produktionen [1]. Genom att aldrig börja 

tillverka en ny produkt innan en annan än färdig, kontrolleras att WIP hålls relativt konstant. De 

leder till fördelar genom att det är lättare att förutsäga genomloppstider och även öka 

leveranssäkerheten [1]. Det är vidare enklare att hantera ett ConWIP styrt system än ett Kanban-

system, i och med att det är färre ”kort” att hantera. [9] 

 

Ett ConWIP-system är lämpligt om produkterna är likartade i tillverkningsprocessen och 

tillverkas i samma produktionssystem. Men ConWIP kräver inte att tiden för varje operation är 

lika lång, vilket är viktigt i en produktionsmiljö som är taktad. Dock är det en fördel vid ConWIP-

styrning om produkterna ska genomgå samma operationsföljd. ConWIP är även lämpligt när 

ledtiderna och omställningstiderna är förhållandevis långa. [1] [9] 

 

I praktiken är inte Kanban- och ConWIP-system helt statiska enligt den teoretiska modellen. Ett 

exempel på det är att signalkort kan användas. Ett exempel är att nytillverkning kan initieras av 

färdigtillverkning i den trånga sektorn i produktionen. Detta ökar möjligheterna att styra 

produkter-i-arbete, förutsatt att det finns en tydlig trång sektor i produktionen som alltid är en 

trång sektor oberoende av produktmixen. [6] 

 

ConWIP har fler användningsområden än endast kontroll av mängden produkter-i-arbete. 

ConWIP är ett lämpligt verktyg för att styra tillverkningsstegen, men även för att styra andra 

nivåer av försörjningskedjan [12]. Det som är särskilt utmärkande för ett ConWIP-system är att 

produkter-i-arbete inte är kontrollerat för varje station i tillverkningen. Produkter-i-arbete i 

systemet är hela tiden konstant över totalen. När en produkt är färdig, startar produktionen av 

nästa. Material till tillverkningen ska anlända till systemet vid samma tidpunkt som materialet ska 

användas. [10] 

 

ConWIP-systemet är även mer flexibelt än exempelvis Kanban vad det gäller flaskhalsar i 

produktionen, eftersom WIP alltid är konstant i det totala systemet. WIP kommer naturligtvis att 

koncentreras framför en flaskhalsstation. Systemet kan hantera att flaskhalsarna flyttar beroende 

av aktuell produktmix. Kanban är känsligare då det förutsätter högre kontroll och styrning av 

antal kort i systemet. [13] 
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Det som kan försvåra arbetet i ett kortstyrt system är om processerna inom produktionen tar olika 

tid, vilket inte är helt ovanligt när produkterna är kundanpassade. Enligt artikeln ”A software 

prototyp” är det ett krav att varje arbetspaket kräver ungefär lika mycket i arbetstid [1]. 

 

Trots att ConWIP har visat sig bidra till förbättringar i form av lägre krav på lagerhållning, kortare 

ledtider och bättre leveransprecision i ett flertal studier så har konceptet inte införts i någon 

större utsträckning i praktiken. [5] [11] [14] [15] 

 

Huvudsakliga fördelar vid en implementering av ConWIP är:  

 Förutsägbara genomloppstider i och med konstant produktion.  

 Ökad leveransprecision 

 Möjliggör prioritering av produktionsordningen och tillåter kundordertillverkning även 

då många olika material krävs och olika varianter förekommer. 

 

PUSH-system 

 

PULL-system 

 

ConWIP-system 

 

 

Det finns fler fördelar med att öka kontrollen av WIP. Den första är att råmaterial och andra 

komponenter kan beställas sådana att de levereras precis när de behövs. Detta minskar kostnader 

för lagerhållning och minskar det bundna kapitalet. Dessutom minskas risken för extra kostnader 

till följd att ändringar i konstruktionen av produkten. Mindre kassering och omarbetning kan i 

längden vara mycket kostnadsbesparande. [11]  

 

En annan fördel med högre kontroll av WIP är att variationen i cykeltid kan minskas [13]. Littles 

lag är en formel inom kö teori som beskriver sambandet mellan antal kunder i ett kösystem, hur 

lång tid de stannar i systemet och antal kunder som kommer fram. Littles lag har många andra 

tillämpningar, exempelvis för att matematiskt beräkna WIP.  

 

𝑊𝐼𝑃 = 𝑈𝑡𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 ∗ 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑙𝑜𝑝𝑝𝑠𝑡𝑖𝑑 

Ekvation 1. Beräkning av WIP med hjälp av Littles lag 

Process Process Process Process Leverans

Process Process Process Process Leverans

Process Process Process Process Leverans

Bild 2. Visuell beskrivning av skillnaderna mellan ett tryckande system (PUSH), ett 
dragande system (PULL) och ett ConWIP-system. 
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Om utleveranserna hålls konstanta och WIP ökar, innebär det att genomloppstiden måste ha ökat. 

I ett push-system är det typiskt att stora lager byggs upp, och sedan minskas vilket alltså innebär 

att WIP ökar och minskar. Det skapar stora variationer i genomloppstid eller utleveranser och kan 

även innebära höga kostnader för lagerhållning. Stora variationer i genomloppstid leder till att 

företag måste förlänga leveranstiderna till kunderna om man vill uppnå en hög servicegrad. Vid 

bättre kontroll av WIP, exempelvis att WIP hålls konstant, minskar fluktuationerna i 

genomloppstid. Samtidigt som pullsystemet levererar samma volym ut. [5] [6] [11] 

 

Generellt sätt är ConWIP en relativt simpel modell som inte kräver mycket overhead, vilket 

innebär att det är enkelt att arbeta med även för otränad personal. Det enklaste sättet att arbeta 

med ConWIP i PPC-system är genom att använda en orderlista. Utifrån denna orderlista kan 

planering för den praktiska produktionen göras. Detta kallas för praktiskt listbaseras 

produktionsplanering (eng. Practical List-Based Production Planning). Listan fylls på med order 

från MPS (eng. Master Production Schedule), vilken alltså är frikopplad från 

produktionsplaneringen. Varje rad i listan motsvarar typiskt en order. Alla order ska sedan 

prioriteras och sekvenseras inför produktion. Det bör göras med hänsyn till ett antal, förbestämda 

parametrar. [5]  [6] 

 

 
Bild 3. Exempel på utformning av produktionslista lämplig för ett produktionssystem med ConWIP-

utformning. [6] 

Att planera enligt principen för ConWIP görs vidare enklast genom en prioriteringslista. Denna 

innehåller standardinformation så som produktnamn, orderdatum osv. Vidare identifierades i 

denna studie fem viktiga parametrar som planeringen bör innehålla och bygga på, se även Bild 3. 

[6] 

1. WIP-kapacitet: Den maximala mängden arbete som systemet får hantera samtidigt.  

2. Kapacitet trigger: Bestämmer den maximala mängden arbete som produktionen kan 

hantera inom en viss tidsram utan att tilldelas ytterligare resurser.  

3. Kommande arbete: Inom den tidsramen som framtida arbete är planerat att starta.  

4. Bearbetsningsregeln: Den ordningen i vilken släppt order ska bearbetas. 

5. Den avsändande regeln: Beskriver det sekventiella arrangemanget av regelbunden 

arbetsorder och sekvensen i vilken de avges.  
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3.5 Planeringsverktyg för taktiska och strategiska beslut 

Många koncept och planeringsverktyg finns, den riktiga utmaningen är att välja rätt parametrar, 

processer och procedurer samt att utveckla, implementera och optimera för olika 

produktionsmiljöer och förutsättningar [1]. 

 

En framgångsfaktor vid planering av tillverkning av redan såld produkt är att planera enligt den 

välkända ”just-in-time” filosofin. Det innebär att tillverkningen inte bör starta sådan att produkten 

blir färdig för leverans innan kunden har önskat. Om tillverkningen startas för tidigt så att 

produkten är färdig för leverans innan avsatt datum medför det extra kostnader i form av hög 

kapitalbindning, lagerhållning och även eventuella extra kostnader för om- eller nyproduktion, då 

det är möjligt att kunden ändrar sin specifikation kort tid innan produkten ska levereras [1].   

 

I Gastermans studie analyserades vilka krav som ställdes på ett ConWIP planeringsverktyg. Det 

första som konstaterades var att materialtillgången bidrog till mest störningar, och att det därmed 

skulle kunna vara en god idé att planera utefter materialtillgången. Samtidigt som andra delar av 

produktionen som inte var lika känsliga för materialproblem, var bättre att styra med ConWIP. 

 

Viktiga egenskaper hos ett planeringsverktyg anses vara transparens och användbarhet. 

Personalen måste kunna utläsa status och direkt agera utifrån det. Vidare kräver chefer ofta snabb 

tillgång till en överblick över alla produktionsstegen på ett sätt som gör det möjligt att utläsa 

ömsesidiga beroenden. Vidare önskades verktyget i denna studie kunna användas av säljare då de 

förhandlar leveranstider med kunderna. Därför ansågs det vara extra viktigt att verktyget är lätt 

att använda och att hypotetiska order kan läggas in sådana att det går att avgöra leveranstid till 

kunden. [1] 

 

Små och medelstora företag, där ett begränsat antal personer är inblandade i 

produktionsplaneringen kan anse att en utvidgning av planeringsmodellen är överflödig och att 

med manuell modell fungerar bäst. Så var även fallet i Gastermanns fallstudie.  Dock växte ett 

behov av en mer utvecklad PPC-metod fram, och motiverades av tillväxtkraven samt en ökad 

efterfrågan [5]. Så länge kontroll råder över produktionen kan en utvidgad metod verka 

överflödig. För att förebygga framtida problem krävs en tidigare implementerad metod att arbeta 

efter. Dessutom kan det vara av stor fördel att implementera metoden innan en ökad efterfrågan 

uppstår, i och med att förändring kan vara krävande att genomföra i högsäsongen och då kan 

påverka leveranser.  

 

Ett problem som påvisades i Gastermanns studie var att ConWIP-baserad planering inte stödjs av 

andra planeringsverktyg, så som ROP planeringen. Därför kan man behöva ta fram ett system för 

att kunna samordna systemen eller behålla dem helt frånkopplande, vilket inte var att föredra.  

 

3.6  Framgångsfaktorer vid implementering av nya arbetssätt och metoder 

Det är inte ovanligt att förändringar i verksamheter kan vara ovälkomna. Samtidigt visar 

forskning att det ofta är de mänskliga aspekterna som man misslyckas med i stora 

förändringsprojekt. Forskning visar vidare att endast 54 % av alla större förändringsarbeten 
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uppnår ett bra resultat [16]. De mänskliga aspekterna av förändringsprojekt är idag 

uppmärksammad, trots det är det alltså ofta det är just denna aspekt som misslyckas med. Vidare 

förekommer ett flertal olika modeller och metoder för att beskriva hur man kan gå till väga för att 

lyckas med den mänskliga aspekten av förändringsarbeten. Några av dessa, som av författaren 

anses vara relevanta för detta arbete, presenteras i detta avsnitt i rapporten. 

3.6.1 Vägen till engagemang (The road to commitment) 

Cirka 40 % av alla medarbetare i USA uppvisar en cynisk inställning till förändringsarbeten, visar 

ett flertal studier. Utifrån detta och andra anpassade studier har slutsatser dragits om att ett 

liknande fenomen är utbett även i Sverige. Modellen ”Vägen till engagemang” beskriver 

medarbetares förhållningssätt till förändringar genom två vägval: engagemang och anpassning. 

Ett företag kan vinna mycket på att ha en större mängd medarbetare som engagerar sig än som 

endast anpassar sig. Samtidigt anses att det inte är värdeskapande att fokusera på att övertyga de 

medarbetare som bestämt sig för att förändringen inte är viktig.  

 

Denna modell beskriver tre faser som människor går igenom när de möts av förändring. För att 

en människa ska bli engagerad krävs att tre parametrar aktiveras: tanke, känsla och handling. 

Aspekten tanke måste aktiveras genom att förståelse för förändringen skapas. Det vill säga att 

medarbetarna behöver uppmärksammas på vilka problem tidigare version kan medföra eller 

förstå varför det nya är bättre för dem. Aspekten känsla aktiveras genom att medarbetarna tror 

på den nya lösningen. För att aktivera denna känsla måste man alltså skapa förtroende och få 

medarbetarna att känna att det nya kommer underlätta eller vara bättre för dem på något sätt. 

Den sista aspekten innebär att medarbetarna själva måste vara med och agera för förändringen, 

på så sätt aktiveras handling hos medarbetarna.  

 

Förändringsprocessen kan vara lång och präglas av ifrågasättande. Ifrågasättandet behöver dock 

inte vara negativt för arbetet, tvärtom. Ifrågasättande och tveksamhet kan istället vara tecken på 

strategier för att bearbeta det nya och genom att få svar på sina tvivel kan medarbetarnas 

engagemang öka. Därför är det en väsentlig del att låta medarbetarna vara delaktiga i planering 

och genomförande av förändringen, sådant att de kan övervinna sina tvivel och engagemang 

skapas. 

 

Detta tankesätt med de tre aspekterna kan även formuleras som en arbetsmodell vid 

förändringar. Arbetsmodellen bygger då på de tre faserna: (1) Skapa medvetenhet och förståelse, 

(2) Bygga tilltro och (3) Agera engagerat. [17] 

3.6.2 Kotters åtta steg till förändring 

En annan modell som försöker beskriva hur man kan lyckas med förändringsarbeten är Kotters 

välkända åttastegsmodell. Något som ofta blir centralt i förändringsarbeten är företagets 

hierarkiska struktur. Åttastegsmodellen försöker balansera ut den hierarkiska strukturen, 

samtidigt som den bevaras. Centralt i modellen är betydelsen av inblandade känslor, då 

förändringar vanligtvis drivs av rationella skäl, men motståndet allt som oftast är känslomässigt. 

Modellen har ursprungligen vuxit fram från de misstag som observerats i misslyckade 

förändringsarbeten, men är idag formulerad mer som en checklista än som en 
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förändringsprocessmodell. Här presenteras de åtta stegen som en checklista, istället för som 

misstag som bör undvikas. [18] 

 

1. Skapa en känsla av brådska 

2. Skapa en kraftfull arbetsgrupp/styrgrupp 

3. Skapa en vision 

4. Kommunicera visionen  

5. Eliminera hinder 

6. Planera för att uppnå delmål och snabba resultat 

7. Fortsätta producera förändringen 

8. Förankra förändringen i företagskulturen 

[19] 

3.6.3 ADKAR-modellen 

ADKAR är en målorienterad förändringsmodell som är inriktad till ledare för att vägleda individer 

i förändringsarbeten på organisationsnivå. Modellen består av fem processteg. De fem 

processtegen är: medvetenhet (eng. Awareness), önskan (eng. Desire), kunskap (eng. Knowledge), 

förmåga (eng. Ability), förstärkning (eng. Reinforcement).  

 

Till en början bör eftersträvas att skapa medvetenhet hos individerna. Det kan göras genom 

mycket tidig information, sådant att individerna känner sig inkluderade. Genom denna 

informationsspridning och medvetenheten vill man uppnå önskan från individerna att engagera 

sig och delta i förändringsarbetet. För att uppnå denna önskan är det i detta steg inkluderat 

hantering av frågor och motstånd till förändringen som kan uppstå innan önskan om förändring 

uppnås. När individerna har uppnått en önskan om förändring är det hög tid för inblandade att få 

eller skaffa sig kunskap om förändringen, vilken de kan få genom träning och annan coaching. När 

nödvändig kunskap finns hos individerna, krävs förmåga att realisera och genomföra 

förändringen. Detta görs på olika sätt av olika individer och på olika nivåer i organisationen och 

innebär också undanröjning av hinder som står i vägen för realisering av förändringen. Det 

slutliga steget innebär förstärkning för att säkerställa bevarandet av förändringen. Det kan 

innebära mindre korrigeringar för att skapa hållbarhet men också prestationsmätning som visar 

på den faktiska förbättringen av prestationen.  

 

För att ADKAR-modellen ska vara framgångsrik krävs att alla fem stegen inkluderas, och i den 

korrekta ordningen. De ovan beskrivna processtegen avser främst individernas anpassning till 

förändring. Parallellt med individernas process, kan även organisationsperspektivet beskrivas. 

Samtidigt kan ADKAR-modellen även användas vid förändringar på endast individnivå, vilket 

skulle kunna vara ett incitament för att lägga extra resurser på att lära ut modellen till sina 

medarbetare. Då de investerade pengarna kan utveckla medarbetarna även på ett individuellt 

plan sådant att individerna får verktyg för att utvecklas även utanför arbetssammanhang men det 

som känns viktigt i livet. [20] 

3.6.4 10 principer för att styra förändringsarbeten 

Strategy Business anger att det endast är 54 % av alla större förändringsarbeten som uppnår ett 

bra resultat. Den siffran anser DeAnne Aguirre vara väldigt låg, i och med hur mycket resurser 
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som läggs på förändringsarbeten. Samma källa anger att de vanligaste orsakerna till att 

förändringsarbeten misslyckas är att det drivs för många förändringsarbeten samtidigt, att 

ledningen trycker ut förändringarna i organisationen sådant att passivitet och motarbetande 

uppstå och att ledningsgrupper misstar kommunikation för att vara samma sak som engagemang. 

[21] 

 

Dessa misslyckanden leder inte enbart till misslyckade projekt, utan kan även leda till dåliga 

resultat i allmänhet. Vidare lägger företag i allmänhet mycket resurser på förändringsprojekt, i 

form av såväl tid som pengar och engagemang. Vilket innebär att dessa resurser går förlorade. 

Den viktigaste påverkan av alla är att det skapas en kulturell förvirring i organisationen, vilket 

leder till att moralen hos medarbetarna sjunker.  

 

Samtidigt berättar Aguirre att organisationer i allmänhet är bra på att hantera de formella delarna 

av ett förändringsprojekt. Det vill säga att exempelvis planera, strukturera och fördela arbete. Det 

som ledningarna inte lyckas med är kulturförändringarna. Att använda ordet kultur i detta 

sammanhang kan anses svårt. Det som avses med kultur i en organisation är kopplat till mjuka 

värden och till ”hur man gör saker” istället för ”vad man gör”. I ett förändringsarbete är det hur 

man gör saker som vanligtvis förändras, vilket innebär att den kulturella förändringen är minst 

lika viktig. Och det är här som det är vanligast att organisationer misslyckas.  Det räcker inte med 

att exempelvis vidareutbilda och förändra lönesystemet, den kulturella omställningen är den 

främsta framgångsfaktorn. [21] 

 

Chefer och ledningsgrupper måste ta hänsyn till hur medarbetarna tänker, vad de tror på, hur de 

agerar i olika lägen och främst hur medarbetarna känner sig och mår. För att komma åt denna 

aspekt av förändringen kan man exempelvis fokusera på vad det är som får medarbetarna att 

känna sig stolta. Denna aspekt säger mycket om organisationen och förväntningar som 

organisationen och medarbetarna själva har. För att undvika känslan av att förändringsarbeten 

trycks ut i organisationen av ledningsgruppen kan organisationen använda sig av informella 

ledare. Dessa behöver inte ha chefspositioner i organisationen, utan är personer som 

medarbetarna litar på. Om dessa personer visar engagemang och vilja till förändring kommer 

troligtvis andra att vilja följa efter. Vidare bör man skapa sammanhållning i organisationen. Allt 

man gör, varje mail man skickar, varje kundmöte, allt, bör visa på denna sammanhållning. Det gör 

att medarbetarna känner sig mer inkluderade och som en del av ett större sammanhang. Det 

hjälper också till i utvecklingen av organisationens kultur. 

 

Slutligen är det av mycket stor vikt att alla ledare visar på vilja till förändring först. Och detta 

måste göras synligt. Om inte chefer visar vilja till förändring och utstrålar hur jobbigt det är, 

kommer ingen annan att vilja lägga ner den energin. Därför måste alla chefer, från ledningsgrupp 

och vidare i organisationen, visa tydligt att även de kommer att arbeta på ett annorlunda sätt. [21] 

[22] 
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4. Fallstudie ABB Metallurgi 
I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten från fallstudien på ABB Metallurgi. Resultaten 

som presenteras i detta avsnitt representerar det specifika underlaget som ligger till grund för 

förslaget på uppdaterad planeringsmetod och planeringsverktyg för fallstudieföretaget. Först delges 

en kort presentation av vad ABB Metallurgi arbetar med. Därefter presenteras hur ABB Metallurgi 

idag arbetar med planering och med ConWIP. Därefter återges de viktigaste resultaten från 

intervjuerna, följt av en presentation av benchmarkingbesöket i ABB High Voltage Breakers i 

Ludvika.  

 

4.1  ABB:s omrörarteknik och processer 
Vid framställning av metallegeringar i exempelvis stål- och aluminiumverk smälts metaller genom 

upphettning till höga temperaturer. För att på ett framgångsrikt sätt blanda metallerna i dessa 

höga temperaturer används elektromagnetiska omrörare. Omrörarna används istället för en visp, 

eftersom de på ett bättre sätt klarar av att blanda legeringsämnena sådant att metallsmältan blir 

mer homogen. Det är dessa elektromagnetiska omrörare som ABB Metallurgi konstruerar och 

tillverkar. [2] [23] 

 

Omrörarna används vanligtvis för skänk- och smältugnar i stål- och aluminiumverk. Omröraren 

kan exempelvis monteras på skänkungens sidovägg. Omrörarna skiljer sig åt i storlek och 

utformning, men gemensamt för omrörarna är att de genererar ett elektromagnetiskt fält för att 

röra om eller för att bromsa upp rörelser hos metalliska smältor. Omrörarna består av lindningar 

som matas med ström. När strömmen aktiveras skickar omröraren ett elektromagnetiskt fält in 

till metalsmältan i skänkugnen. Omröraren har vidare ett styrsystem sådant att bestämda 

hastigheter och riktningar för smältan kan åstadkommas. Tekniken fungerar som en elmotor, med 

omröraren som en stator och smältan som rotor. [23] 

 

4.2  Kartläggning av nuläget 
Då omrörarna skiljer sig åt i utformning och övriga egenskaper är varje ny inkommande order en 

utmaning gällande konstruktion och tillverkning. Detta avsnitt beskrivs hur ABB Metallurgi 

arbetar med sin planering i nuläget. Informationen till detta avsnitt har inhämtats från allmänna 

diskussioner och inledande frågor angående planeringsmetoder och verktyg. Kompletterande 

frågor har ställs för att bidra till en djupare förståelse för det dagliga arbetet och för att kontrollera 

att rätt information har inhämtats. Huvudsakligen är det Operations Manager, som är chef över 

projektledarna och över produktionsarbetarna, samt Produktionsledarna, som arbetar nära 

produktionen och bereder alla projekt i verkstaden, som har delgivit informationen.  

 

Inom ABB arbetar alla i ett affärssystem som heter SAP R/3. Systemet används som bland annat 

beställningsverktyg. Dock har enklare metoder för planering krävts, därför arbetas idag med en 

Microsoft Excel-fil.  I Excelfilen listas primärt alla order som är beställda från kund. Dessutom 

listas planeringsprojekt, vilka är de orderförfrågningar som bedöms vara högst troliga att de 

inkommer från kund. Dokumentet omnämns som leveransschemat och utgör ABB Metallurgis 

huvudplanering.  
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Leveranstider tillsammans med kvalitet och pris ofta är avgörande faktorer för kundens val av 

leverantör av omrörare. Därför är det av stor vikt för ABB att planera även för kommande order, 

trots att kunden ännu inte har bestämt sig, På ledningsgruppsmöten görs en bedömning kring hur 

troligt det är att respektive försäljningsprojekt kommer sluta i en order och en uppskattning om 

när det kommer ske görs. Det är först när ett projekt övergår från en säljprocess till ett 

planeringsprojekt som projektet blir synligt i leveransschemat och därmed synligt för exempelvis 

konstruktions- och produktionsavdelningarna. Det öppnar upp för förberedelse inför kommande 

projekt, trots att projektstarten ännu inte genomförts.  

 

I samband med att ett planeringsprojekt utses, eller en order inkommer, tillsätts en projektledare. 

Vidare utses vem eller vilka från de två konstruktionsavdelningarna, el och mekanik, som ska vara 

ansvarig för leverans av projektet samt vem som ska bereda projektet i produktionen. Kort efter 

att ordern inkommit kallar projektledaren till ett uppstartsmöte för projektet.  

 

De olika projektledarna arbetar olika i sina projekt, även beroende av projektets storlek och 

omfattning. Men gemensamt för alla projekt och projektledare är att de inför mötet ange när 

projektet ska vara färdigt och därmed när verkstaden ska vara klara med tillverkningen. Till mötet 

kallas de ansvariga för projektets olika delar, och ibland även andra exempelvis chefer.  

 

Planeringen för de olika produktionsstegen sker sedan helt manuellt, gemensamt i gruppen på 

uppstartsmötet. Projektledaren fyller i så kallade bör-värden för när milstolpar i projektet ska 

uppnås. Varje respektive avdelning har olika milstolpar och avdelningarnas arbete behöver ske 

parallellt för att klara leveranstiden. Avdelningarna fyller i sin tur i är-värden varefter milstolpar 

uppnås, vilka alltså kan jämföras med projektledarens bör-värden för att utvärdera projektets 

framgång. Flertalet av dessa milstolpar är också helt avgörande för att nästa avdelning ska hinna 

leverera sina aktiviteter i tid. Då exempelvis beredarna inte kan beställa material fören designen 

av produkten är färdig.  

 

Produkterna som tillverkas är mycket olika och ofta helt kundanpassade. Det innebär svårigheter 

i att avgöra hur lång tid olika steg i processen kommer ta, varken för konstruktionen eller för 

produktionen. ABB beskriver det själva som att de arbetar med skarp prototyptillvekning. Det är 

ibland osäkert hur vissa moment eller konstruktioner kommer att fungera i praktiken, framgång 

anses ofta bygga på erfarenhet.  

 

Leveransschemat uppdateras alltså av ett antal personer: projektledarna, produktionsansvariga, 

Operations Manager och till viss del även konstruktörerna. Färgkodningar i dokumentet har inte 

någon officiell betydelse. Men leveransschemat används för att följa upp exempelvis mätetalet On 

Time Delivery (OTD). Det är av stort värde för trovärdigheten att OTD inte påverkas av om kunden 

ändrar sig, utan att det är ett mått på hur väl avdelningen levererar.  

 

4.2.1 Konstruktion 

Konstruktionen är den avdelning som kan anses vara spindeln i nätet. Konstruktörerna ska: agera 

säljstöd, konstruera och arbeta med utveckling. Konstruktionsavdelningen ligger även mitt 

emellan de övriga processerna, då de måste förse säljarna med information, rapportera till 
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projektledare, materialplanera och skicka underlag till produktion. Konstruktionen av mekaniken 

och verkstadsarbetet kräver tätt samarbete. I och med att produktionen inte kan startas innan 

råmaterial har anlänt till verkstaden. Därför är det viktigt med kommunikation i slutskedet av 

konstruktionen sådant att material kan beställas just-in-time.  

 

Konstruktionsavdelningen har sin egen planering för att hantera sina parallella verksamheter. Till 

följd av att konstruktionen befinner sig i mitten av processerna krävs mer flexibilitet från 

konstruktion än från andra avdelningar. Konstruktionsavdelningen är mer beroende av att snabbt 

kunna ställa om sin planering och sitt schema, då de snabbt måste kunna starta sitt arbete när en 

order inkommer. Att konstruktionsavdelningen har tillgänglig beläggning och för inkommande 

order är av stor vikt för att produkterna ska kunna levereras i tid till kund.  

 

Konstruktionsavdelningens arbete inleds alltså direkt när ordern är skarp, ibland även tidigare. 

Och i huvudplaneringen avslutas arbetet när alla underlag för material, design och funktion har 

släppts. Det färdiga underlaget släpps i två delare, underlag för förhandsbeställningar och helt 

färdigt underlag. Det första delsläppet släpps för att beredaren i produktionen ska kunna starta 

med förhandsbeställningar av de råmaterialen med lång leveranstid, exempelvis koppar. 

Slutunderlaget är av färdigkonstruerad produkt. Datum för dessa släpp styrs i huvudplaneringen 

av projektledaren, men hanteras internt på avdelningen i ett eget planeringsverktyg.  

4.2.2 Produktion 

Produktionsavdelningen är den avdelningen som beställer allt material och som färdigställer de 

fysiska produkterna utifrån konstruktionsavdelningens underlag. Produktionsavdelningen 

använder i huvudsak huvudplaneringen som sitt planeringsverktyg, men det finns även en liten 

detaljplanering för produktionen. Denna planering uppdateras med oregelbundna mellanrum, 

och har som främsta syfte att fungera som underlag för att kontrollera att det finns tillgänglig 

beläggning i verkstaden. Detaljplanering för vem som ska göra vad, det håller verkstadschefen i 

mångt och mycket i huvudet.  

 

Produktionsplaneringen görs huvudsakligen av ett fåtal personer. Planeringen är indelad i två 

delar: nyproduktion som är den huvudsakliga och eftermarknadsprojekt som planeras separat. 

Eftermarknadsarbeten är svåra att planera i förväg och förutsätter mycket logistik i form av resor 

till kunder eller transporter av produkter tillbaka till verkstaden. Dessutom är det svårt att avgöra 

hur mycket arbetstid reparationer av produkter kommer kräva innan arbetet med att felsöka och 

kanske montera isär produkten har slutförts. Arbetet med eftermarknadsprojekt sker parallellt 

med nytillverkningsprojekt i verkstaden, där en viss del av arbetsstyrkan är avsatt för att alltid 

arbeta med eftermarknad, men bemanningen mellan de två kategorierna varierar över tid.  

 

För nyproduktion ser planeringen annorlunda ut. Från leveransschemat får produktionen en 

vecka då tillverkningen ska vara slutförd. Utifrån detta uppskattas hur mycket tid det kommer gå 

åt i verkstan för tillverkningen. Uppskattningen utgår från en typtidplan och modifieras därefter 

utifrån erfarenhet av liknande produkter. Planeringen görs sedan från framtiden och bakåt i tiden. 

Med utgångspunkt ifrån veckan då produkten ska vara färdig räknas bakåt i tiden. Planeringen 

läggs ut helt manuellt. Detta arbetssätt fungerar dock inte i praktiken, då planeringen inte 

uppdateras regelbundet och ingen uppföljning eller delgivning av informationen sker.  
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Dessutom räcker det inte att endast planera varje order separat. Genom att endast planera varje 

order separat riskeras att det inte finns beläggning i verkstaden för att klara av produktionen. För 

att garantera beläggningen krävs det att alla order samplaneras, och dessutom relativt långt i 

förväg.  

 

En lite mer detaljerad plan för produktionen görs av Operations Manager på liknande sätt i 

leveransschemat. Det huvudsakliga utfallet av denna planering är beläggningskontroll. Vidare är 

planeringen känslig för bortfall av personal, då det räcker att endast ett fåtal montörer faller bort 

för att det ska påverka produktionen avsevärt. Uppföljning och kontroll över hur detta påverkar 

är i dag inte inkluderat i planeringen, en grov uppskattning har gjorts om att verkningsgraden är 

80 % för produktionen. 

 

Vidare saknas uppföljning av hur väl planeringen har följts. Varefter arbetet fortlöper uppdateras 

produkternas status i leveransschemat av ansvarig person, som också bedömer hur många 

verkstadstimmars arbete som är kvar. Vid uppdatering av detaljplaneringen raderas tidigare 

kolumner för passerade veckor och en ny planering görs beroende av ifylld status för 

produktionen. Medarbetarna inom produktionen har indikerat att denna planering inte följs, men 

den ger en bild över status för beläggningen, om extra insatser krävs eller om produktionen är 

under kontroll.  

 

Vad gäller tillgång till material är det helt och hållet beredaren för det respektive projektet som 

ansvarar för att material finns tillgängligt när produktionen ska initieras. Beredarna utgår från 

tiderna som finns angivna i huvudplaneringen när de planerar sina inköp.  

 

Varje vecka hålls två separata styrningsmöten: ett för eftermarknadsdelen och ett för 

nytillverkning. Produktionslistan gås igenom och status för projektet anges muntligt alternativt 

skrivs upp på tavlan. Två separata tavlor används och dessa sitter på olika delar i lokalen. 

Eftermarknadsgenomgången hålls separat och endast ett fåtal personer deltar på denna 

genomgång. För nytillverkning, som är den huvudsakliga verksamheten, deltar alla montörer och 

tjänstemän i produktionen. Dock krävs ofta även planering av eftermarknadsdelarna tillsammans 

med nytillverkning, exempelvis om omlindning krävs. Vilket har lett till att de mer omfattande 

eftermarknadsprojekten är listade på båda tavlorna. 

 

Det är endast en av projektledarna som arbetar med eftermarknadsprojekten. Vidare är det 

nästan alltid samma beredare i produktionen. Ansvarig för produktionsplaneringen deltar inte på 

eftermarknadsmötet vilket innebär att planering av lindningar måste tas upp med honom vid ett 

annat tillfälle, därför kan inte exempelvis prioriteringar diskuteras på detta möte.  

4.2.3 ConWIP 

Eftersom ConWIP som arbetssätt inte är generellt känt och använt i någon större utsträckning i 

produktionssammanhang i Europa, kan strategins innebörd variera en hel del från företag till 

företag. På ABB Metallurgi är ConWIP-strategin ett sätt att beskriva den konstanta mängden 

arbete i form av konstant arbetskraft.  

 



26 

 

I detta produktionssammanhang innebär ConWIP alltså inte att det är en konstant mängd 

produkter i arbete, utan främst en konstant mängd arbetsbelastning. Vilket indirekt leder till att 

en konstant mängd arbetare i produktionen krävs. Ur planeringssynpunkt kan detta förklaras 

genom att den som planerar har ett konstant antal arbetstimmar att fördela mellan de aktiva 

projekten.  

 

Vidare innebär strategin att varje avslutad tillverkning fungerar som startskott för en ny 

tillverkning. Enkelt förklarat har produktionen alltid samma antal montörer att tillgå. Varje 

montör arbetar med en produkt. När en montör färdigställer en produkt, börjar denna om från 

början med en ny produkt. På så sätt initierar färdigställandet av en produkt tillverkning av en 

annan.  

 

Dock ses ConWIP som ett samlingsnamn över sättet att arbeta på. I praktiken är det mest fokus på 

att hålla leveranstiderna. Vidare är det inte helt förenligt med verkligheten att en montör följer 

med en produkt genom hela tillverkningen. Detta i och med att vissa produktionssteg kräver fler 

montörer än en, samt att en del montörer inte arbetar med alla produktionssteg.  

 

4.3  Intervjuer 
Den stora utmaningen som belysts inledande i projektet är glappet i kommunikation mellan 

avdelningarna: Sälj, Projektledning, Konstruktion och Produktion. Varje avdelning har interna 

utmaningar och utmaningar som påverkas av andra avdelningar. Detta avsnitt sammanfattas 

resultatet från de intervjuer som har genomförts på respektive avdelning. Intervjufrågorna finns 

bifogade i Bilaga 1. Intervjupersonernas fullständiga namn och information om intervjuerna 

återfinns i Bilaga 2. Resultatet från intervjuerna utgör det främsta underlaget för resultatet i 

denna rapport.  

4.3.1 Ledning – önskar bättre beläggningskontroll och minskad kapitalbindning 

Anders är avdelningschef för Metallurgi. Ledningsgruppen består av ett fåtal personer, exempelvis 

Säljchefen, Teknikchefen, Operations chef och Verkstadschefen. Veckovis har de 

avstämningsmöten där de stämmer av hur verksamheten presterar genom avstämning av olika 

mätetal samt genom diskussioner.  

 

Anders är i sina vardagliga arbetsuppgifter inte involverad i någon produktionsplanering, det 

sköter respektive avdelning själv. Om det däremot är något oväntat som händer eller om andra 

problem uppstår blir Anders involverad. Vidare händer det att Anders blir involverad i 

prioriteringsbeslut om sådana situationer uppstår.  

 

Om beläggningen istället är låg, blir inte Anders involverad i planeringen. Dock är det av intresse 

för ledningsgruppen att de delges information kring beläggningsgraden i verksamheten, dels på 

kort sikt för att säkerställa att leveranstiderna hålls, men också på längre sikt för att delges 

möjlighet att besluta om ändringar i bemanning innan det är för sent.  

 

I nuläget sköter alltså respektive avdelning sig själv. Anders visar dock intresse för att möjliggöra 

visualisering av bemanningen för hela enheten tillsammans. Vad gäller beläggningskontroll 

önskas att visualiseringen är bättre kopplad till verkligheten. Alltså att bilden bygger på den 
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faktiska planeringen hela tiden, sådant att toppar och dalar tar ut varandra. Genom att planera om 

i verktyget ska även bilden ändras. När beläggningen är jämn, i bilden, borde det vara en rimlig 

och verklighetsförankrad planering. I annat fall bör planeras om sådant att beläggningen blir 

jämn.  

 

Med hänsyn till beläggningskontroll finns det incitament för att samplanera nytillverkning och 

eftermarknad, vilket inte görs i nuläget. Operationschef berättar att vissa eftermarknads-

reparationer är så pass omfattande att de i praktiken ändå flyttas över till att planeras i 

nytillverkningsflödet. Dock planeras eftermarknad och nytillverkning relativt olika, i och med att 

eftermarknad inte konstrueras på samma sätt som nytillverkningen, vilket måste tas i beaktning 

om samplanering avses. 

 

Vidare önskas att schabloner elimineras från planeringsverktyget, exempelvis gällande 

planeringen för eftermarknadsproduktion. Målet med en uppdatering av planeringsverktyget bör 

vara att komma närmare verkligheten enligt Anders. 

 

Ett uppmärksammat problem med huvudplaneringen är att varje avdelning lägger in sina egna 

buffertar för att vara säkra på att kunna leverera enligt planeringen. Alltså adderas tid till 

typtidplanerna för att leveransen inte ska bli försenad. Om varje avdelning planerar in extra tid 

kommer det leda till en mycket mindre kostnadseffektiv produktion i och med att aktiviteter inte 

sker just-in-time.  

 

Vidare berättar Anders att han förväntas leverera mätetal centralt till ABB. Det innebär att ABB 

centralt ställer särskilda krav på att vad som ska mätas och hur Metallurgi ska utvecklas. Några 

exempel som eventuellt skulle vara möjligt att inkludera i ett produktionsplaneringsverktyg är 

Net Working Capital (NWC), Inventory Turns och On Time Delivery (OTD). OTD mäts redan idag 

i aktuellt planeringsverktyg. Principer för hur undantag hanteras vid mätning av OTD bör 

inkluderas i uppdaterat verktyg, tycker Anders.  

 

Vidare arbetar ABB centralt med att främja minskad kapitalbindning. En uttalad möjlighet för att 

lyckas med detta är att beställa allt så sent som möjligt. När material behöver beställas finns med 

i huvudplaneringen idag. Dock önskas en avstämning kring när materialet också är på plats, 

eftersom det är ett startskott för när produktionen kan starta. Vidare finns ingen uppföljning över 

materialomsättningshastighet, och därmed inte någon kontroll över hur kapitalbindningen skulle 

kunna minskas. 

4.3.2 Sälj – Behöver godkännande på att resurser finns tillgängliga 

Från säljavdelningen intervjuas Olof, som är säljchef och därmed är en del av ledningsgruppen på 

Metallurgi. Säljavdelningen arbetar ingenting i leveransschemat eller med planeringen för varken 

projekten som helhet, konstruktion eller produktion. Den enda interaktionen med 

leveransschemat säljavdelningen har är bedömningen av vilka projekt som bör klassas som 

planeringsprojekt.  

 

Att bedöma om ett projekt ska ses som ett planeringsprojekt är svårt berättar Olof. Det krävs att 

man kan läsa människor och har rätt känsla angående kunden. Olof anser att de ofta är lite för 
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optimistiska i bedömningen av planeringsprojekt. Vanligt är att storleken av de inkommande 

projekten är bra uppskattade, men att ordern inkommer mycket senare än vad som uppskattats. 

Detta bekräftas av flera intervjupersoner, men alla är överens om att arbetet med 

planeringsprojekt är lämpligt och nödvändigt. Dock anses det vara vanligt att det inte är de exakta 

planeringsprojekten som övergår till skarpa order. Vanligt är exempelvis att stora projekt läggs 

upp som planeringsprojekt, men om dessa inte realiseras är det vanligt att andra, mindre projekt, 

kommer in istället.  

 

Säljavdelningen för Metallurgi är utspridd över världen, då säljare är placerade i såväl Kanada som 

Indien, Kina och Tyskland, och självklart i Sverige. Säljarna arbetar delvis med att svara på 

orderförfrågningar, som kan vara av väldigt olika karaktär. Antingen kan de vara i stort sätt 

blanka, sådant att: när kan ni leverera en omrörare till vilket pris. Till att vara extremt specifika 

ner på minsta detalj, och allt där emellan förekommer. Säljprocesserna är därför av mycket olika 

karaktär. En säljprocess kan ta allt från ett par månader till flera år. Vanligtvis arbetar säljarna 

med säljprocesser i sex månader – ett år. 

 

Eftersom det övergripande målet är att aldrig neka en order måste kundens önskemål prioriteras 

högt. Självklart diskuteras de tekniska specifikationerna grundligt, med säljstöd från 

konstruktionsavdelningen och ibland även från verkstaden på mer avancerade projekt. Det som 

vanligtvis förhandlas om är leveranstiden. Vanligt är att kunden har ett planerat stopp, i vilket 

omröraren önskas installeras. Det kan innebära svårigheter för säljarna i förhandlingsprocesser i 

och med att leveranstiden inte är möjlig att förhandla.  

 

Innan kontrakt skrivs med kunden måste beläggningskontroll för verkstaden och för konstruktion 

göras. I och med att höga böter för sen leverans ofta förekommer. Idag finns ingen uttalad process 

för hur det går till. Det säljarna gör är egentligen att de ringer till konstruktionsavdelningen och 

produktionsavdelningen och frågar. Ingen dokumentation görs utan säljarna litar på det muntliga 

avtalet. Vid denna tidpunkt är även projektledaren inblandad och hjälper till. Olof beskriver det 

som att det är verkstadschefen som fattar beslut kring om en leveranstid är möjlig att hålla eller 

inte. 

 

Eftersom tidsåtgången för olika steg i processen är beroende av sammansättningen av aktiva 

projekt och därmed av prioritetsordningen bland dessa, är typtidplaner svåra för säljavdelningen 

att använda. Däremot arbetar de med standardleveranstider, vilka kan delges kunden tidigt i 

process. Säljavdelningens största utmaning vad gäller planering och förhandling av leveranstid är 

de mer komplexa projekten, som kräver exempelvis mycket teknikplanering.  

4.3.3 Projektledning – önskar bättre överblick över status mot planering 

Tre projektledare intervjuas: Zaeim, Staffan och Bosse. Projektledarnas främsta uppgift vad gäller 

planering är att starta upp projektet och förankra hållpunkter i projektet samt att kontrollera och 

följa upp att projektet går som det ska. Zaeim berättar att han främst arbetar med 

huvudplaneringen i form av leveransschemat inledande i projektet, främst under uppstartsmöte 

för projektet. När en order kommer in och övergår från ett Planeringsprojekt till en skarp order 

kallar projektledaren till ett uppstartsmöte. Vilka som närvarar på uppstartsmötet är beroende av 

projektets omfattning och hur mycket som är nytt i projektet. Vanligtvis närvarar projektledaren, 
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produktionsansvarig, beredaren i produktionen, operationschef och någon från konstruktionen. 

När mötet inleds leveransschemat vanligtvis inte ifyllt. Det enda som är förbestämt är slutdatumet 

för leverans.  

 

Trots att säljavdelningen aldrig ska neka en order belyser Zaeim att det är ett problem i dagsläget 

att han och säljarna inte vet hur lång tid det tar att producera en hypotetisk order. Antalet 

verkstadstimmar kan idag utläsas i typtidplanen i leveransschemat, men siffrorna säger ingenting 

om de inte kopplas till övriga order och beläggningen för konstruktion och verkstaden. 

 

Zaeim berättar vidare att hans arbete till stor del går ut på att lösa problem som uppstår längs 

vägen och se till att avdelningarna arbetar med varandra istället för mot varandra. En stor 

utmaning för projektledarna är att de saknar överblick över hela processen. Det innebär att det är 

svårt för projektledarna att följa upp hur projektet går. Vidare fokuseras på att förkorta 

leveranstider. Som tidigare nämnt finns det typtidplaner för hur lång tid exempelvis 

tillverkningen bör ta, dock finns det inte specificerat vad i hela kedjan som tar upp all tid. Med 

detta sagt, är det svårt för projektledarna att veta var de kan spara in tid för att kunna korta 

leveranstiderna.  

 

Staffan, som också arbetar som projektledare, berättar att huvudplaneringen i form av 

leveransschemat användes mer flitigt förut. Staffan anser nu att leveransschemat har kommit att 

bli för rörigt, då allt för mycket extra information har inkluderats i verktyget som inte behövs, med 

motivationen att det kanske ska börja användas. Generellt tror Staffan att det måste finnas bättre 

verktyg som kan användas, exempelvis kopplat till affärssystemet SAP, dock vet han inte om det 

skulle vara värt arbetet att konvertera till ett helt nytt verktyg.  

 

Bosse visar skepsis mot användningen av MS Excel som produktionsplaneringsverktyg. Dessa 

åsikter grundar sig i att det är väldigt lätt att gå bort sig i användningen av Excel, om man inte vet 

vad man håller på med. Bosse antyder vidare att planering i affärssystemet SAP antagligen inte är 

ett alternativ, då det skulle bli för krångligt mot vilket värde det skapar. Bosse föreslår dock att 

utvärdering av alternativ är relevant.  

 

Staffan anser att projektledare generellt är mest intresserade av att följa upp när olika hållpunkter 

är klara, likt det som görs idag i leveransschemat. Det som dock är problematiskt är att det som 

fylls i sällan upplevs vara verkligheten. Om Staffan behöver veta hur ett projekt ligger till, då går 

han till konstruktionsavdelningen eller till verkstaden och frågar dem som arbetar med projektet. 

Eftersom detta fungerar och eftersom ABB Metallurgi i stort sätt alltid klarar av leveranstiderna 

anses inte att metoderna behöver förbättras. 

 

Staffan antyder vidare att planeringen inte är så viktig, i och med att situationerna i stort sätt alltid 

löser sig. Därför anser han istället att det är mer kritiskt för honom att kunna hålla koll på 

konstruktionsavdelningen för att inte pressa produktionen allt för mycket, om tidplanen inte 

hålls. Staffan upplever att det ofta är tajtare med tid för konstruktion och att planering för den 

delen av projekten är viktigare är för produktionen.  
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Staffan berättar också att uppföljning av planeringen vanligtvis inte görs. Den uppföljningen som 

görs innefattar inte hur väl planeringen har uppfyllts. Det som utvärderas är istället vilka problem 

som uppstått samt hur dessa löstes, i kombination med kundens åsikter. Eftersom 

produktionsplaneringen inte är central för Staffan anser han inte att denna är relevant att följa 

upp. Han förespråkar att respektive avdelningen gör som de vill, så länge de levererar i tid. Dock 

anses att den uppföljning som görs idag eventuellt bör ses över, tidigareläggas och kanske även 

utvecklas.  

 

Det som generellt sätt är projektledarnas önskemål är att kunna se hela processen, från 

inkommande order till leverans, hur lång tid varje steg väntas ta samt var i denna process 

projektet befinner sig. Bosse anser dock att detaljplaneringen i produktionen inte är 

projektledarnas ansvar, utan det bör överlåtas till produktionsansvarig och beredarna i 

produktionen. Bosse tydliggör att produktionen i stort sätt alltid klarar sina leveranser enligt plan, 

men att vägen dit är för honom relativt okänd. 

 

Bosse erkänner vidare att han, personlighetsmässigt, är en person som behöver ha koll. Därför 

väljer han att gå ner i verkstaden och kolla hur det går med hans projekt. Han drar paralleller 

mellan relationen projektledare-produktion med relationen inköpare-leverantör. En inköpare ber 

om en leverans från en leverantör, vilken svarar med ett leveransdatum. Varpå inköparen endast 

få vänta in att produkten anländer till avsatt plats på avsatt tid. I Bosses drömvärld skulle detta 

även gälla för projektledare-produktion-relationen. Att projektledaren ses som inköpare av en 

produkt från produktionsavdelningen. Där produktionsavdelningen förväntas leverera på utsatt 

tid. Dock inses att det inte är rimligt, utan någon typ av avstämning krävs.  

 

Med tanke på att Bosses bild av att produktionen sköter sig själv, vill han egentligen inte säga att 

han önskar tillgång till status i produktionen, samtidigt som hans personlighet önskar det. Därför 

verkar önskemålet bli någon typ av kompromiss, alltså att han inte begär en detaljplanering, men 

några fler avstämningspunkter behövs. Ett exempel är att det tidigare fanns ett provningsschema. 

Alltså en detaljplanering över när de respektive produkterna skulle genomgå prov i verkstaden. 

Detta provningsschema hade Bosse nytta av. 

 

Bosse tycker att det är viktigt att veta exakt vem som ska ansvara för att uppdatera dokument och 

planeringar för att det ska skapa värde. Det är genom ansvarsfördelning som arbete blir gjort och 

det är först då man kan lita på att underlaget stämmer. För att projektledarna ska lita på 

planeringen är det alltså viktigt för dem att veta när det är uppdaterat och av vem. 

 

Vidare uttrycks en del frågetecken kring planeringsprojekten i planeringen. De flesta är rörande 

överens om att det är av stort värde att planera utefter planeringsprojekten. Dock efterfrågas en 

större tydlighet i vad som är planeringsprojekt och vad som är skarp order. I och med att det ändå 

styr den faktiska beläggningen. Detsamma gäller för planeringsprojekten som för planeringen i 

stort, det är av stor relevans vem som uppdaterar detta och när. 

4.3.4 Konstruktion – önskar tydligare kommunikation mellan avdelningarna 

Ansvarig för teknikavdelningen på ABB Metallurgi är Lars. På teknikavdelningen arbetas främst 

med konstruktion, beräkningar och utveckling, där konstruktion är den verksamhetsgren som har 
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starkast koppling till produktionen. Lars har tidigare erfarenhet från andra verksamheter vilka 

har arbetat annorlunda med planering än Metallurgi gör.  

 

Övergripande kontroll och kommunikation med övriga avdelningar sker via leveransschemat, 

men på teknikavdelningen arbetas med en egen planering och beläggningskontroll, i en egen 

Microsoft Excelfil. Lars tycker att det är bra att leveransschemat finns och det hjälper dem att 

rapportera tidpunkter för sina leveranser till produktionsavdelningen. Dock är det problematiskt 

att leveransschemat inte används fullt ut. Lars anser att det krävs en omställning i arbetssätt för 

att få större nytta av leveransschemat. Det är avgörande att motivera anställda till att fylla i sina 

uppgifter i schemat för att det ska skapa värde till verksamheten.  

 

Som det är i nuläget används leveransschemat enbart som lista över projekten och 

leveransveckan är den viktigaste sanningen i dokumentet. Lars förespråkar att projektledarna 

skulle kunna arbeta mer flitigt med leveransschemat som planerings- och uppföljningsverktyg. 

Exempelvis skulle hålltider i leveransschemat kunna vara ifyllt redan när det kallas till 

uppstartsmöte sådant att endast småjusteringar kan göras för att passa in i avdelningarnas 

respektive planeringar: konstruktions- och produktionsplaneringarna.  

 

Lars skulle även önska en ännu mer leveransstyrd planering, som i ännu större utsträckning än 

nu triggas av leveransveckan. Ett förslag från Lars är att arbeta med typtidplaner på ett nytt sätt. 

Exempelvis skulle man kunna arbeta med typtidplaner i olika lager med; en tidplan som man 

önskar följa, en hur det skulle se ut om man startade tidigare och en som är ute i sista stund som 

fungerar som sista deadline. Ett sådant upplägg skulle vidare underlätta i uppföljning och för att 

uppdatera typtidplaner. Detta upplägg skulle också underlätta för projektledarna vid uppföljning 

och kontroll över projekten. Enligt honom är det projektledarnas uppgift att hålla koll på 

leveransschemat. Men det är inte så i praktiken, då är det främst produktionsavdelningen som 

arbetar med leveransschemat.  

 

Lars är den som planerar för teknikavdelningen, vilket han alltså gör i ett eget framtaget 

resursplaneringsverktyg i Excel. Detaljplanering görs endast för en kort tid framåt. Enkelt 

beskrivet kan det vara så att personalen inte vet vad de ska arbeta med samma dag förens dem 

kommer till jobbet på morgonen. Det fungerar på det sättet för att arbetet är så dynamiskt och för 

att alla konstruktörer har olika expertisområden och leveranstider ofta ändras med kort varsel. 

Dock är det inte tillräckligt, därför planeras grovt för kommande period också. Efter den 

tidsperioden kommer ändringar behöva göras ändå. Teknikavdelningen kan också välja att 

tidigarelägga eller senarelägga delar av utvecklingsprojekt, på så sätt klarar de ofta beläggningen.  

 

När Lars prioriterar arbetet är det främst två faktorer som spelar in: Om det finns snabba pengar 

att inhämta och leveransdatumet. För att ytterligare underlätta för teknikavdelningen skulle 

delsläpp kunna vara en lösning. Dock bidrar delsläpp ibland till större problem än vad de skapar 

nytta, därför har den diskussionen lagts åt sidan.  

 

Lars berättar, precis som andra intervjupersoner har gjort, att de respektive avdelningarna ofta 

skyller på varandra när aktiviteter inte blir slutförda enligt tidplan. Det är relativt enkelt att 
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gömma sig bakom en försenad måttskiss eller ett försenat underlag, trots att det inte är det som 

är rotorsaken till problemet.  

 

Vidare belyser Lars andra potentiella problem för Metallurgi som helhet. Exempelvis att det 

förekommer ett visst motstånd mot förändringsprojekt. Att mycket av planeringen sitter i det 

goda minnet hos medarbetarna är fantastiskt, men en viss oro för att kunskap är allt för bundet i 

den äldre delen av arbetsstyrkan kan vara ett potentiellt hot för framtiden.  

 

På teknikavdelningen intervjuas också Fredrik. Fredrik arbetar med mekanikkonstruktion och 

mycket inom utveckling. Vidare är han intresserad av och jobbar med arbetsflöde, installationer 

och säljstöd.  

 

Fredrik påvisar vikten av kommunikation mellan konstruktion och verkstad. Han berättar att det 

ofta brister i kommunikation mellan dessa två parter. Delvis vad gäller hålltider, men också 

angående förbättringar av ritningar och återkoppling av vad som fungerar bra i praktiken. Något 

annat som Fredrik önskar i form av förbättrad kommunikation mellan avdelningarna är gällande 

lyftinstruktioner.  

 

Vidare har Fredrik kartlagt vilken information som i normalfallen måste flöda mellan 

avdelningarna. Där förhandsinformation och komplett konstruktion är de två som stäms av i 

leveransschemat. Egentligen fås intrycket att Fredrik tycker att dessa två räcker, på 

huvudplaneringsnivå. Dock antyds att uppdaterade arbetssätt kring övrig information skulle 

kunna utvecklas. Till övrig information hör exempelvis lyftinstruktioner och 

uppmätningsprotokoll.  

 

Fredrik anser att huvudsyftet med leveransschemat är att kunna trimma flödet. För 

teknikavdelningen innebär det att analys av genomflödestider för de olika hållpunkterna bör 

utvärderas utifrån leveransschemat och användas vid effektiviseringsarbeten. 

 

Vad gäller produktionsplaneringen och dess utformning gör Fredrik en liknelse med 

mötesbokningar. För att boka ett möte krävs att personerna som ska delta i mötet är lediga och 

att det finns en ledig lokal som mötet kan hålls i. I produktionssamanhang kan detta liknas vid att 

det ska finna personer som ska utföra arbete samt att maskiner, material och verktyg som krävs 

finns tillgängliga. Det är dessa faktorer som Fredrik anser ska styra produktionsplaneringen.  

 

Vidare arbetar Fredrik med utvecklingsprojekt. Vanligen kräver även dessa projekt tillgång till 

verkstaden, men de finns inte med i leveransschemat eller i planeringen, då de inte är 

leveransprojekt. Dessa arbeten kan ibland ta en halv till en hel dags arbete. För att hantera detta, 

frågar helt enkelt konstruktörerna verkstadschefen när det är möjligt att utföra arbetet och vem 

som kan hjälpa till. I och med att konstruktörerna vanligen inte får göra det själva i verkstaden, då 

innehav av truckkörkort eller klarar av att köra traversen. Tillgång till verkstaden och personal 

ses dock inte som ett problem i dessa undantagsfall. 
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För att hålla övergripande koll på status i verkstaden händer det att Fredrik går förbi 

produktionstavlan i verkstadens fikarum och tittar vad som pågår. För lite större projekt krävs 

ofta en helt egen tavla.  

4.3.5 Produktion – önskar bättre kommunikation med status för konstruktion 

Fyra tjänstemän inom produktionen intervjuas. Dessa arbetar med allt som har med produktionen 

att göra och fungerar som en länk till övriga avdelningar och ledning. Då arbetet med denna 

rapport genomförs på produktionsavdelningen sker diskussioner kontinuerligt under arbetets 

gång. Varefter avtalade mötestider för mer strukturerade intervjuer också bokats in.  

 

Said är verkstadschef och är därmed ansvarig för produktionen. Han sitter även med på 

ledningsgruppsmöten, ofta uppstartsmöten och arbetar med verksamhetsutveckling. Det är Said 

som planerar produktionen utifrån nuvarande leveransschema och har personalansvar i 

verkstaden.  

 

Tord är beredare och har tidigare varit konstruktör. Tord och Said arbetar nära varandra och är 

båda mycket väl insatta i verksamheten. Trots att ett visst motstånd till förändringsarbeten 

tidigare har varit påtagligt är de nu mycket aktiva i en verksamhetsutvecklingsgrupp. Vidare 

intervjuas Tomas och Eleonor. De är båda beredare i produktionen och Eleonor är ansvarig för 

alla eftermarknadsprojekt.  

 

Alla fyra personer ansvarar för olika pågående och kommande projekt i produktionen. Exempelvis 

för att material blir beställt i tid och finns på plats till planerad produktionsstart. Dock är det Said 

som ansvarar för att fylla i leveransschemat kontinuerligt och för beläggningen i verkstaden. Han 

arbetar alltså mest frekvent med dagens planeringsverktyg. Det är också han som planerar 

produktionsordningen med hänsyn till leveransschemats slutdatum för respektive order. 

 

Said och Tord påvisar att det största problemet för dem, i deras vardagliga arbete, är 

kommunikation med övriga avdelningar. Det främsta som produktionen är beroende av är att få 

underlag från konstruktionsavdelningen. Produktionen är det sista och avgörande steget i 

processflödet att lyckas leverera färdiga, korrekta produkter sådant att de levereras till kunden i 

rätt tid. Produktionen är därför helt beroende av framgång i föregående processer för att kunna 

leverera sitt arbete korrekt.  

 

Idag är produktionen den avdelning som främst arbetar med leveransschemat. Vilket innebär att 

det är produktionen som önskar en mer frekvent användning av verktyget. Var 14e dag kallar 

produktionen till ett möte med projektledarna och Lars från konstruktion. På detta möte går man 

igenom alla order på leveransschemat uppifrån och mer och berättar hur allt ligger till. Said 

berättar att det är bra att detta görs, för det lugnar projektledarna. Dock är inte alla intresserade 

av att lyssna på annat än sina egna projekt.  

 

Eleonor gör gärna skillnad på leveransschemat och en planering. I och med att leveransschemat 

idag inte är en planering, utan en produktionslista enligt henne. Både Eleonor och Tomas är 

överens om att syftet med leveransschemat idag är att hålla koll på hålltider för olika steg i 

processen. Med andra ord, en sammanställning av interna hålltider.  
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Tomas är beredare för främst nytillverkning. Hans främsta uppgift är att köpa in material till 

produktionen. För att planera sitt arbete stämmer han av hålltider i leveransschemat för 

exempelvis planerad produktionsstart och planerar sina inköp utefter det. Tumregeln som 

används, enligt alla beredare, är att koppar beställt till en vecka innan lindning start, vid möjlighet. 

Material till början av produktionsprocessen, exempelvis lådan, beställs så snart som möjligt 

sådant att produktionen kan börja när planeraren så önskar. Resterande material kommer in 

under tillverkningsprocessen. 

 

Under flertalet intervjuer framgången att det upplevs saknas en enkel produktionsplanering, 

denna görs idag i huvudet på Said. Om Said skulle sluta skulle det inte fungera bra! Vidare är det 

svårt att utläsa grafer, följa upp och kontrollera en planering som sitter i huvudet på en anställd. 

Trots att leveranstider hålls och trots att det mesta löser sig, inses att en planering kommer 

behövas framöver. Därför är intresset stort för att få det på plats. 

 

Det som önskas ses är vad som är aktiva projekt i produktionen och vad som är inkommande 

projekt. Vidare önskas att den befintliga projektlistan, som används idag, kompletteras med en 

produktionsplanering. Produktionsplaneringen önskas tydliggöra vilket projekt som är näst på 

tur och visualisera exempelvis att krockar i produktionen inte uppstår. Det önskas vara tydligt 

vilka projekt som är aktiva och därmed arbetas med parallellt samt vilka projekt som är 

kommande.  

 

Vidare berättar Eleonor att den bristande produktionsplanering idag har bidragit till låga betyg 

vid de årliga utvärderingarna som görs. Främst beror detta enligt Eleonor på att verksamheten är 

så pass komplex och att det därför är svårt för utomstående att förstå hur det arbetas på 

Metallurgi, vilket är ytterligare incitament för att utveckla metoder. Som en del av det, skulle en 

guide till hur leveransschemat och planeringen ska göras vara relevant.  

 

Gällande planeringen av verkstaden anser Tomas att det är personalens beläggning som främst 

ska styra att belastningen blir jämn. Vidare anser Tomas att aktuella avstämningspunkter i 

leveransschemat är lämpliga att planera efter. Det som skulle kunna inkluderas vidare är tid för 

provning, då det ibland blir en flaskhals i tillverkningen. Ett lämpligt sätt att planera skulle därmed 

kunna vara utifrån provet sådant att krockar undviks.  

 

Efter intervjuer med alla beredare verkar det som att materialplaneringen inte ska behöva 

inkluderas mer i planeringsverktyget. Idag räcker det med att bekräfta att allt material är beställt. 

Sedan är det beredarens ansvar att materialet är beställt sådant att det levereras lagom till 

produktionsstarten, ligger inom budget för produkten osv. På samma sätt som det är 

konstruktörernas ansvar att leverera underlag i tid. Det händer såklart att det blir 

materialproblem, men att inkludera materialplaneringen i produktionsplaneringen upplevs 

onödigt krångligt enligt beredarna. 

 

Eftermarknad 

ABB Metallurgi satsar idag mycket på eftermarknadsprojekt. Självklart önskas att produkterna 

ska hålla, men ur miljösynpunkt och ekonomisk aspekt är det en bra marknad att satsa på. Eleonor 
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arbetar som ansvarig för allt som har med eftermarknad att göra. Hon planerar för dessa projekt 

samt bereder dessa. Innan hon tog över ansvaret för eftermarknad arbetade hon på mekanik på 

konstruktion. Det innebär att hon är mycket erfarenhet av det arbetet och har översikt över deras 

arbete också.  

 

Eleonor har en egen flik för reparationer i leveransschemat. Denna flik använder hon flitigt. 

Främst används fliken för att hålla koll på pågående och kommande projekt, men också för att föra 

anteckningar över händelser i projekten. 

 

En stor utmaning vid planering av eftermarknad är att dessa är av mycket olika karaktär och av 

olika omfattning, inte bara i form av att arbeten tar olika tid som för nytillverkning, utan även att 

alla produkter inte behöver passera alla steg. Ibland kan det vara endast utbyte av mindre delar, 

medan reparation ibland kräver komplett omlindning.  

 

Vid beläggningsberäkningar avsetts idag ett fast antal montörer till eftermarknadsprojekt, trots 

att bemanningen i praktiken varierar. Ett exempel på när eftermarknad blir mycket krävande är 

då omlindning krävs. I dessa fall krävs samplanering med nyproduktion. Eleonor berättar att hon 

sedan årsskiftet har fört statistik på antal personer som arbetar med eftermarknad sådant att det 

vid halvårsskiftet ska kunna analyseras och utvärderas.  

4.3.6 Montörer – efterfrågar tydlighet i planeringen  

Med montörerna genomförs inte några strukturerade intervjuer. Istället insamlas information och 

åsikter genom det vardagliga arbetet och genom intresse och frågor i verkstaden. För att skapa en 

förståelse för arbetet i verkstaden ställs frågor och montörerna får därmed prata öppet om 

verksamheten och planeringsläget. Genom denna process uppmärksammar montörerna en del 

tillkortakommanden som de anser vara problematiska och möjliga att lösa med bättre 

planeringsmetoder.  

 

Som det fungerar idag vet montörerna ofta inte från dag till dag vad de ska arbeta med. Egentligen 

anses inte det vara ett problem. Förutom om chefen inte är på plats och det inte finns någon att 

fråga var mest resurser behövs. När montörerna har delgivits information om detta arbete, har 

reaktionerna varierat. En kommentar har varit att det ej kan vara svårt att uppdatera planeringen 

på ett bra sätt, då den idag är helt obefintlig.  

 

Vidare berättar de att verkstadschefen har väldigt mycket att göra. I och med att han är ansvarig 

för produktionen, har personalansvar i verkstaden, och måste springa på diverse chefsmöten på 

kontoret. Då det används inte något planeringsverktyg, utan verkstadschefen har allt i huvudet, 

kan informationsdelning vara problematiskt. Said är riktigt bra på att ha allt i huvudet, men 

montörerna känner av att han är stressad och har lite för mycket på sitt bord. Ibland innebär det 

att montörerna har svårt att få överblick över var resurser bäst behövs. Istället arbetar man men 

det man gissar sig till vara prioriterat, och ibland kanske även det man själv känner att man vill 

jobba med. Det man som montör vill göra kanske egentligen inte alls är det som är prioriterat.  

 

En sådan struktur innebär mycket flexibilitet, vilket kan vara en stor fördel. Samtidigt är det troligt 

att felprioriteringar görs. Vidare är det därmed inte kontrollerat hur mycket tid som läggs på varje 
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projekt. Montörerna rapporterar endast sin totala arbetstid, inte fördelad per projekt. Att fördela 

arbetstiden per projekt anses vara ett fullt rimligt extraarbete.  

 

4.1  ConWIP hos ABB Metallurgi 

Övergripande är alla i produktionen medvetna om ungefär vad ConWIP innebär. Sådant som alla 

beskriver det är att ett fixt antal produkter ska vara aktiva i produktionen samtidigt. Dock finns 

det inget bestämt antal som detta ska vara. Fokus i produktionen är att leverera i tid, ConWIP är 

mycket sekundärt. Och någon mer utförlig beskrivning av vad ConWIP innebär på Metallurgi 

förkommer inte under intervjuerna. Intervjupersonerna antyder att ConWIP inte är viktigt i det 

vardagliga arbetet. Mycket annat prioriteras framför ConWIP och framför allt framför tankar på 

låg kapitalbindning.  

 

Operationschef har istället förklarat ConWIP hos Metallurgi som ett sätt att garantera konstant 

antal arbetare i produktionen, sådant att det innebär en konstant arbetsbelastning i produktionen. 

Det innebär att produktionen är dragande från kundens önskade leveransvecka. Men genom 

produktionen trycker montörerna ut omrörarna, genom att följa dessa genom produktionen från 

början till slut. När en produkt är färdig, påbörjas produktionen av en ny.  

  

Dock inses att så inte alltid är fallet i praktiken. Ett exempel är lindningen, en av montörerna 

arbetar nästan enbart med lindning, till följd av att denna tycker att det är roligast då denne är 

bäst på det momentet. Under fallstudien insågs att montören var utan arbete, och att det dessutom 

fanns koppar i lager innan plan. Därför har lindning av produkt som ännu egentligen inte är aktiv 

i produktionen startats.  

 

Ursprungsidén med ConWIP är att vidhålla en konstant mängd produkter i arbete. Detta 

förutsätter dock att arbetsbördan som släpps lös i början av kedjan när en tidigare produkt har 

avslutats är ungefär lika stor. Det är vanligtvis inte fallet för ABB Metallurgi som tillverkar 

kundspecifika lösningar av olika storlek och arbetsbörda. Därför har ABB valt att inte värdesätta 

konstant antal produkter i arbete, utan konstant arbetsbelastning. Det kontrolleras av att det alltid 

är ett konstant antal medarbetare i produktionen, vilka alltså ska kunna hantera konstant mängd 

arbetsbörda. Oavsett om det förekommer skillnader i antalet produkter.  

 

Då produkterna som tillverkas skiljer sig i arbetsbörda är det problematiskt att garantera 

konstant arbetsbelastning. Vidare är det svårt att uppskatta tiden det kommer ta på respektive 

station, och därmed att produkterna och personalen inte krockar och alla befinner sig på samma 

plats i produktionen vilket kan leda till väntetider, längre genomloppstider och även onödig 

kapitalbindning.  

 

Alltså, montörerna själva fungerar som ConWIP-kort. Grundidén är att montörerna följer med en 

produkt genom produktionsstegen. Med vissa undantag då en del stationer kräver fler personer, 

vilka alltså stannar där när någon annan går vidare. När en montör når den sista stationen och är 

färdig där, då frigörs den personen och därmed ConWIP-kortet. Vilket i praktiken innebär att den 

personen börjar om på den första stationen med att tillverka en ny produkt. Det som då är 

intressant är vilken produkt som ska börja tillverkas. Sådan att den inte krockar i produktionen 
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med någon tidigare startad enhet, sådan att den blir klar just-in-time och att allt material som 

behövs finns på plats. Dessutom kan det vara relevant att starta en order tidigare än planerat, för 

att frigöra beläggning framåt och därmed kunna ta in fler order på kort varsel, vilket har visat sig 

vara intressant under fallstudieperioden.  

 

Ett Kanban-system kontrollerar av sin natur att produkter inte krockar i produktionen, men det 

gör inte ett ConWip-system. Samtidigt som en ConWIP-system på ett bättre sätt kontrollerar att 

produktionen inte blir stående i onödan. Respektive Lean-filosofi har därmed sina egna 

utmaningar.  

 

4.2  Benchmarking ABB Ludvika  

För att bidra med ytterligare erfarenhet till arbetet gjordes ett besök till en annan fabrik inom 

ABB, nämligen High Voltage Breakers i Ludvika. På fabriken tillverkas högspänningsbrytare. På 

HV Breakers arbetar ungefär 350 personer och de tillverkar cirka 3000 enheter per år. En 

betydande del, mer än 90 %, är exportvaror. Fabriken omsätter ungefär 200 miljoner USD per år.  

 

Tillverkningen är indelad i två huvudområden, tunga och lätta produkter, vilka har gemensamma 

och uppdelade moment i produktionen. Den del av produktionen som fokuseras på i denna 

rapport är den lätta sidan som börjar med slingmontage. Från slingmontaget hämtar en extern 

elleverantör produkten varpå vilken leverantören monterar kablage. En montör från nästa steg, 

don-montaget, hämtar slingan med kablage från den externa elleverantören, som arbetar i samma 

byggnad. Donmonteringen levererar färdiga så kallade skåp, vilka placeras i ett mellanlager. Nästa 

steg i produktionen är brytmonteringen, vidare från denna går produkterna direkt in i provningen 

och sedan ut till packningen, se Bild 4.  

 
Bild 4. Förenklad beskrivning av HV Breakers tillverkningsprocesser 

Produktionen styrs av ett dragande system som utgår från den trånga sektorn i produktionen, 

vilken är provningen. Provningen på den lätta sidan har tre platser vilka alltid måste vara fyllda 

för att klara av att leverera i tid till kunderna. Inom varje produktionssteg genomförs olika 

processer och mellanlager förekommer även inom områdena.  

 

Allt som tillverkas hos HV Breakers är redan sålda produkter, inga färdigvarulager förekommer, 

precis som hos Metallurgi. Däremot är råvarulagerna relativt stora. Tillverkningen föregås av 

exempelvis en säljprocess, konstruktion, inköp och planering, där planeringen är av extra stort 

intresse för denna rapport. Huvudplaneringen görs av en separat planeringsavdelning. 

Planeringsavdelningen kontrollerar att material finns i lager för att kunna tillverka produkterna 

samt listar alla order i ordning för när de ska vara klara för leverans.  

 

Sortimentet som tillverkas utgår från två huvudsakliga standarder, vilka varieras för att möta 

kundernas olika behov. Varianterna benämns här som VA och VB (Variant A och Variant B). De 

Slingmontering Kablage Donmontering Brytarmontering Provning Packning



38 

 

två varianterna tar olika lång tid att tillverka. För en del steg i produktionen tar alla varianter lika 

lång tid medan den ena varianten tar längre tid i ett flertal steg. Det som styr produktionen är dock 

flaskhalsen, alltså provningen. I provningen tar VA dubbelt så lång tid som VB. Detsamma gäller 

för fler stationer, alltså att VA tar längre tid än VB. Därför krävs en mix i produktionen samt 

möjlighet till buffertar/mellanlager för att upprätthålla ett bra flöde och ett högt 

kapacitetsutnyttjande.  

 

Det är vanligt förekommande att samma kund, på samma order, har beställt exempelvis ett tiotal 

av VA. Dessa bör inte tillverkas i följd, då det skulle leda till att vissa produktionssteg blir 

stillastående en längre tid. Därför översätts huvudplaneringen manuellt till ett lämpligt så kallat 

körschema. Körschemat konstrueras sådant att provningen hela tiden ska ha full beläggningsgrad. 

Provningen är därmed dragande i produktionen sådan att det alltid finns färdigmonterade brytare 

på väg in i provet när föregående provning är slutförd. 

 

Order hanteras alltså i ett centralt system medan detaljplaneringen görs på produktionsnivå. Det 

är endast två personer som arbetar aktivt med att göra ändringar och uppdateringar i körplanen. 

Planeringshorisonten är ungefär lika lång som produktionstiden. Körplanen delas med 

produktionen genom att den printas ut på A3-papper som hängs upp på tavlor i produktionen, 

vilka används i den dagliga styrningen. På så sätt kan alla ta del av körschemat och därmed 

planeringen.  

 

HV Breakers har arbetat enligt detta körschema kortare tid än ett år. Genom att följa utvecklingen 

i produktionen kan utläsas att en inlärningsfas på 1–2 månader krävdes för att lära sig arbeta 

enligt den nya metoden. Under denna period gick antalet producerade enheter ner något, för att 

sedan öka kraftigt fortsättningsvis. Värt att nämna är dock att även andra förändringsarbeten 

genomförts vilka kan ha haft såväl positiv som negativ inverkar på produktionen på kort sikt.  

 

Arbetet med körplanen introducerades i samband med ett skifte av produktionschef. Det var 

produktionschefen som var drivande i framtagning och implementering av arbetssättet. Verktyget 

förankrades inledningsvis hos samordnarna i produktionen sådant att de var mycket positiva till 

modellen. Det upplevs ha bidragit till att förändringen togs emot bättre i produktionen.  

 

Vidare arbetar HV Breakers med att införa direkt återkoppling på en direkt taktad produktion. 

Idag kan avläsas på en tavla hur många enheter som har provats samma dag och även aktuell 

vecka. Detta mätetal jämförs med det planerade antalet enheter för samma tidsperiod. Systemet 

ger återkoppling på status, men är inte direkt kopplad till aktuell prestation. En direkt 

återkoppling på prestationen för aktuell takt skulle kunna underlätta arbetet med att vidare korta 

ledtider i produktionen och att minska volymer i mellanlager. Det skulle teoretisk kunna bidra till 

ökade prestationer i produktionen samt minskad kapitalbindning. 

 

Uppföljning av produktionens prestation görs idag manuellt med hjälp av färgkodning i 

körplanen. Alla störningar loggas och arbetas med om de anses vara möjliga att arbeta vidare med. 

Då störningar påverkar körplanen diskuteras dessa på dagliga möten och därefter korrigeras 

körplanen i samråd med alla samordnare.  
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Planeringsmetoden inkluderar inte materialflöden och inte heller något ekonomiskt 

förhållningssätt. Dessa hanteras istället på huvudplaneringsnivå. Produkter i arbete (PIA) är inte 

heller kontrollerat via planeringsverktyget. Indirekt är PIA kontrollerat i och med att körschemat 

styr vilka produkter som tillverkas och det dragande systemet triggar produktion. Dock är inte 

det dragande systemet fullt utvecklat då nivåer på mellanlager inte alltid uppfylls. Det dragande 

systemet fungerar endast fullt ut för stationerna provning och brytarmontage. Brytarmontaget 

förses med produkter från mellanlager, vilket drar från föregående stationer, men provningen 

trycker ut till packningen direkt då denna är klar. 
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5. Kravspecifikation för planeringsmetod 
Det första resultatet i arbetsprocessen presenteras nedan som en kravspecifikation för en 

planeringsmetod med tillhörande verktyg för ABB Metallurgi. Kravspecifikationen är en 

sammanfattning av en omvärldsanalys och främst av resultaten från genomförda intervjuer. 

Intervjuerna har resulterat i önskemål och tankar från alla avdelningar, vilka summeras i dessa krav. 

Syftet är att alla ska känna att verktyget skapar värde, samtidigt som metoden inte resulterar i 

orimligt mycket extra arbete. Vidare bygger kravspecifikation på uppgiftsbeskrivningen så att 

modellen ska uppfylla inledande krav från uppdragsgivaren. 

 

Uppgiften att uppdatera planeringsmetoden samt verktyg för produktionsplaneringen har delats 

in i två delar. Aktuellt leveransschemat behandlas som huvudplaneringen, vilken består av två 

delar: nytillverkning och eftermarknad, se Bild 5. En mer praktisk produktionsplanering 

uppdateras också, vilken innehåller detaljplanering för tillverkningen. Produktionsplaneringen 

avses vara placerad i samma dokument, men i en separat flik. Produktionsplaneringsfliken hämtar 

information från båda huvudplaneringsflikarna, nytillverkning och eftermarknad. 

Produktionsplaneringen agerar parallellt med detaljplanering för projektledare och 

teknikavdelningen, dock helt frikopplade från varandra, se Bild 5.  

 

SD-order är en lös modul som inte behandlas i detta uppdrag, dock ligger den kvar i samma 

dokument. Vidare kompletteras produktionsplaneringen med en visualisering av nuläget i 

verkstaden, samt en uppdaterad visualisering av beläggningen i verkstaden. Dessutom införs en 

visualisering av hela nytillverkningsflödet, se Bild 5.   
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Bild 5. Visuell beskrivning av planeringsverktygets helhet. 
SD-order, projektledarplanering och teknikplanering 

ligger utanför uppgiften. Planeringarna ska initialt bygga 
på typtidplaner och produktionsplaneringen ska även 
bygga på ConWIP-styrning. Figurerna med vit text ska 

behandlas och uppdateras inom uppgiften. 
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5.1  Huvudplaneringen 
ABB Metallurgis planeringsmetod och planeringsverktyg föreslås uppfylla följande: 

 

1. Leveransschemat ska användas som kommunikationsverktyg för avstämningar mellan 

avdelningarna 

Likt hur arbetet med leveransschemat genomförs idag, föreslås att leveransschemats huvudsyfte 

och mål är kommunikation mellan intressenter på olika avdelningar. Börtider ska fyllas i innan 

uppstartsmöte inför projektstart, enligt krav 2. I och med mötet ska alla intressenter vara 

införstådda med den skarpa tidplanen för projektet samt vara medvetna om vad som förväntas av 

dem. Vidare ska leveransschemat fungera som uppföljningsverktyg, då avtalat delmoment har 

slutförts ska tidpunkten anges i dokumentet.  

 

2. Leveransschemats automatik ska bygga på typtidplaner 

Initial framtagning av börtider i leveransschemat ska bygga på typtidplaner för hela processen. 

Dessa bör automatiskt räknas fram i leveransschemat för att sedan korrigeras manuellt vid 

uppstartsmöte, med hänsyn till respektive avdelnings egen beläggning samt övriga projekt. 

Leveransschemat ska alltså kopplas till särskild flik i samma dokument, innehållande 

typtidplaner. Beroende av projektets omfattning, kopplas projektet till aktuell typtidplan.  

 

3. Leveransschemat ska fortsatt behandla nytillverkning och eftermarknad separat 

Möjligheten att helt slå ihop dessa flöden har undersökts. Dock är intresset för detta inte 

övervägande. Det beror främst på att arbetssättet kring de två kategorierna är olika. Exempelvis 

kräver eftermarknadsprojekt sällan konstruktion av någon större omfattning och 

eftermarknadsarbeten kräver en annorlunda uppstart, i form av undersökning av arbetets 

omfattning. Men större reparationer kräver ofta samplanering med nytillverkning, då de kräver 

samma resurser i verkstaden. Därför bör nytillverkning och eftermarknad samplaneras i 

produktionsplaneringen, se Produktionsplanering: krav 2. För att nytillverkning och 

eftermarknad ska kunna samplaneras, krävs dock att fler avstämningar för eftermarknad införs.  

 

4. Visuell information till samtliga intressenter av status i leveransschemat 

Beroende av projektens utformning och omfattning förekommer olika utmaningar. Där 

bedömning av såväl konstruktionstid som verkstadstimmar kan vara komplicerade. Därför är 

visualisering av hela processen minst lika viktig som exempelvis status i produktionen. En 

visualisering av status för projektet i förhållande till huvudplaneringen är därför viktigt för 

projektledarna, för att exempelvis tidigt kunna upptäcka och hantera eventuella förseningar eller 

möjliga tidigareläggningar. Exakt utformning av visualiseringen behöver arbetas fram, med målet 

att kunna utläsa aktuell status för respektive projekt. 

 

5. Ska visa ”On Time Delivery” och bör presentera väsentliga mätetal för att kunna beräkna 

”Inventory Turns” och ”Net Working Capital” enligt ABB:s önskemål 

Idag kan OTD utläsas i leveransschemat. Dock önskas att verktyget är format sådant att fler 

mätetal kan genereras och delas med ledning med den frekvens som önskas. Dock kommer inte 

all grunddata för IR och NWC att finnas i leveransschemat, därför bör mätetal som underlättar för 

dessa beräkningar presenteras så att detta möjliggörs.  
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6. Leveransschemat som helhet ägs av projektledarchefen, de separata projektraderna ägs 

av projektledaren för projektet 

Det ska vara projektledarens ansvar att äga respektive projekts hålltider, enligt idag. Men det bör 

också vara fördelat vem som är ansvarig för respektive leverans. Ansvarig för 

mekanikkonstruktionen, ansvarig för elkonstruktionen och beredare för produktionen, som det 

fungerar idag. Vidare ska operationschef äga helheten av leveransschemat.  

 

7. Ska innehålla instruktioner 

Det förekommer en hel del motstånd och skepsis till att använda Excel. Samtidigt förekommer det 

än mer resistans mot att implementera ett helt nytt verktyg. För att underlätta underhåll av 

planeringen ska en instruktion till metodiken inkluderas. Instruktionen ska även innehålla 

incitament för varje avdelning att fylla i leveransschemat. 

 

8. Bör förenkla uppföljning i allmänhet 

Vidare önskas mer uppföljning av fler delleveranser i leveransschemat. Bättre uppföljning av 

delleveranser i samband med ökat engagemang för respektive avdelning att hålla sin tid, önskar 

bidra till eliminerade problem med att skylla på varandra och istället kunna arbeta med 

rotorsakerna till problemen som uppstår i projekten. Vidare är detta relevant då tidplanerna ska 

kunna korrigeras på rätt sätt med tiden. Uppföljning av typtidplanerna väntas också kunna 

fungera som verktyg vid arbete med att korta ledtider.   

 

9. Leveransschemat bör förenkla för godkännande och planering av nya projekt 

Ett uppmärksammat förbättringsområde handlar om godkännande av nya projekt. Målet är att 

aldrig neka något projekt. Samtidigt kan det drabba OTD på längre sikt, om beläggningskontroll 

för inkommande projekt inte är korrekt. Därför bör metoden för kontroll av leveranstid för 

kommande projekt inkluderas i verktyget. Som en utveckling av behandling av Planeringsprojekt, 

där hypotetiska projekt kan läggas in och föreslagen leveranstid kan utläsas.  

 

10.  Kolumner som inte används bör rensas bort eller börja användas, i samråd med 

verksamhetsutvecklingsgruppen ”FLOW” och övriga intressenter 

En del av arbetet bör vara att utvärdera innehållet i leveransschemat. Initiala intervjuer visar att 

intressenterna över lag är tillfredsställda med innehållet i leveransschemat (det är främst 

nytillverkningsflödet som har utvärderats). Dock är det en hel del kolumner som inte används 

idag. Dessa bör ses över och beslut bör fattas kring att ta bort dessa eller börja använda dem, med 

grund i vad som skapar värde.  
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5.2  Produktionsplaneringen 
Produktionsplaneringen anses ligga en nivå under huvudplaneringen, parallellt men frånkopplat 

från projektledarplanering och teknikplaneringen.  Produktionsplaneringen bör vara mer 

detaljerad än leveransschemat och fokusera på produktionen och produktionsordningen. Syftet 

med produktionsplaneringen är att minska kapitalbindningen, främja en jämn beläggningsgrad 

samt garantera och öka leveransprecision. Vidare innebär utveckling av planeringen möjlighet till 

att förkorta ledtider och effektivisera produktionen på sikt. 

 

1. Produktionsplaneringen ska bygga på ConWIP-styrning 

Att produktionsplaneringen ska bygga på ConWIP-styrning innebär att kontroll över mängden 

resurser i arbete ska inkluderas. Man ska sträva efter att bibehålla en fast mängd resurser i arbete 

hela tiden, sådant att kapitalbildningen behålls konstant. Det innebär i praktiken att 

arbetsbelastningen ska vara konstant. Konstant arbetsbelastning kan åstadkommas och 

kontrolleras genom att produktionsplaneringen sorteras enligt optimal produktionsordning, där 

det är tydligt vilka projekt som är i arbete och vilka som är näst på tur in i produktionen. Vidare 

ska strukturen innebära att uppföljning av resurser i arbete genomförs, genom sammanställning 

av valda mätetal. ConWIP innebär vidare: 

o Begränsning i antal order/antal enheter/antal arbetstimmar i arbete samtidigt 

o En avslutad resurs = en ny påbörjas, enligt produktionsordningen 

 

2. Produktionsplaneringen föreslås jämställa nytillverkning och eftermarknad 

I leveransschemat förslås att nytillverkningsprojekt hålls separerade från eftermarknadsprojekt, 

i och med att dessa skiljer sig mycket åt vad gäller process. Dock är det problematiskt att helt 

separera dessa två kategorier, då de använder samma resurser i verkstaden. Därför föreslås att 

produktionsplaneringen för alla projekt slås ihop. I praktiken innebär det att förslaget fortsatt är 

två separata flikar för nytillverkning och eftermarknad i leveransschemat, i kombination med en 

sammanslagning av projekten i produktionsplaneringen, i en separat flik.  

 

3. Produktionsplaneringen ska ta hänsyn till begränsningar och möjligheter 

Likt för det övergripande leveransschemat bör automatik inkluderas i produktionsplaneringen, 

med hänsyn till typtidplaner och andra begränsningar, enligt överenskommen prioritering. 

Begränsningarna, men också möjligheterna till flexibilitet, är många. De mest tydliga och 

prioriterade begränsningarna är: 

1. Leveransvecka 

2. Materialtillgång 

3. Antal montörer i produktionen/Tillgängliga verkstadstimmar 

 

Det är alltså främst dessa begränsningar som ska styra produktionen, enligt ConWIP-syrning. 

Vidare kan övriga begränsningar tas i beaktning vid behov, exempelvis: krockhantering i 

produktionen, tid för delmoment (lindningsmaskiner, provet) och bemanningens 

kompetensområden. 

 

4. Planeringen ska bygga på typtidplaner för projekt av olika storlek och komplexitet 

Detsamma som för huvudplaneringen, att planeringen ska bygga på typtidplaner. För 

tillverkningen innebär det bedömning av verkstadstimmar som projektet kräver, enligt 
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typtidplaner som kan modifieras. Varefter arbete enligt produktionsplaneringen fortlöper, kan 

eventuellt typtidplanerna korrigeras, sådant att de kommer närmare verkligheten.  

 

5. Planeringen ska tydligt visa vilka projekt som är aktiva samt ordningen för produktion av 

kommande projekt 

Om produktionsordningen är förutbestämt, kommer beläggningsschemat att bli jämnare och 

brister i planeringen kan korrigeras tidigt. Självklart kan produktionsordningen korrigeras 

varefter nya order kommer in, och anpassas manuellt om det behövs.  

 

6. Produktionsplaneringen ska visualisera skillnaden mellan skarpa projekt och 

planeringsprojekt 

Idag gör inte planeringen och beläggningskurvan någon skillnad på skarpt projekt och 

planeringsprojekt. Poängen med planeringsprojekt är visserligen att de ska planeras utefter, men 

enligt intervjuresultaten är det högst troligt att även andra projekt kommer komma in, samt att 

planeringsprojektens skarpa order senareläggs och därmed eventuellt även leveranstiden. 

Planeringsprojekten måste vara med i planeringen, men bör markeras som planeringsprojekt för 

att trovärdigheten för siffrorna ska öka.  

 

7. Det måste vara enkelt att planera om 

En förutsättning för att planeringen ska underhållas är att den är enkel att uppdatera och 

underhålla. De som arbetar med verktyget måste vara helt införstådda med hur det fungerar och 

vad som händer om någon parameter ändras. Vidare innebär detta att planeringens utformning 

inte kan vara helt statiskt, utan egna modifieringar måste kunna göras. Det kommer bli en stor 

utmaning i projektet att balansera automatik med dynamik. 

 

8. Produktionsplaneringen bör ägas av verkstadschefen, varje projekts information i 

dokumentet administreras av respektive beredare 

Det har visat sig vara högst relevant för intressenter att kunna försäkra sig om att planeringen är 

korrekt uppdaterad. De innebär att det finns önskemål om att veta vem som har uppdaterat och 

när. En diskussion bör leda fram till vem som ska uppdatera status för varje projekt. Uppföljning 

av planen för produktionsplaneringen bör ägas av beredaren till projektet, men helheten ägs av 

verkstadschefen.  

 

9. Beläggningsschemat för eftermarknad bör bygga på skarpa projekt och prognos i större 

utsträckning än idag 

Idag bygger beläggningsschemat på att två personer krävs för eftermarknadsprojekt. Sedan 

årsskiftet har först statistik på antal personer som arbetar med eftermarknad, vilket innebär att 

typtidplaner bör kunna vidareutvecklas framöver även på eftermarknadsprojekt. Genom att 

samplanera nytillverkning och eftermarknad, med tillhörande bedömning av verkstadstimmar, 

kommer beläggningsschemat komma närmare verkligenheten.  

 

10. Visualisering av beläggningen i verkstaden på ett mer intuitivt sätt 

Det efterfrågas tydlighet i skillnad mellan eftermarknad, skarpa projekt och planeringsprojekt. 

Genom att göra skillnad på skarpa projekt och planeringsprojekt samt i större utsträckning 



45 

 

samplanerera nytillverkning och eftermarknad, kommer det att bli enklare att förstå 

beläggningssituationen.  

 

11. Plan för hur typtidplaner ska uppdateras 

Att börja arbeta med ett nytt verktyg antas riskera att drabba verksamheten negativt på kort sikt, 

men positivt på längre sikt. Det innebär att extra tid kan behöva planeras in sådant att OTD inte 

påverkas. Dock bör en plan för hur tidplanerna kan stramas åt inkluderas innan användning.  

 

12. En instruktion för hur planeringsverktyget fungerar  

För att planeringen ska vara att lita på är det av stor vikt att det är korrekt och uppdateras enligt 

överenskommet. Därför skall en instruktion till hur planeringen ska uppdateras och används 

inkluderas. Exempelvis är det av väsentlig vikt att status i produktionen uppdateras med jämna 

mellanrum, sådant att aktuell status kan utläsas och att intressenter kan känna sig trygga med 

innehållet.  

 

13.  Visualisera status i verkstaden 

Likt visualiseringen av leveransschemat, kan det skapa värde att visualisera status i produktionen. 

Projektledare och andra intressenter kan självklart gå ner och titta i verkstaden. Dock skulle en 

visualisering av status kunna inkluderas, sådant att den bygger på redan befintlig information i 

produktionsplaneringen. 

 

14. Hålltider i leveransschemat ska vara fixerade i produktionsplaneringen 

De börtider som har överenskommits i leveransschemat ska vara styrande för 

produktionsplaneringen. Exempelvis får inte lindning start planeras i leveransschemat sådant att 

det krockar i verkstaden. Det innebär att produktionsplaneringen sedan kan bygga på 

leveransschemats hållpunkter. Ändringar i produktionsplaneringen ska aldrig leda till ändringar 

i leveransschemat, endast tvärtom.  
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6. Uppdaterad planeringsmetod med planeringsverktyg 
Enligt samma struktur som kravspecifikationen har arbetet med förslag på uppdaterad 

planeringsmetod delats in i två delar. Den första delen behandlar huvudplaneringen och den andra 

delen, som är den huvudsakliga, behandlar detaljplaneringen för produktionen. Denna uppdelning 

motiveras också av litteraturstudien, som visar att olika planeringsnivåer krävs. Ovanför dessa två 

planeringsnivåer huserar självklart även en sälj- och verksamhetsplan, vilken inte behandlas i denna 

rapport.  

 

6.1  Huvudplaneringen 
Huvudplaneringens främsta syfte är att fungera som kommunikationsverktyg mellan 

avdelningarna. Min analys visar att det är så det är i nuläget, men att detta kan utvecklas. 

Huvudplaneringen hos Metallurgi är en lista över alla projekt och benämns som leveransschemat, 

då den listar alla leveransprojekt. De flesta har gett mig intrycket av att leveransschemat är ett 

bra verktyg, medan andra har antytt att de inte litar på leveransschemat. Min rekommendation 

till ABB är därför att arbeta med att höja leveransschemats status. Med det menar jag att det som 

står i leveransschemat ska vara av största vikt och vara högt prioriterat att följa. Hålltiderna som 

skrivs upp i leveransschemat ska vara högt prioriterade att hållas.  

 

För att öka chanserna för att det blir verklighet, krävs uppfräschning och uppdatering av 

arbetssätt. Eftersom leveransschemat och dess utformning är relativt accepterat av 

medarbetarna, görs bedömningen att dess struktur och utformning ska behållas. Layouten behålls 

men städas upp samtidigt som en del funktionalitet uppdateras.   

 

Under intervjuerna har det poängterats att leveransschemat egentligen inte är en planering. Utan 

leveransschemat är en lista över alla leveransprojekt som ska genomgå olika processer fram till 

färdiga produkter som levereras till kunder. I och med detta konstaterande, anser även jag att 

leveransschemat bör betraktas som en lista över leveransprojekt. Det motiverar ytterligare 

detaljplaneringarna. Eftersom leveransschemat är en sammanställning, kan det indikera att en 

planering behövs.  

 

Nedan presenteras kommentarer angående arbetsmetod på huvudplaneringsnivå, följt av 

nyheterna som har utvecklats i huvudplaneringen.  

6.1.1 Rekommenderad utveckling av arbetsmetod 

Varje order behandlas som ett eget projekt och har en projektledare. Projektledaren är den som 

ansvarar för projektets tidsplan. Alla projektledare arbetar på olika sätt, men en förutsättning för 

projektledarna är att de har koll på hur det går i projektet. Självklart krävs därför   kommunikation 

och avstämningar. Men som ett exempel är det oftast inte relevant för medarbetarna på 

produktion att veta hur det går för el-konstruktionen, mer än att de håller sin tidplan.  

 

Med detta sagt, föreslås att projektledarna får ännu mer uttalat ansvar för projektens framfart. 

Där det är främst projektledarnas ansvar att projekten håller tidsplanen. Det innebär i praktiken 

att informationen i leveransschemat blir ännu viktigare. Vidare innebär det att cheferna för de 

respektive avdelningarna, som alltså ansvarar för avdelningens detaljplanering, bör 



47 

 

kommunicera mer effektivt med projektledarna. Detta utan att öka antalet möten och antalet 

mötesdeltagare. Att alla ska ha information om allt är inte hållbart i längden. Med detta sagt, bör 

det vara projektledarna som ”äger” leveransschemat, medan det bör vara respektive 

avdelningschef som ”äger” sina detaljplaneringar. Uppdatering av hålltiderna för varje avdelning 

bör ”ägas” av den som står som ansvarig enligt leveransschemat. Att veta vem som äger respektive 

information och dokument, ökar enligt intervjuerna trovärdigheten i informationen.   

 

Vidare rekommenderas att även planeringen av standardprojekt tas på större allvar. Sådant att 

dessa inte glöms bort om antalet stora specialorder ökar. Värdet av att rapportera korrekt och i 

rätt tid i leveransschemat bör få högre status än i dagsläget. Det ska vara lika högt prioriterat att 

leverera enligt leveransschemat och uppdatera det kontinuerligt, även för standardprojekt som 

överlag inte kräver lika mycket uppföljning.  

6.1.2 Uppdaterat innehåll  

Trots att Excel är ett välkänt och inom företagsvärlden välanvänt arbetsverktyg är det långt ifrån 

alla som behärskar det. Därför har förbättringar gjorts för att öka användbarheten och för att fler 

personer ska ha möjlighet att ta hjälp av dess funktionalitet i sitt vardagliga arbete. 

Huvudplaneringen är alltså ett Excel-dokument som kan användas av alla på ABB Metallurgi. 

Sådana dokument tenderar spåra ur och byggas på lager på lager tills innehållet blir oöverskådligt. 

Därför har jag tillsammans med verksamhetsutvecklingsgruppen FLOW, operationschefen och 

utifrån intervjuerna identifierat de kolumner som inte används, och som inte önskas användas, då 

de inte skulle skapa något extra värde. Denna information har därför rensats bort från 

leveransschemat. Det gör leveransschemat mer lättöverskådligt.   

 

Bredvid leveransschemat har beläggningsberäkningarna för verkstaden gjorts. Problemet med 

detta har varit att det har dolts bland allt annat i dokumentet och därmed har det inte uppdaterats 

och endast använts av uppdateraren själv. Detta rensas helt bort och ersätts av ett ny, uppdaterat 

detaljplaneringsverktyg, mer om det i nästa avsnitt.  

 

För att öka användbarheten av huvudplaneringen har en extra informationskolumn lagts till. Men 

med tanke på hur mycket som har rensats bort har mängden arbete inte ökat. Den nya kolumnen 

som har tillkommit, innebär att man vid initiering av projektet måste göra en bedömning av 

projektets omfattning.  

 

Något som ABB-medarbetarna själva har haft uppe som förslag är att vidareutveckla konceptet 

med typtidplaner. Min tolkning är att arbetssättet redan idag bygger på typtidplaner, som 

medarbetarna har i huvudet. Dock är det inte säkert att medarbetarna har samma 

tidsuppfattningar. Därför är detta redan generellt sätt ett accepterat arbetssätt, och det väntas 

underlätta för huvudplaneringen vid uppstart av projekt.  

 

Modellen bygger på tre olika typtidplaner för projekt. Den kortaste typtidplanen är tillämpbar på 

projekt som liknar tidigare projekt och därmed inte kräver lika mycket tid för exempelvis 

konstruktion. Mindre anpassningar till kundens behov utifrån tidigare konstruktioner tillämpas. 

Typiskt tillämpas denna typtidplan på standardprojekt.  
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Den andra typtidplanen kräver lite mer tid, och används vid nya projekt. Dessa typer av projekt 

är av lite större omfattning än vanliga standardprojekt eller kräver mer kundanpassning.  

 

Den sista typtidplanen är väsentligt längre, och tillämpas på större system med ännu mer 

kundanpassning. Alternativt på order innehållande fler enheter än normalt. Typiskt för projekt i 

denna storlek är att det är nya produktkonstellationer där om- eller nykonstruktion krävs för 

såväl el som mekanik samt att produktionslösningen inte är känd för montörerna sen tidigare. Det 

innebär därmed extra tid i alla olika delar av projektet vilket gör att projekten är väsentligt mer 

tidskrävande.  

 

 
Bild 6. Bilden visar uppdateringarna som gjorts i huvudplaneringen. Bilden är censurerad för att inte visa 

information kring företagets kunder. De två nya funktionerna för att beräkna leveranstid eller starttid syns 
på bilden, vilka förutsätter att den nya, gula kolumnen ”storlek” är ifylld för att vald typtidplan ska aktiveras. 
Vidare visar bilden den nya funktionen för att lägga till ett projekt. Slutligen har en sista kolumn lagts till för 

att användaren ska få en varning om ett projekt ännu inte är inplanerat i detaljplaneringen för 
produktionen.  

Lägga till nya projekt 

En inbyggd funktion för att lägga till projekt i leveransschemat har varit specifikt efterfrågat av 

uppdragsgivaren. Detta till följd av att problem tidigare har uppstått på grund av bristande 

kunskaper i Excel. Därför har ofta använda funktioner automatiserats. Exempelvis har ett makro 

lagts till i dokumentet, som har funktionen att lägga till ett nytt projekt. Makrot har kopplats till 

en ”knapp” i Excel, sådant att det ska vara enkelt och intuitivt att använda, se Bild 6. När man 

trycker på knappen infogas nya rader där projektinformationen kan läggas till. Vidare har celler 

som innehåller formler, eller som av andra anledningar inte ska ändras, markerats som låsta celler 

i dokumentet. På så vis minimeras risken för att fel uppstår. 

 

Beräkna leveranstid eller starttid 

Vidare har ytterligare två makron med tillhörande knappar lagts till i Microsoft Excel-dokumentet, 

se Bild 6. Funktionaliteten i dessa makron bygger på de typtidplaner som tidigare förklarats, dessa 

kallas för ”Upprepat system”, ”Nytt system” och ”Stort system”. Typtidplanerna kan i och med 

dessa två knappar användas på två olika sätt. Det första möjliggör att leveranstiden för projektet 

kan beräknas. Genom att ange när det är möjligt att starta projektet kan ett preliminärt 

leveransdatum beräknas, i enlighet med metoden framåtplanering. Denna funktion kan användas 

när man lägger in ett hypotetiskt projekt eller ett planeringsprojekt, alltså ett projekt som har 

kommit en bit in i säljprocessen och som med stor sannolikhet kan tänkas omvandlas till en order.  
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Genom att lägga in ett planeringsprojekt i huvudplaneringen och använda den nya funktionen, kan 

överblick kring leveranstid och tillgänglig beläggning inses. Genom att dessutom länka det 

hypotetiska projektet till detaljplaneringen, kan kontrolleras att beläggning i verkstaden finns 

tillgänglig. Denna funktion kan med fördel användas redan på säljnivå, och användas som hjälp 

för säljarna vid delgivning av leveranstider till kunder.  

 

I litteraturstudien presenteras både framåt- och bakåtplanering. I detta produktionssammanhang 

är det vanligast med bakåtplanering, då det är vanligast att kunderna önskar leverans till ett 

förbestämt leveransdatum. Denna struktur beror på att installationer av produkterna ofta önskas 

till redan inplanerade driftstopp hos kunderna. Genom att redan i ett tidigt skede använda sig av 

den omvända funktionen, att beräkna starttid och andra hålltider utifrån en angiven 

leveransvecka, kan planeringen underlättas. Det finns två huvudsakliga fördelar som kan uppnås.  

 

För det första kan säljarna få en bättre insyn i hur tidskritiskt det är med att få klart försäljningen 

och få påskrivna kontrakt. I sådana lägen där leveransdatumet inte är förhandlingsbara, 

exempelvis till följd av att igångkörningen måste planeras under redan planerade stopp hos 

kunderna, är denna insikt extra viktig att skaffa sig för att kunna arbeta lönsamt. Ibland krävs att 

projekten startas innan kunden helt har bestämt sig. Denna funktion kan även hjälpa till att 

motivera arbetssättet för chefer.   

 

Den andra fördelen nås vid uppstart av ett nytt projekt. Som tidigare förklarats, planeras för de 

olika hållpunkterna i projektet vid projektets uppstartsmöte. Det är främst vid stora, mer 

komplicerade projekt som uppstartsmöten hålls och hålltider diskuteras. Samtidigt är det vid 

dessa situationer som tidsuppskattningar är som svårast att göra. Det är dock vanligt att även 

mindre projekt har tajt tidsplan, vilket dock inte alltid uppmärksammas innan det är för sent och 

stress uppstår.  

 

Genom att vid uppstartmötet arbeta utifrån typtidplanerna i den nya funktionaliteten i 

huvudplaneringsdokumentet, blir det tydligt för alla från början om tidplanen är rimlig eller 

väldigt tajt. På så sätt kan riskarbeten startas i tid och möjliga hinder för projektet undanröjas. 

Under intervjuerna har uppkommit önskemål om att föreslagna hålltider för projekten ska vara 

ifyllda redan innan uppstartsmötet. Dessa nya funktioner fungerar som hjälp för att realisera 

detta. Om hålltider senareläggs eller tidigareläggs, avvikande från typtidplanen, kan det indikera 

hur tidskritisk ett projekt är och alla uppmärksammas på detta i ett tidigt skede av projektet.   

 

Vidare hjälper funktionen till vid beslut om de faktiska hålltiderna som projektet måste ha, och 

alla kan vara överens om att det nu är det som gäller. Projektledaren är den som äger 

huvudplaneringen och har sista ordet vad gäller hålltiderna och de olika projektmedlemmarnas 

ansvar i projektet. När medarbetarna lämnar uppstartsmötet, bör alla vara fullt införstådda i den 

beslutade tidplanen och vilka åtaganden var och en har i detta, även i mindre projekt.  

 

Kommunikation mellan konstruktion och produktionen 

Något som har varit i fokus under intervjuerna och i verksamhetsutvecklingsgruppen är värdet av 

kommunikation mellan mekanikkonstruktörerna och verkstaden. Denna kommunikation måste 

vara ömsesidig och dubbelsidig, det vill säga att information behöver delas i båda riktningarna. 
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Samtidigt som vikten av denna kommunikation alltid kommer upp för diskussion, har antytts att 

fler avstämningar i huvudplaneringen inte krävs. I och med att åsikterna kring detta varit så 

övertygande, har samma avstämningspunkter behållits. Samtidigt anser jag att en uppdatering av 

arbetssätt kring denna viktiga kommunikation bör ses över. Exempelvis krävs att verkstaden 

kommunicerar om de önskar tidigarelägga någon produktion, så dessa ritningar kan prioriteras 

på konstruktionsavdelningen.   

 

Det enklaste sättet att genomföra denna kommunikation anser jag vara via mail mellan chefer, 

alternativt via kommentarer i leveransschemat om svaret inte är akut. Idag upplever jag att 

mycket kommunikation sker i förbigående på möten som egentligen handlar om något annat. 

Detta innebär att det lätt glöms bort eller inte tas på allvar. Att leva efter tumregeln att det som 

inte finns nedskrivet inte gäller skulle kunna vara en potentiell lösning på detta problem. 

 

Lite utanför detta projekt har även andra kommunikationssvårigheter mellan 

mekanikkonstruktion och verkstad uppmärksammats. Exempelvis förekommer det ibland 

mindre problem med ritningarna, varvid montörerna löser problemet med hjälp av sin långa 

erfarenhet, men ibland utan återkoppling till konstruktörerna. Det kan leda till att samma fel 

återkommer på ritningarna. Om informationen om problemet istället skulle återkopplas till 

konstruktören, så skulle felet kunna hanteras och inte återkomma. För att få ordning på detta 

krävs uppdatering av arbetssätt där denna återkoppling och uppföljning även av standardprojekt 

inte försummas.  

6.1.3 Leveransprecision  

Enligt tidigare kommer huvudplaneringen vara det underlag som ligger till grund för mätetalet 

”On Time Delivery”. Dock har beräkningarna gjorts tydligare och transparensen i mätetalet har 

därmed ökat. Det innebär att det är lättare för medarbetare som är intresserade att se var siffrorna 

kommer ifrån. Och förhoppningsvis innebär det på sikt att medarbetarna blir mer benägna att 

vara med och förbättra detta mätetal som är otroligt viktigt för Metallurgi och även för ABB i stort. 

Vad som också är viktigt att göra tydligare är att förseningar som beror på att kunden ändrar i sin 

specifikation inte ska påverka mätetalet. Om kunden ändrar i slutskedet i projektet, måste det var 

okej att senarelägga slutdatumet, vilket är något som säljarna och projektledarna kan komma att 

behöva vara tydligare med mot kunderna, för att OTD ite ska påverkas negativt av externa 

faktorer.  

 

6.2  Produktionsplaneringen 
Från början var det som nu är huvudplaneringen avsett som den enda planeringen. Varefter 

antalet order och komplexiteten har ökat, har fler planeringsaspekter krävts. Liknande situation 

har inträffat för HV Breakers i Ludvika, där huvudplaneringen och materialinköp har 

centraliserats. I och med detta krävdes en detaljplanering för produktionen, för att säkra en 

kostnadseffektiv produktion där variation i tillverkningen är möjlig genom att exempelvis dela 

upp order av många enheter med lång bearbetningstid.  

 

Centralisering av inköp är ett ämne som diskuteras även för metallurgi. Samtidigt som antalet 

order blir fler och komplexiteten hos produkterna ökar. För att fortsätta kunna åstadkomma 

produktion till konkurrenskraftigt pris och hög kvalitet, krävs planering och strategi i högre 
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utsträckning än i dagsläget. Vidare har både säljarna, projektledarna och teknikavdelningen egna 

detaljplaneringar. Detta antyder att det är lämpligt för produktionen att utveckla en parallell 

arbetsmetod, speciellt då leveransschemat ses som en lista mer än som en planering.  

 

Vidare följer inte enbart leveransschemat produktionsstrategin som används, det vill säga 

ConWIP. Och parallellt med strategin om att upprätthålla konstant mängd produkter i arbete, eller 

i detta fall, konstant antal montörer i arbete, har ABB höga mål för att minska kapitalbindningen i 

företaget. Metoden som ligger bakom produktionsplaneringen har hämtats från litteraturstudien 

som behandlar ConWIP som arbetsmetod [5] [6].  

 

Kapitalbindningen mäts med mätetalet Net Working Capital (NWC), centralt för hela ABB. Där alla 

avdelningar måste göra sitt för att de högt uppsatta målen ska kunna uppnås. Metallurgi är redan 

en del av ABB som har mycket låg kapitalbindning, i och med att ingen tillverkning mot lager sker, 

och material till tillverkningen beställs när ordern redan är lagd från kunden. Det Metallurgi kan 

göra för att minska sin kapitalbindning ytterligare i produktionen är främst att beställa material 

så sent som möjligt, samt att tillverka så sent som möjligt.  

 

Det finns fler fördelar med att beställa så sent som möjligt och tillverka så sent som möjligt, 

förutsatt att leveranstiderna inte äventyras. Med det menas att det viktigaste alltid måste vara att 

klara leveranserna, dock med så lite marginal som möjligt. Det är detta resonemang som ligger till 

grund för planeringsstrategin som föreslås.  

 

Det mest intressanta för ABB Metallurgi att kunna garantera leveranstiden, och därmed 

mätvärdet On-Time-Delivery. Vidare fokuserar ABB centralt på låg kapitalbindning. Därför 

arbetas främst med bakåtplanering. Idag finns det ingen dokumenterad detaljplanering som följs 

upp och delas med montörerna. Dock finns förutsättningarna för att kunna göra det med hjälp av 

typtidplaner. Genom att kategorisera storleken på projekten, kan ungefärliga hålltider tillämpas i 

planeringen. Genom att bakåtplanera utifrån typtidplaner, kan överbeläggning och kapacitetshål 

hittas. Utifrån detta kan produktionen planeras sådan att överbeläggning undviks och resurser 

utnyttjas mer effektivt. Nedan presenteras strategin bakom detaljplaneringens utformning. 

6.2.1 Leveransprecision 

Det viktigaste för metallurgis kunder är att produkterna håller utlovad kvalitet och att de 

levereras på utsatt tid. För att tydliggöra vikten av detta, krävs att planeringsverktyget inte tillåter 

förseningar. Därför bygger planeringen på ett senaste startdatum, och även ett tidigaste 

startdatum för respektive order. Det senaste startdatumet beräknas utifrån leveransveckan, 

minus den tiden produktionen beräknas ta, med hänsyn till antalet montörer som ska arbeta med 

ordern. I och med att mindre tid krävs om fler montörer kan arbeta parallellt med ordern.  

6.2.2 Inköp 

Det tidigaste startdatumet är istället relaterat till när förhandsmaterial kan beställas och förväntas 

anlända till verkstaden. För att material ska kunna beställas krävs att tidigare steg i projektet är 

avklarade. Så som att konstruktionsavdelningen har lämnat ifrån sig dokumentation angående 

materialet som krävs för de första produktionsstegen, följt av resterade till de senare 

produktionsstegen. Dessa tidpunkter finns angivna i leveransschemat, både när de är planerade 
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till att vara och när de faktiskt är genomförda. Datumen när konstruktionsavdelningen lämnar 

ifrån sig sin dokumentation är alltså styrande för när beredarna i produktionen kan göra sina 

inköp. Vilket i sin tur är styrande för när materialet anländer sådant att produktion kan initieras.  

 

Dock har erfarenhet visat att det allt som oftast är fördelaktigt att producera produkterna så sent 

som möjligt. Delvis beror det på att vissa specifikationer från kunderna kan komma in sent. Det 

vill säga att kunderna gör ändringar på sina produktspecifikationer sent i processen. Det innebär 

också att det är fördelaktigt att material beställs så sent som möjligt. Och även att detaljer i 

konstruktionen görs så sent som möjligt. Vidare går detta resonemang i linje med företagets 

övergripande strategi och planer på at minska kapitalbindningen så mycket som möjligt.  

 

Idag görs inköpen överlag utifrån leveransschemats hålltider. Det kan innebära att montörer som 

blir klara med en tidigare order, inte direkt kan starta på nästa order då material ännu inte har 

inkommit. Detta scenario har montörerna själva påpekat sker. Metoden kan också innebära att 

material ankommer för tidigt tillverkstaden. Då det i nuläget inte råder platsbrist är det inte något 

problem för verkstaden. Däremot kan en förändring i arbetssätt bidra till att minska 

kapitalbildningen, vilket är ett stort fokus för ABB centralt. Genom att kontinuerligt uppdatera 

detaljplaneringen, syns det faktiska produktionsstartsdatumet, vilket kan vägleda inköparna i 

deras arbete på ett djupare sätt än idag.  

 

Något som har diskuterats under arbetets gång har varit att inkludera materialplanering i samma 

detaljplaneringsverktyg. Dock är detta så komplext och skulle endast fungera som 

detaljplaneringen integrerades i affärssystemet, vilket inte ansetts vara ett rimligt alternativ i 

nuläget. Trots detta anser jag att den nya detaljplaneringen kan hjälpa för att göra mer strategiska 

inköp.  

 

I dagens planering är det mer riktat åt att materialtillgången styr vilken produkt som ska börja 

tillverkas. Detta resonemang går inte i linje med övrig teori och med företagets mål och strategi. 

Genom att ha en detaljplanering, även grovt över en längre tid framöver, kan inköp styras för att 

planeringen ska fungera. Inte tvärtom. Självklart kan materialbrist vara en anledning till att 

produktionen inte kan ske på utsatt tid, och det kan vara så att det är någon underleverantör som 

ligger bakom dessa misstag. Men generellt bör det vara inköparens ansvar att material finns att 

tillgå när tillverkningen är planerad att starta. 

 

I den uppdaterade planeringsmodellen har tillverkningen delats in i två delar. Anledningen till att 

produktionen endast har delats i två delar, trots att produktionen ofta består av flera logiska 

indelningar, är att alla produkter inte kräver gå igenom alla delar. Därför blir planeringen enklare 

att hantera med endast två stationer. Det som kan anses vara negativt med denna indelning är att 

endast två tidpunkter för start av produktionsdelar är lätta att utläsa. Det innebär att delleverans 

av komponenter ändå måste tänkas igenom av beredarna. Dock är denna struktur ett lyft mot 

tidigare planeringar, som möjliggör mer strategiska inköpsförutsättningar. Varefter den nya 

planeringen förhoppningsvis kommer att bli accepterad, kan den byggas ut till att hantera fler 

produktionsindelningar och därmed bidra till ytterligare fördelar.  
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Bild 7. Bilden visar tidigare visualisering av beläggningsläget i produktionen, med antal montörer på y-axeln 

och veckorna som planeras för på x-axeln. Det blåa fältet visar alla nytillverkningar, inklusive 
planeringsprojekt. Det gröna fältet motsvarar ett konstant antal montörer som arbetar med reparationer, 

siffran speglar alltså inte den korrekta fördelningen av personal mellan de olika kategorierna.  

6.2.3 Jämn beläggning 

I linje med produktionsstrategin ConWIP bör eftersträvas att hålla en jämn beläggning i 

verkstaden, samtidigt som order planeras till att tillverkas så sent som möjligt. Utifrån denna 

grundtanke är produktionsplaneringen utformad. När man lägger in en order i planeringen, ska 

man börja med att planera starten av order så sent som möjligt, varefter startdatum kan 

tidigareläggas för att skapa jämnare beläggning och undvika överbeläggning längre fram i tiden. 

Genom att planera på detta sätt, förespråkas så sen tillverkning som möjligt, utan att 

leveransprecisionen äventyras och utan att montörer står utan arbete. 

 

Vid en jämn efterfrågan, eller vid produktion mot lager, är det lättare att åstadkomma ett jämt 

flöde och därmed en jämn kapitalbindning. Säsongsvariationerna som förekommer för metallurgi 

står i vägen för att det ska vara möjligt. Därför måste vissa tillverkningar tidigareläggas för att 

leveranstider ska klara att hållas.  

 

För att underlätta vid planering av produktionsstarter har graferna för beläggningsgrad i 

verkstaden uppdaterats. För det första kan utläsas ur grafen vilka projekt som är skarpa 

nytillverkningsprojekt, vilka projekt som är eftermarknadsprojekt samt vilka projekt som är 

planeringsprojekt. När planeringen görs kan alltså lätt kontrolleras i bilden att de skarpa 

projekten inte överskrider tillgänglig beläggning. Vidare kan kontrolleras att det inte finns toppar 

längre fram som indikerar att tillverkning bör tidigareläggas för att klara av att hantera 

inkommande order längre fram.  

 

En så jämn beläggning som möjligt är att föredra. Alltså att så lite toppar och dalar som möjligt 

förekommer i diagrammet, se jämförelse Bild 8 och Bild 9. Vidare är det värt att kommentera att 

små toppar eller dalar inte behöver vara problematiska. Det viktigaste är att den ackumulerade 

beläggningen, över en längre tidsperiod, inte överskrids.  
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Bild 8. Bild som visar uppdateringen av beläggningsbilden, innan planeringen har jämnats ut Det blåa fältet 
motsvarar i den nya bilden endast skarpa nytillverkningsprojekt. Planeringsprojekten visas nu med en egen 
färg, orange. Det gröna fältet visar inte längre ett konstant antal montörer, utan det faktiskt uppskattade 
utfallet.  Bilden är inte överensstämmande med det kompletta produktionsläget för företaget. Den turkosa 

färgen visar budget. 

 

 
Bild 9. Bilden visar den uppdaterade beläggningsbilden. Bilden är inte överensstämmande med det kompletta 

produktionsläget för företaget, men överensstämmande med Bild 8.  

6.2.4 Detaljplaneringens funktionalitet 

Projekten som ska planeras måste länkas från huvudplaneringen, varefter hålltider automatiskt 

länkas till detaljplaneringen. Eftersom detaljplaneringen inte har använts tidigare är det av stor 

vikt för medarbetarna att den inte tar för mycket tid att uppdatera. Med detta i åtanke har så 

mycket information som möjligt automatiskt länkats från huvudplaneringen. Dock är det 

fortfarande fem egenskaper för tillverkningen som måste fyllas i manuellt för att planeringen ska 

fungera. 

 

För det första måste anges hur mycket tid det tar att tillverka den aktuella ordern. Detta är 

egenskaper hos produkterna som de som arbetar med tillverkningen har goda kunskaper om. 
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Dessutom finns det hjälp i form av typtidplaner även för detta. I samband med det, måste anges 

hur lång tid av denna som beräknas till de första tillverkningsstegen (kärnläggning och lindning). 

Varefter resterande tid av den totala alltså krävs i slutstegen (montage och prov). 

Tillverkningstiden, tillsammans med tidigaste startvecka och senaste startvecka är sen låsta och 

går inte att ändra förutsatt att inte exempelvis ändringar görs i huvudplaneringen som möjliggör 

tidigare start, så som att konstruktionsavdelningen tidigarelägger sina aktiviteter.  

 

Vidare fyller den som planerar i hur många montörer som önskas arbeta med ordern parallellt. 

För större lindningar kan exempelvis krävas två montörer vid tillverkning, medan de vid mindre 

lindningar kan räcka med en. Är de dessutom fler enheter på en order kan fler montörer arbeta 

parallellt, eller så väljer man att tillverka en enhet i taget. Antalet montörer per order kan 

redigeras under planeringsarbetet, om det exempelvis är ett mycket tidspressat projekt eller om 

beläggningen behöver jämnas ut.  

 

Då uppgifter som antal verkstadstimmar som krävs anges. Är det viktigt att timmarna endast 

motsvarar bearbetningstid och ställtid. Det vill säga inte eventuell kötid eller annan väntetid. 

Eftersom dessa tider inte är direkt kapacitetskrävande i form av personalkrävande. Genom att 

endast planera för ställtid och bearbetningstid kommer beläggningsbilden att bli mer korrekt.  

 

Det sista som måste fattas beslut om i planeringsarbetet är när tillverkningen ska starta. Initialt 

bör utgås ifrån att produktionsstart så sent som möjligt är det mest optimala, varefter starten kan 

tidigareläggas om så krävs.  

 

Varefter dessa fem informationsfält fyllts i, faller planeringen ut automatiskt via formler i 

Exceldokumentet, se Bild 10. Varningar uppkommer i dokumentet om överbeläggning uppstår, 

eller om man försöker planera startdatumet för tidigt eller för sent enligt begränsningarna.  

 

 
Bild 10. Bild som visar fält som automatiskt länkas från huvudplaneringen och som användaren behöver fylla 

i manuellt för att planeringen ska fungera. 

Något som ytterligare ökar trovärdigheten och användbarheten är att den nya planeringen 

innefattar även eftermarknasprojekt, alltså reparationer. Dessa planeras på samma sätt genom att 

länkas från sin leveranslista. Även planeringsprojekten ska finnas med i detaljplaneringen. Dock 

med en särskild utmärkelse för att tydliggöra att det inte är skarpa projekt.  

 

Ytterligare en funktion som detaljplaneringen kan användas till är att lägga in hypotetiska projekt, 

på samma sätt som planeringsprojekt. Om man vet att beläggningen är tajt, kan man lägga in ett 

hypotetiskt säljprojekt samt den information som krävs för att planera projektet. På så sätt kan 

beläggningen i verkstaden snabbt kontrolleras och rimligheten i att klara av att hålla 

leveranstiden kan göras. Detta kan fungera som underlag och bevis vid kommunikation med 

exempelvis säljare, på samma sätt som i huvudplaneringen.  
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Bild 11. Censurerad bild som visar hur planeringen ser ut. Efter att användaren har fyllt i de gula fälten enligt 
Bild 10, faller produktionstimmarna automatiskt ut i denna bild. Antalet timmar, projektnamn, antalet projekt 
och leveranstider har censurerats i denna bild. Siffrorna som presenteras representerar årtal och vecka, 
exempelvis år: 2017 vecka: 20 = 1720.  

6.2.5 Rekommenderat uppdaterat arbetssätt 

Den största skillnaden i arbetsmetod är för detaljplaneringen. Eftersom denna tidigare inte har 

använts för att bestämma produktionsordning. Det enda den tidigare versionen av planeringen 

användes till, var att kontrollera beläggningen längre fram, ungefärligt.  

 

I nuläget upplever jag också att det inte är tydligt vem som ansvarar för att planera och följa upp 

vad. Under benchmarkingbesöket i Ludvika insågs att det egentligen kanske är på den högsta 

nivån som planeringsmetoden bör ses över. Projektledarna upplever stundtals att de inte har 

kontroll över sina projekts status. Det innebär i praktiken att de behöver jaga olika personer i 

projektet för att få vet hur det går. Eller vänta till projektledarmötet var 14e dag hos produktionen.  

 

För att planeringen ska vara användbar krävs att projektens status uppdateras. Det föreslås göras 

en gång i veckan, eller kanske varannan vecka. Det innebär lite extra arbete för verkstadschefen 

eller beredarna, men den tiden bör de få tillbaka i och med de fördelarna som en uppdaterad 

planering medför.  

 

I nuläget, när leveransschemat fungerar som den mest korrekta planeringen, är det 

leveransveckan som styr allt. Och leveransschemat är alltid sorterat sådant att den order som ska 

levereras först, är listad högst upp. Det innebär att större projekt som tar lång tid att tillverka kan 

vara under tillverkning trots att de är placerade längre ner i listan. Planeringen av detta hålls i 

huvudet. Med det nya verktyget, behöver inte allt hållas i huvudet, samtidigt som fler medarbetare 

kan ta del av planeringen.  

 

Under intervjuerna diskuterades med projektledarna och andra intressenter gällande hur mycket 

information från verkstaden de önskar. Varvid diskussioner om hur mycket de faktiskt kan kräva 

uppstod. Å ena sidan vill projektledarna se verkstaden som en leverantör som levererar oavsett 

väg till målet, vilket beskrivits i intervjuresultatet. Å andra sidan är projektledarnas 
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personligheter riktade åt att de vill ha så mycket kontroll de kan få. Samtidigt antyds att 

projektledarna kan titta på sifforna i typtidplanerna, men dessa säger egentligen inte dem 

någonting. När en detaljplanering finns på plats, kan projektledarna därför välja om de vill gå in 

och följa upp arbetet i sina projekt, eller hålla sig till att följa upp i huvudplaneringen. Om de tittar 

i detaljplaneringen, kan det hjälpa projektledarna att få typtidplanerna att betyda mer, när de sätts 

i sitt sammanhang och projekten samplaneras med varandra.  

 

Den nya uppdaterade detaljplaneringen ska sorteras enligt startdatum i stället för enligt 

slutdatum, leder det till att layouten efterliknar ett Gantt-schemat. Detta ger även andra 

intressenter möjlighet att ta del av planeringen, utan någon ansträngning. Parallellt med att 

planeringsstrukturen nu följer den övergripande produktionsstrategin, mer om detta under 

rubriken ”ConWIP”.  

 

Eftermarknad 

Tidigare har eftermarknadsprojekt inte officiellt planerats tillsammans med 

nytillverkningsprojekt. Dock har de eftermarknadsprojekt som är av större omfattning övergått 

till att i vissa fall samplaneras samt att båda produktkategorierna har övergått till att utnyttja 

samma resurser. Det som gör det svårt att samplanera dessa två produktkategorier är att 

eftermarknadsprojekten är svåra att tidsuppskatta. Trots detta har analysen lett fram till att 

fördelarna med att samplanera dessa är större än uppoffringen som denna tidsuppskattning 

innebär. Därför har beslutats att tidsuppskattningar ska göras för eftermarknadsprojekt, likt som 

för nytillverkningsprojekt, sådant att verkstadstiden kan samplaneras.  

 

En extra kolumn för tidsuppskattning införs alltså för eftermarknadsprojekt i planeringen. Detta 

medför också att den totala beläggningsgraden för verkstaden blir mer verklighetsbaserad än 

dagens metod. Dagens metod utgår från att eftermarknadsprojekt alltid har ett fixt antal 

montörer, vilket inte är verklighetsbaserat. Den uppdaterade metoden leder alltså till mer 

verklighetsbaserad statistik och en mer korrekt beläggningsbild, se jämförelse mellan Bild 7, Bild 

8 och Bild 9.  

 

I och med att alla projekt samplaneras kan även andra tidskrävande aktiviteter i verkstaden 

planeras in. Under intervjuarbetet uppkom att teknikerna ibland behöver ha tillgång till 

verkstaden och då även till en eller flera montörer som kan hjälpa dem. Genom att titta i 

detaljplaneringen för produktionen, kan teknikerna hitta luckor när verkstaden inte är helt 

fullbelagd eller när leveranstiderna inte är jättekritiska. På så sätt kan även utvecklingsprojekten 

få ta större utrymme i verkstaden, då det är genom dessa som verksamheten kan utvecklas på sikt.  

 

Om ConWIP 

Enligt litteraturen som presenterats i denna rapport, är det typisk vanligt att använda en 

tryckande strategi när man tillverkar mot lager, men en dragande strategi när efterfrågan är 

kundorderstyrd. Samtidigt är det mest lämpligt att använda en dragande strategi när 

produktionen är taktad och varje station alltså är ungefär lika tidskrävande. Vilket inte är fallet i 

denna produktionsmiljö. Därför anser jag att ConWIP är ett lämpligt sätt att arbeta utefter. Och 

det är därför produktionsplaneringen bygger på detta resonemang.  
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Det är även därför andra presenterade produktionsplaneringsstrategier inte har använts vid 

framtagning av denna produkt. Exempelvis är inte cyklisk planeringsmetod möjligt att tillämpa i 

detta sammanhang, då efterfrågan inte är cyklisk. Vidare har flaskhalsplanering varit uppe för 

diskussion, dock har det inte varit ett alternativ, då det inte finns någon tydlig flaskhals i 

produktionssystemet. Istället förekommer flera kritiska resurser, som varierar mellan perioder. 

Produktionsplaneringen kan utvecklas vidare till att kunna analysera speciella delar av 

produktionen, så som tid för prov, om det är intressant i framtiden. I nuläget har dock intresset 

för detta varit litet.  

 

Litteraturen säger att man bör akta sig för att prioritera projekt med prioritetstal, i och med att 

det inte är tillräckligt transparant och det kan vara svårt att avgöra vad det är som ligger bakom 

planeringens utfall. Därför har valts här att inte göra det.  

 

Något annat som har varit uppe för diskussion under arbetets gång är möjligheten att dela upp 

alla order och istället planera varje enhet för sig. Detta arbetssätt är speciell vanligt i taktade 

produktionsmiljöer som vanligtvis är helt dragande. Som exempelvis i för ABB High Voltage 

Breakers där vi gjorde studiebesök. Som tidigare beskrivits är en taktad produktion mest lämplig 

när produktmixen är känd och när operationstiderna är relativt lika varandra. Vilket inte är fallet 

för ABB Metallurgi. Metallurgi som ofta tillverkar helt nya produkter, med nya konstruktioner, 

kan istället nå fördelar genom att tillverka hela ordern i följd, till följd av att arbetet kan gå 

snabbare när en likadan produkt tillverkas på följd. Dessa är några av incitamenten för att inte 

planera varje enhet för sig och fortsättningsvis planera varje order separat. Om en order består 

av olika leveranstider kan dock dessa separeras i planeringen.  

 

Den nya planeringsstrategin tenderar dock ha inslag av strategin TOC (eng. theory of constraints) 

som introduceras i litteraturstudien. I och med att planeringen bygger på några utvalda 

begränsningar, tidigast start, senast start, produktionstid, och önskat antal montörer, se Bild 10. 

 

Inom ConWIP är det mycket viktigt att tydliggöra produktionsordningen. Det innebär att 

detaljplaneringen sorteras enligt planerat startdatum. Istället för att sorteras på leveransdatum, 

som huvudplaneringen gör. Ytterligare en anledning till detta är att alla projekten tar så olika lång 

tid att processa. Ett återkommande projekt där konstruktion och tillverkningsmetod är känd, 

passerar mycket snabbare än ett helt nytt och stort system. Därför skapar det inget extra värde 

att sortera detaljplaneringen enligt leveransdatum. Den kontrollen det skapar täckts in i 

huvudplaneringen, samt av de funktioner i planeringen som hindrar för tidig och för sena 

startdatum. Istället nås fördelar i form av tydlighet då detaljplaneringen fokuseras på vilka projekt 

som är aktiva och vilka som är kommande, enligt litteraturstudiens rekommendation.  

 

Vidare är det av hög relevans inom ConWIP-teorin att behålla en konstant mängd produkter i 

arbete, eller i detta fall, en konstant arbetsbelastning. Enligt Littles lag, som presenteras i 

litteraturstudien, innebär det att utleveranserna också kan hållas konstanta. Eftersom det inte hör 

till vanligheten att ledtider korrigeras utan någon åtgärd. Alltså, så länge inga åtgärder sätts in för 

att korrigera ledtiderna i produktionssystemet och mängden arbete hålls konstant (ConWIP), 

kommer utleveranserna att hållas stabila. I och med detta undviks även fluktuationer i systemet, 
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vilket möjliggör att kortare leveranstider kan garanteras kunden, än om större variationer skulle 

förekomma.  

 

Veckostyrning 

Under de veckovisa styrningsmötena går man igenom bland annat alla leveransprojekt. Tavlan 

som används för styrningen är helt manuell och projekten listas med hjälp av remsor på en white 

board sådant att de går att flytta runt. I samband med detta projekt har diskuterats om en digital 

tavla skulle vara att föredra. Om tavlan som visar aktiva projekt i produktionen skulle vara digital 

skulle fler kunna vara involverade och ta del av den, vilket skulle skapa ett värde för de övriga 

avdelningarna. Samtidigt är tavlans placering i verkstaden taktiskt. I och med att det innebär att 

anställda på andra avdelningar ibland tar sig till verkstad. Även om det kanske råder delade 

meningar kring hur mycket folk ska springa runt i verkstaden, har iakttagits att det uppskattas i 

verkstaden när de blir besökta: främst av projektledarna och teknikerna. Samtidigt kan den nya 

produktionsplaneringen studeras av alla på samma sätt som för leveransschemat. 

 

Veckovisa genomgången i form av tavelmöten anses vara rimligt i och med ledtiderna som 

förkommer. Dock anser jag att innehållet på mötena skulle kunna korrigeras så de skapar ett 

större värde. Det kanske är så att jag inte förstår allt och att vissa saker som jag tycker skulle vara 

intressant, inte skapar värde. Men jag skulle föreslå att projekten sorterades på 

produktionsordning istället för på leveransvecka, enligt den nya planeringen. Främst i och med 

de varierande ledtiderna.  

 

Ett alternativ för att visuellt uppdatera tavelmötena skulle kunna vara att behålla det som inte 

behandlar leveransprojekten manuellt på en tavla. Samtidigt som en display sätts upp där 

detaljplaneringen återfinns. På så sätt kan alla montörer följa ändringar i produktionsplanen och 

hjälpa till i att följa upp faktisk tidsåtgång per projekt. Viktigt i detta läge är dock att det endast får 

vara verkstadschefen och beredarna som gör ändringar i planeringen.  

 

Trots möjlig restriktion kan detta vara intressant för montörerna, då de kan få dem att känna sig 

mer involverande och insatta i planeringen. Vidare ger det montörerna möjlighet att komma med 

förslag och åsikter. Samtidigt som det blir tydligt för montörerna vilka projekt som är aktiva, vilka 

som är mest kritiska samt vad de ska göra när nuvarande projekt är avslutat. Dessa fördelar kan 

nås även utan en digital lösning. Produktionsplaneringen kan skrivas ut på A3-papper med jämna 

mellanrum, exempelvis då förändringar i produktionsplanen gjorts. Helst skulle 

produktionsplanen kunna uppdateras en gång i veckan. Efter arbetsdagen på fredagen, eller på 

måndag morgonen, kan arbetade timmar per projekt fyllas i och en uppdaterad planering falla ut. 

Genom detta blir projektens status mycket tydligt visualiserade.  

 

Eftersom alla känner varandra i produktionen skulle det kunna vara givande att inkludera en 

genomgång över vad alla jobbar med. Exempelvis en kort genomgång för varje person eller 

arbetspar, där de får berätta hur det går med aktuellt projekt. På så sätt kan även omfördelning 

av resurser bli mer effektiv.  

 

Då montörerna kan följa detaljplaneringen i realtid, kan det ge dem en ökad känsla av ansvar och 

engagemang. Samtidigt som det kan avlasta verkstadschefen som inte behöver fördela resurser 
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lika aktivt och montörerna slipper fråga honom hela tiden. Detta arbetssätt, tillsammans med att 

alla kan ta del av detaljplaneringen, tror jag kan leda till möjlighet att korta ledtiderna framöver 

och bättre kontroll över tillverkningstid per produktvariant kan lättare utläsas. 

 

Typtidplanerna 

En viss oro har uttryckts gällande den ökande användningen av typtidplaner. Genom att helt 

förlita sig på typtidplanerna kan typtiderna bevaras längre än de behöver. Då det kan vara lätt att 

inte arbeta lika effektivt när man ser att tiden finns att tillgå. Om typtidplanerna istället är för 

korta, kan det leda till försenade leveranser, vilket inte heller är ett bra alternativ. Därför krävs en 

plan för hur typtidplanerna kontinuerligt kan uppdateras. 

 

Vad gäller typtidplanerna på huvudplaneringsnivå är inte oron lika stor. På denna nivå krävs lite 

extra tid i typtidplanerna, då leveranstiderna är så beroende av övrig beläggning på företaget. 

Samtidigt krävs att även dessa arbetas med, sådant att interna processer alltid bör förbättras och 

därmed även ledtiderna. Vidare gäller det att ha konkurrenskraftiga leveranstider mot kunderna 

i förhållande till konkurrenter.  

 

För exempelvis mekanikkonstruktionen har delade meningar kring tidsåtgången delgivits mig. En 

del anser att förhandsinformation om standardprodukter borde gå att ta fram snabbare än vad 

som sker i dagsläget, medan andra hävdar att mekanikkonstruktionen är mycket hårt pressade 

hela tiden. Det skulle därför vara intressant att vidare följa upp ledtider för de två 

avstämningspunkterna för mekanikkonstruktionen, det vill säga hur långa tider det tar att 

leverera förhandsinformation och färdiga konstruktioner. Utvärdering av dessa kan ligga till 

grund för uppdaterade, och kanske flera, typtidplaner för att ytterligare korta de totala ledtiderna 

och därmed leveranstiderna på sikt.  

 

Den nya uppdaterade detaljplaneringen för verkstaden bygger helt på typtidplanerna som 

anpassas till respektive projekt. För luftiga typtidplaner kommer då leda till att verkstadsarbetet 

inte blir tillräckligt effektivt. För tajta typtidplaner kommer leda till stress och eventuellt 

försenade projekt i verkstaden. Bäggedera kan också leda till högre kapitalbindning i och med att 

material kan få vänta eller vara låst i produktionen extra länge. I och med detta krävs att 

typtidplanerna hela tiden utvärderas och modifieras.  

 

Genom att involvera montörerna i arbetet med planeringen och genom att uppdatera planering 

en gång i veckan, inses snart hur mycket tid som går åt för varje projekt. Varefter typtidplanerna 

kan uppdateras. Ett sätt att hjälpa till med uppdatering av typtidplaner skulle kunna vara att 

montörerna rapporterar sina arbetstimmar som det gör idag, men lägger till vilket projekt de har 

arbetat på. Det skulle ge en bättre bild av tidsåtgången och arbetssättet kan även leda till insikter 

om prissättningen av produkterna.  

 

Det nya planeringsverktyget är byggt för att planera framtiden, och är inte optimalt utformat för 

att kunna följa upp hur många timmar projektet har tagit. Däremot kan ledtid utläsas ur 

planeringsverktyget. Vilket jag föreslår att man bör börja med att göra. Parallellt med att antalet 

arbetade timmar per projekt loggas av montörerna.   
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7. Slutdiskussion 
Litteraturstudien i denna rapport sammanfattar aktuellt material kring produktionsplanering som 

är väsentligt för fallstudien. Litteraturstudien tillsammans med intervjuerna utgör det huvudsakliga 

underlaget för datainsamlingsfasen i arbetet. Datainsamlingen utgör underlaget för hur det 

uppdaterade planeringsverktyget har utformats. Benchmarkingbesöket utgör också en del av 

datainsamlingen, men fungerar mer som inspiration än vetenskaplig källa. Föregående avsnitt 

presenterar resultaten i form av ett förslag på uppdaterad metod med tillhörande tillämpning i form 

av ett produktionsplaneringsverktyg. Nedan följer en diskussion kring resultaten på ett 

sammanfattande vis.  

 

7.1  Produktionsförutsättningar ABB Metallurgi 
Produktmixen för fallstudieobjektet är stor, vilket innebär att masstillverkning inte förekommer. 

De flesta produkterna genomgår liknande produktionssteg, dock med helt olika omfattning och 

olika bearbetningstid per område. Det är inte heller helt givet hur produktionen kan delas in i 

stationer. Då montörerna ofta följer med sin produkt genom fler moment och ibland utförs fler 

moment parallellt. I och med detta är inte en taktad produktion i någon större utsträckning 

intressant. Istället är det en tidsfasad produktionsplanering som är tillämpbar.  

 

Gällande produktionsstrategi använder företaget främst ett dragande produktionssystem, med 

inslag av tryckande system internt inom produktionen. Där målet är att eftersträva en jämn 

produktion, även kallat ConWIP. Därför är modeller kopplade till detta arbetssätt mest 

intressanta.  

 

Beroende på vem man frågar förekommer det flaskhalsar i produktionen. Dock är det inte någon 

resurs som alltid är flaskhals. Därför är det svårt att planera utefter flaskhalsar, enligt teorin. 

Istället förkommer en del kritiska resurser, både i produktionen och i projekten som helhet. Dessa 

utgörs främst av övergångar mellan avdelningarna, vilka utgör avgörande delar för att 

verksamheten ska fungera. Istället för att fokusera på flaskhalsar kan därför kritiska resurser 

identifieras.  

 

Inom produktionen är lindningen och provet kritiska resurser. Som nämnts under intervjuerna 

har tidigare försök till att planera efter provet gjorts. Det fungerade bra men upplevdes leda till 

mer jobb än det skapade värde. Därför slutade man att uppdatera denna planering. Vidare är det 

endast i ett fåtal fall som provet blir en flaskhals. Det är stor del av tiden som provet står still, det 

är endast vid krockar som det kan blir en flaskhals, och dessa tillfällen är enkla att förutse. Istället 

anses intresset vara större för att planera utefter lindningen.  

 

Lindningen är den resurs i produktionen som är mest begränsad, i såväl material som montörer 

och maskiner. Det finns ett visst antal lindningsmaskiner, som dessutom till viss del är begränsade 

att användas till olika typer av produkter. För små spolar räcker det med en operatör, medan det 

för större spolar krävs två operatörer. Vidare är det starttiden för lindningen som är mest kopplad 

till föregående avdelning inom projektet, det vill säga konstruktion. Konstruktionsavdelningen 

måste leverera förhandsinformation till produktionen angående material till lindningen för att 

produktionen ska bli effektiv. Detta då koppar och övrigt material, exempelvis isolation, har en 
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längre leveranstid och därför behöver beställas längre i förväg än andra komponenter och 

råmaterial. Lindningen betraktas i och med ovanstående som en kritisk resurs. Eftersom 

produktionsplaneringen har delats in i två delar, där lindningen är den ena, kan planeringen 

enkelt byggas ut. Sådant att lindningen som kritisk resurs kan utvärderas.  

 

Vidare beskrivs i litteraturen att kontroll över kötid är av stor vikt. Detta är inget som mäts direkt 

i nuläget. Idag kontrolleras i störst utsträckning beläggningen, vilken alltså inte har något med 

kötid att göra. Dock kan kötiden lätt uppskattas om utnyttjandegraden av operatörerna i 

verkstaden är känd. Vad som påvisats i litteraturen är att beläggningen endast ska ta hänsyn till 

ställtid och bearbetningstid. Det innebär att dagens beläggningsbild skulle kunna uppdateras om 

högre kontroll över ställtider, bearbetningstider och kötider kunde införas.  

 

7.2  Förändringsarbete på Metallurgi 
Då jag har befunnit mig i ABB:s lokaler har jag gjort några allmänna iakttagelser, exempelvis vad 

gäller medarbetarnas inställning till förändringar. Det första som hände när jag kom till ABB:s 

lokaler var att jag fick höra kommentaren: ”Här gillar vi inte förändringar”. Den allmänna 

inställningen till förändringar har efter denna kommentar varit mest positiva. ABB är uttalat 

toppstyrt och dessutom fungerar ABB Metallurgi som ett underföretag till det större varumärket.  

I och med detta är det vanligt förekommande att ABB centralt ställer krav på förändringar hos 

sina underföretag. Ett exempel är att inköpsfunktionen hos Metallurgi eventuellt önskas 

centraliseras, vilket medarbetarna på plats visar ett starkt motstånd till. En vanlig kommentar är: 

”Cheferna där uppe har kommit på det, men det kommer inte att fungera här”.  

 

Att organisationen är toppstyrd behöver självklart inte vara något negativt, men hur 

förändringsarbeten genomförs kan behöva anpassas till den valda företagsstrukturen. Vidare 

upplever jag att majoriteten av de anställda på Metallurgi är stolta över att arbeta inom ABB och 

över att vara en ABB-medarbetare. I enlighet med Aguirres teori om att man ska fånga upp det 

som får medarbetarna att känna sig stolta, skulle detta kunna utnyttjas bättre i organisationen.  

 

Vidare upplever jag, kopplat till rapportens uppgift, att det som får medarbetarna att vara stolta 

är att klara av att färdigställa leveranser i tid. Men inte bara att klara av det, utan också att klara 

av det på ett bra sätt. Avdelningen anses ha en hög OTD (eng. On Time Delivery), men det som 

uppmärksammas är att vägen till leverans inte alltså går smidigt till. Vanligt förekommande är 

exempelvis att de interna funktionerna skyller på varandra, som förklarats tidigare i rapporten. 

Historiska projekt som anses ha varit problemprojekt, kan vara de som trots allt har givit de mest 

nöjda kunderna. 

 

Att avdelningarna inte arbetar 100 % tillsammans för att nå företagets övergripande mål kan vara 

en anledning till att förändringsprojekt upplevs vara svåra att genomföra. I och med att detta går 

emot Aguirres teori om att framgångsrika förändringsprojekt kräver sammanhållning. Genom att 

ge huvudplaneringen nytt liv i detta projekt, önskas att det ger ny energi till medarbetarna och få 

dem att känna gemenskap och kanske även ansvar. Genom att typtidplanerna som hålltiderna 

bygger på är gemensamt överenskomna, hoppas detta kunna leda till ett större engagemang för 

att leverera i tid till nästa person, sådant att irritationsmoment kan elimineras. 
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Under benchmarkingbesöket diskuterades hur den nya planeringsmetoden implementerades. 

Varvid erfarenheter delades kring att det är av stor vikt att ledare, gärna i chefspositioner, är 

drivande i processen och är positiva till förändringsarbetet. Därför är det viktigt att börja 

implementeringen i rätt ände. Vidare måste accepteras att förändringar i arbetssätt tar tid att välja 

sig vid. Och det kan vara jobbigt att sätta sig in i något nytt, speciellt om man inte känner att man 

får ut något värde av det.  

 

Vidare mätte benchmarkingobjektet ABB High Voltage Breakers sina resultat efter införandet av 

den nya planeringsmetoden. Och det tog tid innan förbättrade resultat kunde utläsas. Därför är 

det viktigt att härda ut och fortsätta använda det nya. För ABB som har lång planeringshorisont 

till följd av den komplexa produktionen, beräknas det ta upp till ett halvår innan fördelar kan 

hämtas hem från ett nytt planeringsverktyg.   

 

Som beskrivits i litteraturstudien är det av stor relevans att ta hänsyn till de mänskliga, mjuka 

aspekterna vid förändringsarbeten. Där olika modeller och metoder för detta tas upp. I arbetet 

har ingen specifik av dessa metoder tillämpats. Vilket jag hade ändrat på om jag hade börjat om 

projektet idag. Enligt alla modeller som beskrivs i litteraturstudien, är det på något sätt viktigt att 

skapa en positiv känsla kring förändringen. Alltså att medarbetarna ska känna förtroende, 

brådska och önskan kring att det nya behövs. Denna del av förändringsarbetet hoppas jag att jag 

har lyckats med. 

 

Det jag skulle behövt göra annorlunda är att jag borde ha involverat medarbetarna mer under 

arbetsprocessen med det nya planeringsverktyget. Sådant att de som ska arbeta med det skulle 

ha fått vänja sig succesivt med dess utformning. Istället tänkte jag att de skulle få en känsla av att 

det nya är häftigt när man får de det helt klart. I efterhand kan jag känna att detta var en 

missbedömning. I enlighet med teorin borde arbetssättet ha utformats annorlunda. 

 

7.3  Komplexitet i detaljplaneringen 

Under arbetets gång med att utveckla planeringsverktyg i Excel har insetts hur komplext ett 

planeringsproblem är. Det är många aspekter som måste tas i beaktning, och komplexiteten i 

problemlösningsmetod blir snabbt allt för komplicerad. I litteraturen påvisas vidare att 

sekvenseringsproblem ofta kan bli mycket komplexa. Denna insikt, tillsammans med ABB:s 

önskemål om att börja med en intuitiv planeringsmetod som inte kräver mer underhåll än dagens 

arbete, leder till motsägelser.  

 

Vidare är inte produktsammansättningen påverkbar på detaljplaneringsnivå, till följd av 

kontraktsbundna leveranstider. Därför konstateras att ett komplext sekvenseringsproblem inte 

är lämpligt. Rekommendation är därför att börja med att välja ut de två viktigaste parametrarna. 

I denna fallstudie blev dessa leveranstiden och kapaciteten i form av antal montörer. Men även 

med enbart dessa två parametrar blev problemlösningen komplex.  

 

Under arbetets gång undersöktes även alternativ till att fortsätta utveckla det Exceldokument som 

fungerar som planering. Ett exempel som varit uppe för diskussion har varit en koppling till 



64 

 

affärssystemet SAP för att kunna inkludera även materialplanering. Detta förkastades på grund 

av komplexiteten. Dock föreslås att denna tanke inte helt förkastas, speciellt inte om man ser att 

orderingången börjar öka kraftigt. Excelfiler har en tendens att utvidgas och sedan bli så stora att 

de inte ger någon överblick. Det bör hållas under uppsikt.  

 

En hög prioritet för ABB centralt är som sagt att minska kapitalbindningen. För planeringen 

innebär det kontroll över mängden produkter i arbete, samt att alla medarbetare är fullt 

sysselsatta. Det innebär också att påbörjad produkt inte bör köa i verkstaden, utan avslutas så 

snart som möjligt efter att den påbörjats. Samtidigt binder det mer kapital att förvara produkter 

som är färdigtillverkade än produkter i arbete. Tillsammans med historiken kring att kunder ofta 

ändrar sin specifikation nära inpå leveranstiden, är det av stor relevans att aktiviteter utförs just-

in-time.  

 

7.4  Rekommendationer till företaget 
Utifrån min analys och min tid på ABB Metallurgi föreslår jag att företaget bör se över och 

tydliggöra sina prioriteringar i allmänhet. Det går inte att vara bäst i alla avseenden, utan det 

handlar om att positionera sig och sitt företag i ett större sammanhang i värdekedjan. Vad gäller 

planering visar min analys att prioriteringsordningen för olika fokusområden bör vara följande: 

1. Leveransprecision 

2. Jämn beläggning 

3. Minska kapitalbindning 

 

Det viktigaste för ABB Metallurgi är att leverera sina produkter till kunderna i tid, därför ska det 

vara i fokus. Vidare har ABB Metallurgi valt att arbeta utifrån produktionsstrategin ConWIP, för 

att exempelvis minimera kostnader i produktionen. I produktionssamanhanget är det jämn 

arbetsbelastning som är det främsta fokuset inom ConWIP-teorin. Därför bör även detta vara högt 

prioriterat, dock inte på bekostnad av försenade leveranser. Detta hanteras i det nya 

planeringsverktyget, där beläggningen är enkel att jämna ut, utan att leveranserna riskeras bli 

försenade. Därefter är det mycket viktigt för ABB som helhet att minska sin kapitalbindning. I och 

med det nya planeringsverktyget kan inköps genomföras mer strategiskt, då startdatum för när 

material måste ha anlänt till verkstaden tydliggjorts. Vidare kan produktionsplanering med fördel 

byggas ut framöver. Om exempelvis flaskhalsoptimeringar skulle behöva genomföras.  
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8. Slutsatser 
I det inledande kapitlet av rapporten formulerades en frågeställning med tre underfrågor. 

Materialet i rapporten ligger till grund för möjligheten att kunna besvara dessa frågeställningar. 

Här presenteras svaren på frågorna på ett sammanfattande vis.  

 

Vad krävs av ett heltäckande planeringsverktyg för ABB Metallurgi? 

Vad som krävs av ett heltäckande planeringsverktyg har visat sig vara mycket svårt att svara på. 

Svaret på denna fråga, enligt litteraturstudien, är att det beror på vilken produktionsstrategi som 

tillämpas. Mitt svar efter detta arbete är att ett planeringsverktyg inte går att vara heltäckande. 

En planering fungerar som en simulering av verkligheten och den kommer därför inte att stämma 

helt överens med verkligheten. Detta måste inses och accepteras för att vidareutveckling av arbete 

med planering ska vara möjlig. 

 

Eftersom en planering är just en planering gäller det att få den så nära verkligheten som möjligt. 

Det kan göras genom att välja ut de viktigaste parametrarna och bygga planeringen utefter dessa. 

De viktigaste parametrarna varierar mellan olika produktionsmiljöer och olika strategier. I och 

med detta är mitt svar att ett planeringsverktyg är mycket svårt att få heltäckande, men att det 

som krävs är att planeringsverktyget är utformat sådant att det följer företagets 

produktionsstrategi.  

 

En planering speglar möjligt verkligt utfall förutsatt att tidplanerna går att hålla. Om så inte att 

fallet och delleveranser är försenade krävs av planeringsverktyget att det uppmärksammar 

användaren på detta. Och att utformningen är byggd sådan att det går att planera om utifrån 

aktuella förutsättningar. Det som krävs är egentligen att alla parametrar tas hänsyn till för att 

verktyget ska vara heltäckande, med i praktiken är detta inte möjligt att genomföra. Därför krävs 

att planeringsverktyget tar hänsyn till några utvalda parametrar vilka bör väljas utifrån 

produktionsstrategin.  

 

Vilka begränsningar bör tas hänsyn till vid framtagning av en uppdaterad planeringsmetod med tillhörande 

verktyg? 

Som nämnts ovan är det mycket komplext att ta hänsyn till alla parametrar och ett 

planeringsverktyg som försöker göra det blir snabbt mycket svårt att hantera. Därför har ett antal 

parametrar eller begränsningar som speglar de viktigaste produktionsförutsättningarna valts ut.  

 

Då produktmixen är mycket varierad och produkternas utformning kräver nya konstruktioner i 

enlighet med kundernas krav innebär det också att de olika produkterna genomgår olika 

produktionssteg. Det innebär också att varje produkt inte genomgår alla produktionssteg. Samma 

problematik förekommer vid reparationer, där exempelvis endast vissa delar av produkten 

behöver repareras. För att skapa en planeringsmodell som är tillämpbar på alla produkter, har 

produktionen delats in i två huvudsakliga delar: lindning och montage, där lindningen föregår 

montaget. Lindningssteget behöver inte enbart vara lindning, utan innefattar ibland även 

kärnläggning. Montaget innefattar allt som sker efter lindningen, exempelvis prov och 

slutmontage. Hänsyn tas därför till uppskattad tidsåtgång för de två valda produktionsstegen samt 



66 

 

att lindningssteget måste föregå montaget. Startdatumet för montaget styrs alltså av slutdatumet 

för lindningen.  

 

Vidare krävs det att material finns att tillgå när produktionen ska starta. Materialplaneringen har 

avgränsats från detta arbete, men en begränsning i tidigast startdatum styrs av tillgång till 

material. Från det att förhandskonstruktionen är klar, adderas leveranstiden av det materialet 

med längst leveranstid som krävs till första produktionssteget. Utöver detta, är det beredarnas 

ansvar att se till att material anländer vid rätt tidpunkt till produktionen.  

 

Valda begränsningar i denna tillämpning är alltså: 

 Tid tidverkningen beräknas ta, vilken delas i två delar där första delen måste föregå den 

andra. 

 Tidigaste startdatum: som beror av hålltid för konstruktion och leveranstid av material 

med längst leveranstid. 

 Senast datum för färdig i verkstaden: Får ej passeras. 

 Tillgänglig kapacitet i form av arbetskraft: vilken enligt vald produktionsstrategi ska 

hållas så kontant som möjligt.  

 

Dessa ligger till grund för möjligheten att planera för produktionsordning och planera om enligt 

ändrade förutsättningen i något av ovanstående.  

 

Andra begränsningar som valde att inte tas med i detta projekt, men som kan vara av större 

intresse i vid andra produktionsförutsättningar är exempelvis: beläggning i specifika maskiner 

och enskilda montörers kompetensområden.  

 

Hur kan ABB Metallurgi på bästa sätt använda ConWIP-styrning och planera för att klara av att hantera 

fler inkommande order? 

I ABB Metallurgis fall är det ConWIP som är den rådande produktionsstrategin. I enlighet med 

svaret på föregående fråga krävs därför att planeringen följer denna strategi. De främsta syftena 

med produktionsplanering är som tidigare nämnt att: säkra leveranstider, skapa ett högt 

resursutnyttjande och säkerställa låga kostnader för tillverkningen. Prioriteringen av syften kan 

variera mellan företag och produktionsmiljöer beroende av exempelvis lagerhållning och 

priskänslighet. För fallstudieföretaget är det säkrade leveranstider som bör vara högst prioriterat 

på grund av kundernas känslighet gällande leveransprecision. Enligt den ursprungliga teorin är 

syftet med ConWIP att bibehålla en konstant mängd produkter eller material i arbete. I ABB 

Metallurgis fall är detta mycket svårt att mäta och kontrollera, i och med att produktmixen är helt 

varierad och i stort sätt varje producerad enhet är unik. Därför är vald strategi från ABB:s sida att 

bibehålla konstant arbetskraft.  

 

I enlighet med Ekvation 1, Littles lag, innebär konstant mängd produkter eller personer i arbete 

att även utleveranserna hålls konstanta, förutsatt att inga övriga förändringar görs som påverkar 

genomloppstiden.  

 

Valt sätt att använda ConWIP styrning är alltså genom att utforma planeringen sådan att så jämn 

beläggning som möjligt kan åstadkommas, i och med att detta leder till jämna utleveranser. För 
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att klara av att hantera fler order i framtiden kan enligt Littles lag två åtgärder sättas in. Antingen 

kan mängden WIP ökas, vilket i detta fall innebär att ta in mer personal, eller så kan 

genomloppstiderna minskas.  

 

Planeringsverktyget är utformad på så vis att dessa två parametrar kan justeras utifrån 

verkligheten. Tillgången till arbetskraft kan lätt ändras för att se hur detta påverkar planeringen 

och korrigeras enligt aktuella produktionsförutsättningar. Om istället förändringar i exempelvis 

produktionsteknik görs, vilket påverkar genomloppstiden, kan tiden som produktionen beräknas 

ta korrigeras ner. Samtidigt som planeringens syfte utifrån dessa eventuellt varierande 

produktionsförutsättningar ska vara att behålla jämn arbetsbelastning, som i Bild 8 och Bild 9. 

 

Vilka intressenter finns och vilken information behöver respektive avdelning ta del av, och på vilket sätt? 

De intressenter som finns är ledningsgrupp, säljavdelningen, projektledarna, teknikavdelningen 

och verkstaden, samt till viss del även kunderna. Kundernas del i planeringen har dock avgränsats 

från denna rapport. Istället ses slutdatumet som en fast begränsning. Kundernas intresse i den 

interna planeringen ska hanteras av projektledaren för det respektive projektet. 

 

Ledningsgruppen och säljavdelningen arbetar inte regelbundet på planeringsnivåerna som 

behandlas.  Men i och med att det har efterfrågats bättre kommunikation till säljavdelningen 

gällande exempelvis standardleveranstider, har typtidplaner inkluderats i leveransschemat. 

Detsamma gäller för ledningen, de behöver egentligen inte arbeta med planering på denna nivå. 

Däremot är de mycket intresserade av mätetal så som OTD. Och kanske mest av allt att 

planeringen är utformad sådant att det bundna kapitalet kanske minskas. Ledningen och säljarna 

behöver dock inte kunna ta del av planeringen, så länge allting fungerar. Samtidigt är det viktigt 

att planeringen går att förstå för dessa, då exempelvis avdelningschefen kan komma att behöva 

hjälpa till vid beslut kring exempelvis bemanning.  Vilket den nya utformningen av 

beläggningsdiagram kan hjälpa till att besluta om på ett korrekt sätt.  

 

Projektledarna har delgivit olika synpunkter vad gäller hur mycket insyn de behöver i 

detaljplaneringen. Därför har inte detaljplaneringen utformats för projektledarna i första hand. 

De har övergripande ansvar för projektet och litar på att verkstaden levererar i tid. Men de facto 

att det finns en detaljplanering kan lugna projektledarna och de kan lätt skaffa sig en överblick 

över status i verkstaden sådant att de kan känns sig trygga med att det finns tillgänglig kapacitet 

för att klara av att färdigställa alla projekt.  

 

Som spindel i nätet är leveransschemat viktigt för teknikavdelningen. Om antalet projekt och dess 

storlek ökar sätter det hög press på teknikavdelningen. För att jämföra med verkstaden har de 

ofta mer tid på sig att anpassa sig till mängden och storleken av nyinkomna projekt, medan 

teknikavdelningen måste vara mycket snabbare på att komma igång med konstruktion av 

produkterna. Mitt förslag är därför att teknikavdelningen använder leveransschemat på ett 

tydligare och högre prioriterat sätt. Dessutom bör de använda den data över sina ledtider som 

faktiskt finns i leveransschemat för att utvärdera ledtider och lyckas korta ner dessa på sikt.  

 

I och med att snabba ändringar i planeringen måste kunna förekomma är det av stor vikt för 

konstruktionsavdelningen att kunna ta del av produktionsplaneringen. I och med att det är vanligt 
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förekommande att verkstaden behöver tidigarelägga tillverkning, främst av standardprojekt, för 

att frigöra bemanning längre fram till större och svårare projekt. Det är då av stor vikt att denna 

önskan når fram till konstruktionsavdelningen sådant att de kan tidigarelägga konstruktion av 

produkten. Genom möjligheten för konstruktörerna att studera detaljschemat, kan denna 

kommunikation förbättras och önskemålen om eventuell tidigareläggning kan tas på större allvar 

än idag. 

 

Verkstadspersonalen, beredare och montörer, är de som är mest involverade i detaljplaneringen 

i form av produktionsplaneringen. Dessa är därmed även de som kan uppnå mest fördelar med 

planeringen. Störst skillnad när produktionsplaneringen sätts i bruk borde det bli för 

verkstadschefen, beredarna och inte minst för montörerna. Idag är den enda överblicken som 

finns leveransschemats. Det är inte tydligt vilka projekt som är aktiva och vilka som är kommande. 

Vilket ofta medför negativa konsekvenser på grund av missförstånd: att material inte finns att 

tillgå eller att det blir mycket stressigt på slutet av tillverkningsprocessen. Planeringen borde 

också kunna avlasta verkstadschefen, då montörerna själva kan titta i planeringen för att veta 

vilken produkt som är näst på tur att tillverka. Samt att montörerna kommer kunna få en bättre 

överblick över hur de ligger till, om de behöver be om mer hjälp eller om material som borde vara 

på väg ännu inte är det. Alla dessa fördelar borde kunna minimera risker för förseningar och 

garantera ännu bättre leveransprecision, samtidigt som det bundna kapitalet kan minskas.  

 

Med det nya verktyget kan verkstadschefen och beredarna ha bättre framförhållning, samtidigt 

som montörerna kan få bättre överblick över pågående arbete och kommande projekt. 

Montörerna kan även få bättre överblick över hur lång tid deras arbete är beräknat att ta, vilket 

kan hjälpa till att korrigera typtidplanerna fram över sådant att de blir mer lika verkligheten.  
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Bilagor 

1. Intervjufrågor 

I denna bilaga presenteras de intervjufrågor som behandlats under intervjuerna och i de mer 

allmänna samtalen med medarbetarna på ABB Metallurgi. Alla frågor som finns med i detta 

formulär har behandlats under intervjuerna, men personerna från de respektive avdelningarna. 

Till följd av att intervjuerna har varit av semistrukturell karaktär, har även följdfrågor och 

vidareutvecklingar av diskussionerna ägt rum, vilka inte presenteras här. Följdfrågorna som står 

med i detta formulär ställdes inte till alla, utan fungerade som stöd under intervjuerna för att föra 

konversationen framåt i de fall där detta krävdes. Ord som är markerade med fet stil är nyckelord 

med extra stort intresse att få kommentarer kring.  

 

Allmänt om intervjupersonerna och planeringsmetod 

 Namn och befattning/titel: 

 Berätta om dina vardagliga arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

 Hur arbetar du med leveransschemat/huvudplaneringen? 

o Uppdaterar du något i planeringsdokumentet? 

o Hur ofta uppdaterar du det? 

o Vilken information i huvudplaneringen är intressant för dig? 

o Hur ofta arbetar du med planeringsdokumentet? 

 Vad tycker du fungerar bra med planeringen? 

 Vad tycker du fungerar mindre bra med planeringen? 

 Vad tycker du om huvudplaneringens utformning idag? 

 Är det något speciellt i huvudplaneringen som du tycker är onödigt och inte skapar extra 

värde? 

 Är det någon information som du saknar i leveransschemat? 

 Använder du något annat dokument eller system för att fylla dessa luckor? I så fall 

vad/vilket? 

 Vad tänker du på när jag säger ConWIP? 

o Vad innebär ConWip för dig? 

o Hur arbetar du med ConWip i ditt vardagliga arbete? 

o Hur tror du att dina kollegor arbetar med ConWIP? 

o När började ni med ConWIP? 

o Hur har arbetet ändrats sedan dess? 

 Arbetar du med nytillverkningsflödet, eftermarknadsflödet eller båda? 

 Vad har du för tankar kring att planera eftermarknadsprojekt och 

nytillverkningsprojekt separat? 

o För- och nackdelar? 

 Brukar du delta på uppstartsmöten? 
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o Hur arbetar man med leveransschemat på uppstartsmöten? 

 

 

 

 

Sälj, Projektledning och konstruktion 

 Vad har du för tankar kring planeringens koppling till övrigt affärssystem? 

o Skulle det underlätta användandet eller bara krångla till det? 

 Vad skulle underlätta för dig i din/dina anställdas arbete? 

 Hur fungerar det med kontrakt? Någon som skulle kunna inkluderas i leveransschemat? 

 Hur följer ni upp hålltider och leveranstider?  

o Vad tror du om att inkludera detta i huvudplaneringen? 

Produktionen: 

 Hur fungerar produktionsflödet? 

 Vad är det svåraste i produktionen? Finns det någon flaskhals eller trång sektor? 

 Hur flödar produkterna genom produktionen? 

o Hur säkerställer man att två produkter inte befinner sig på samma ställe i 

produktionen samtidigt? 

 Hur arbetar ni med detaljplanering för produktionen? 

 Vad är det som bestämmer vilken ordning vi ska tillverka i? 

o Fungerar det bra? 

 Deltar du på veckostyrningsmötet för eftermarknad? 

o Vad är syftet med detta möte för dig? 

o Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? 

 Deltar du på veckostyrningsmötet för nytillverkning? 

o Vad är syftet med detta möte för dig? 

o Vad fungerar bra, vad fungerar mindre bra? 

o Är det rätt personer som deltar på detta möte? 

o Vad skulle skapa mer värde för dig personligen? 

 Berätta hur det fungerar med materialbeställningar: 

o Vem beställer vad? 

o Hur vet ni när allt kommer? 

o Kan man se lagersaldon någonstans? 

o Hur vet ni när nytt måste beställas? 

o Antal leverantörer? On-time-delivery från leverantörer? 

 Vad finns det för lagerhållning? 

o Av vad, hur mycket?  

o Hur vet man när man ska beställa nytt? 

 Finns det någon lathund eller instruktioner till leveransschemat? 

 Vad är det viktigaste syftet med planeringen och leveransschemat för dig? 

Montörer:  

 Hur vet du var du ska jobba när? 

 Hur vet du vilken produkt du ska arbeta på och vad du ska? 

 Hur håller du kolla på när du ska vara klar med ett specifikt moment? 

 Hur samordnas detta med nästa och föregående person? 
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 Hur fördelas arbetet mellan er? 

 Har ni bra överblick över övrig verksamhet och inkommande order? 

 Vad fungerar bra idag, med planeringen? 

 Vad fungerar mindre bra? 

2. Intervjuer 

Intervjupersonernas fullständiga namn, datum, tid och plats för intervjuerna presenteras nedan. 

Samtliga intervjuer och samtal har ägt rum i ABB Metallurgis lokaler på Terminalvägen 24 i 

Västerås. 

 

Formella intervjuer: 

Anders F. Lehman- Avdelningschef Metallurgy 

22/2 - 2017 13:00-14:00 Mötesrum Våning C 

 

Olof Sjoden- Säljchef 

27/2 - 2017 13:00-14:00 Mötesrum Våning C 

 

Zaeim Mehraban - Projektledare och senare även Head of Project Managers 

16/2 - 2017 13:00-14:00 Mötesrum Våning C 

 

Staffan Bell- Projektledare 

28/2 - 2017 14:00-15:00 Mötesrum Våning C 

 

Boo Eriksson - Projektledare 

2/3 - 2017 10:30-11:30 Mötesrum Våning B 

 

Lars Nordekvist - Teknikchef 

21/2 - 2017 14:00-15:00 Mötesrum Våning B 

 

Fredrik Kristensson – Mekanikkonstruktör och produktutvecklare 

8/3 - 2017 10:00-11:00 Mötesrum Våning B 

 

Eleonor Olsson – Beredare produktion och ansvarig eftermarknad 

1/3 - 2017 10:00-10:45 Konferensrum Verkstaden 

 

Tomas Bengtsson – Beredare produktion 

1/3 - 2017 10:45-11:30 Konferensrum Verkstaden 

 

Kontinuerliga samtal, diskussioner och frågeställningar har diskuterats med: 

 

Jan-Erik Eriksson – Operations Manager/Affärsutvecklare/Handledare för detta projekt 

 

Said Fjällström – Verkstadschef och beredare produktion 

 

Tord Kroon – Beredare produktion 
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Montörerna har inte intervjuats formellt, utan kontinuerliga frågor har ställts spontant på 

verkstadsgolvet och under fikaraster. 

 

3. Benchmarkingfrågor 

Inför benchmarkingbesöket formulerades ett antal frågor att utgå från och se till att få svar på. 

Dessa frågor reviderades tillsammans med Operations Manager innan besöket, då även han skulle 

delta på besöket.  

 

 Avdelningens namn och beteckning 

 Budgeterad tillverkningsvolym 2017 

 Antal order budgeterade 2017 

 Hur arbetar ni med planering? 

 Vilka har tillgång till vad i planeringen?  

 Hur sker kommunikation mellan avdelningar för exempelvis: orderingångar, inköp och 

produktion? 

 Hur sker kommunikation inom produktionen ut? 

 Hur planeras en order? När planeras den? 

 Hur väljs ut vilken order som ska startas? När ska den startas? 

 Pull- eller push i planering och produktion? 

 Hur speglas produktionsstrategin i planeringen? 

 Hur följs den ekonomiska aspekten upp i planeringen? 

o Budget? 

o Bundet kapital i produktionen? NWC? 

o Utnyttjandegrad? 

 Styrning med ConWIP (eller annat Lean-system) 

o Hur kontrolleras WIP? 

o Vilken signal triggar order? 

o Vilken signal triggar produktion? 

 Hur planeras beläggningen i fabriken? 

o Verktyg? 

o Begränsningar? 

o Tillgänglighet? Vilka har tillgång? 

o Vad visas för vem? 

 Hur följs planeringen upp? 

 Vad händer vid avvikelser? (försenade inleveranser, förseningar i produktionen) 

o Hur hanteras det i planeringen och uppföljningen? 

 Hur arbetar ni med daglig/veckovis/månadsvis genomgång av status i produktionen? 

o Vilken information? 

o Visualisering av status? 

o Koppling till planering? 

 Instruktioner till produktionsarbetarna 

o Hur går det till? Hur ser det ut? 

 Hur införde ni det systemet som ni har idag? 
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o Hur gick implementationen till? 

o Hur förankrades systemet hos de anställda? 

 

4. Planeringsverktyget 

(Utelämnas på grund av sekretess) 

5. Användarinstruktioner uppdaterat planeringsverktyg 
(Utelämnas på grund av sekretess) 

 

 


