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Abstract 

Saab Avionics Systems machine factory, SCP, has recently moved from Jönköping to 
Huskvarna. The factory was not completed according to the agreed time and there were 
complications during the installation of the equipment. The production suffered from internal 
delivery delays as a consequence of the move. Instead of focusing on continuous 
improvements their first priority was getting the production started. The purpose with this 
study is to create conditions for greater internal delivery accuracy by identifying the actual 
production and production disruptions. The company’s ambition is to be able to work with 
Lean Production and value stream mapping in the future. 

 
To fulfill the purpose, these two questions will be answered in the study: 

 

 How does the control information differ between the ERP (Enterprise Resource 
Planning) system and the production? 

 What production disruptions occur during the manufacturing of the studied articles? 
 

A mapping of the current situation was carried out for the planning and production process. 
Data were collected through interviews, observations, visits to other companies, forms, surveys 
and documents from the ERP system. Alongside with the case study, theoretical research was 
made to create a deeper understanding and knowledge of the subject covered by the study. The 
analysis compared the current situation in relation to the theoretical research conducted to 
provide recommendations for improvement. 

 
The mapping and theoretical research led to proposals for improvements. These proposed 
measures will not be implemented practically by the authors. If SPC chooses to implement 
them, it will result in lower capital cost in form of less work in progress. There will be fewer 
disruptions while producing as the time reporting will be easier, but above all, SPC will get a 
clear image of how the production is in the factory and not only in the ERP system. This will 
make it easier to plan and control the production for the company. 

 
Keywords in the study: Lean Production, material and production planning 
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Sammanfattning 
 

Saab Avionics Systems maskinverkstad, SPC, har nyligen genomfört en flytt från Jönköping 
till Huskvarna. Lokalerna var inte färdigställda enligt avtalad tid och det uppstod 
komplikationer vid installation av utrustningen. En konsekvens av flytten var att 
produktionen blev lidande i form av interna leveransförseningar.  Fokus har därför försvunnit 
ifrån förbättringsarbetet och den första prioriteringen har varit att få igång produktion. Syftet 
med examensarbetet är att skapa förutsättningar för en ökad intern leveransprecision genom 
fastställning av den faktiska produktionen och uppdagande av produktionsstörningar. Målet 
är att företaget själva ska kunna arbeta med Lean Production och värdeflödesanalyser 
framöver. 

 
För att uppfylla syftet sammanställdes problemet till två frågeställningar: 

 Hur skiljer sig styrinformationen mellan affärssystemet och produktionen? 

 Vilka störningar förekommer under produktionen av de studerade artiklarna? 
 

En kartläggning av nuläget genomfördes för planering- och tillverkningsprocessen. Data 
samlades in i form av intervjuer, observationer, besök på andra företag, blanketter, enkäter men 
även dokumentation från affärssystemet. Parallellt med en fallstudie har teoretisk forskning 
gjorts för att skapa en djup förståelse och kunskap inom ämnet som studien omfattar. I analysen 
jämfördes nuläget gentemot teoretisk forskning som genomförts för att komma fram till 
förbättringsförslag. 

 
Kartläggningen och teoretiska forskningen gjorde att åtgärdsförslag togs fram. Dessa 
åtgärdsförslag kommer inte att genomföras praktiskt. Om SPC väljer att arbeta med 
förbättringsförslagen resulterar det i en lägre kapitalbindningskostnad i form av mindre 
produkter i arbete. Det kommer bli mindre störningar i produktionen då tidsrapporteringen 
blir enklare men framförallt har SPC fått en tydlig bild över hur tillverkningen ser ut i 
produktionen och inte bara i affärssystemet. Det gör att de får lättare att planera och styra 
verksamheten. 

 
Nyckelord för detta examensarbete är: Lean Production, material- och produktionsstyrning 
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Saabs Vison 

 
1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien som gjorts på Saab Avionics Systems och det 
problemområde som studien byggts upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess 
frågeställningar. Därtill beskrivs studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens 
disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Saab Avionics Systems i Huskvarna, hädanefter benämnt SPC, tillhör Saab Group och har 
ingått i Electronic Defence Systems fram till 2015. I nuläget tillhör SCP affärsområdet 
Industrial Products and Services. Saab är verksamma inom flyg- och försvarsindustrin där de 
erbjuder säkra och effektiva lösningar till flyg. Saab Avionics utvecklar modulära och 
integrerade produkter som står i framkanten av teknologin för både fasta och roterande 
vingar. Saabs kunder är försvarsindustrin och till civila över hela världen. Produkterna är 
kundanpassade där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus [1]. 

 
 

 

Since Saab was started, we have strived to keep society and people safe. It is a basic human 
need to feel safe and, as we see it, a human right. Through systems and solutions that increase 
security, we can make this possible [2]” 

 
Företaget har nyligen genomfört en flytt från Jönköping till Huskvarna. I samband med flytten 
infördes en ny version av affärssystemet och nya maskiner köptes in. Förändringarna har haft 
vissa komplikationer och produktionen har blivit lidande i form av interna leveransförseningar. 
De har därmed efterfrågat hjälp med fortsatt arbete med ständiga förbättringar och riktlinjer 
på vad som krävs för att i framtiden kunna genomföra värdeflödesanalyser. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Leveransförseningarna efter flytten berodde på att lokalerna inte var färdigställda vid 
inflyttningsdatumet och efter installationen av maskinerna uppstod problem i tillverkningen. 
Under ett års tid har prioriteringen varit att få igång produktionen och fokus försvunnit från 
förbättringsarbetet. SCP har en komplex tillverkning med kundorderspecifika produkter. Vid 
beställningar görs en så kallad bakåtplanering där alla ordrar läggs in i ett affärssystem och 
programmet säger till när det är dags att börja produktionen för att kunna leverera vid rätt 
tidpunkt med hänsyn till kapaciteten och resurser. Idag läggs en fast kötid in på operationerna 
för att affärssystemet ska säga till i god tid att påbörja produktionen. Vissa arbetsstationer är 
baserade på tid som personalen lägger på processen och inte på tillverkningstimmarna, vilket 
resulterar i felaktiga ledtider. Affärssystemet stämmer därmed inte med den faktiska 
tillverkningen. I nuläget saknas vissa processer och operationer helt i systemet. Detta 
genererar en felaktig ledtid och beläggningen på de olika avdelningarna blir missvisande. För 
att kunna optimera och effektivisera sin tillverkning samt öka leveransprecisionen för de 
interna leveranserna måste SPC reda ut de problem de i dagsläget möter i sin planering och 
tillverkning. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att skapa förutsättningar för att kunna styra verksamheten effektivare. Detta med hjälp 
av rätt underlag och information för planeringen och därmed kunna öka leveransprecisionen 
för interna leveranser. Fastställning av den faktiska produktionen och uppdagande av 
produktionsstörningar har lett till att arbetet ämnar besvara följande frågeställningar: 

 
 

1. Hur skiljer sig styrinformationen mellan affärssystemet och produktionen? 
 

2. Vilka störningar förekommer under produktionen av de studerade artiklarna? 

“It’s a human right to feel safe 
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1.4 Avgränsningar 

 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en bakgrund om företaget och en problemformulering som mynnar ut i 
frågeställningar som rapporten är uppbyggt kring. I det andra kapitlet ges läsaren en grund av 
de teorier som har används för att kunna besvara frågeställningarna. Metoden om 
tillvägagångssättet för att samla in data och relevant fakta beskrivs i kapitel tre. Kapitel fyra är 
en nulägesanalys som ligger till grund för de förbättringsförslag som presenteras i nästa kapitel. 
Analysen i kapitel fem ger svar på frågeställningarna som ställdes i inledningen utifrån det 
teoretiska ramverket. Den sista delen av rapporten är beskrivning av åtgärdsförslag utifrån 
analysen samt en diskussion kring detta. Kapitel tio är det sista kapitlet där författarna ger en 
sammanfattande beskrivning av studiens implikationer och ger förslag på vidare forskning. 
Därefter kommer en referenslista och bilagor. 

Processen som har analyserats är begränsad till tre artiklar som är representativa för flödet i 
produktionen. Vilka dessa tre artiklar är kommer inte att nämnas i rapporten av sekretesskäl. 
Artiklarna är inte under produktion och därför kommer befintliga tider i affärssystemet och 
förutsatt flöde vara utgångspunkten för denna rapport. Analysen kommer endast ta hänsyn till 
tillverkningen som genomförs i Huskvarna och inte delen av tillverkningen som görs i 
Jönköping eller under legotillverkning. Fokus ligger endast på en av artiklarna då det ger 
tillräckligt mycket information eftersom alla tre artiklarna går igenom samma processer. 
Ledtiderna som är framtagna tar inte hänsyn till tiden för anskaffning av material. På grund av 
långa ledtider och fabrikens storlek har ingen hänsyn tagits till interna transportsträckor då det 
är en marginellt liten del av ledtiden. Slutsatsen och resultatet kommer att vara ett förslag på 
ändringar och kommer inte att genomföras eller följas upp efter arbetets slut. 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Kopplingen mellan frågeställningarna och teori visas i figur 1. Teorikapitlet omfattas först av 
mål och strategier för styrning av ett företag. Vad det är och vikten av att ha en tydlig målbild 
för ett framtida önskat. Lean Production och värdeflödesanalyser kommer att beskrivas då 
företaget vill kunna arbeta aktivt med det, för att ge läsaren en bild av vad det framtida läget är. 
Innan ett arbete med förbättringar kan börja, i det här fallet värdeflödesanalyser, måste en 
förståelse för den nuvarande processen kartläggas. För att kunna fastställa den nuvarande 
processen krävs en förståelse för processer men även kapaciteten, alltså i vilken omfattning 
företagets resurser kan åstadkomma värdeförädling. Under rubriken process beskrivs 
flödesschema, processjämförelse och framförallt definitionen av vad en process är. Genom en 
Gap Analys görs en jämförelse av nuläget och det framtida önskade läget, dit företaget vill nå 
med en störningsfri produktion. En störning kommer att definieras som aktiviteter och moment 
som medför att personalen måste frångå arbetsbeskrivningarna. 

 

 
 

Figur 1 - Kopplingen mellan studiens frågeställningar och använd teori 
 
 

2.2 Mål och strategier 

Mål ska vara definierade så att de är nåbara men även med en tidsbegränsning. Det är viktigt 
att avsätta de resurser som krävs för att målen ska gå att uppnå [3, s.436]. Mål bör följa en 
förkortning som är, SMART. Detta innebär att mål ska vara [3]: 

 
 Specifikt 

 Mätbart 

 Accepterat 

 Rimligt 

 Tidsbestämt 
 

Alla dessa faktorer är viktiga att ha med när mål sätts för att de ska engagera istället för att 
anses som jobbiga och onödiga. För att uppnå mål är det viktigt att ha en strategi för hur målen 
ska uppnås. Strategin kan ibland ses som delmål där milstolpar sätts upp för att visualisera att 
utvecklingen går framåt. För att företags övergripande mål ska engagera hela organisationen är 
det viktigt att det övergripande målet bryts ner till mer specifika mål för varje process inom 
organisationen. Mål ska inte bara upprättas utan de måste även förankras hos medarbetarna. 
Medarbetarna skall gärna vara med och utforma målen och strategin för att de ska bli 
engagerande [3, s.445]. 

Hur skiljer sig styrinformationen 
mellan affärssystemet och 
produktionen? Kapacitet 

Vilka störningar förekommer under 
produktionen av de studerade 
artiklarna? 

Processer 

Gap 
Analys 

Mål, Strategi 

Lean 

Production 
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2.3 Kapacitet 

Kapacitet är i vilken omfattning företagets resurser kan åstadkomma värdeförädling i form av 
framställning av produkter. Det är till stor fördel att kunna balansera tillgången av kapacitet 
mot behovet av kapacitet för att kunna utnyttja resurserna maximalt. Det finns olika typer av 
kapacitet men för planeringen är det volymkapaciteten som är väsentlig. Volymkapaciteten är 
hur många timmar eller andra kapacitetsenheter som en resurs kan prestera per tidsperiod. 
Den vanligaste använda enheten är mantimmar eller maskintimmar per period. Se figur 2 
nedan som visar olika typer av kapacitet. Den maximala kapaciteten är om produktionsgruppen 
skulle arbeta dygnet runt varje dag. Den nominella kapaciteten är den kapacitet man normalt 
använder som ofta anges i fyra variabler: antal maskiner och produktionsenheter, antal skift 
per dag, antal timmar per skift och antal arbetsdagar per period. Den nominella kapaciteten är 
normalt sett inte fullt användbar och man måste därför ta hänsyn till olika former av 
kapacitetsbortfall i form av exempelvis frånvaro, maskinhaveri och underhåll men även indirekt 
tid. Indirekt tid avser t.ex. genomgångar, möten eller utbildningar. Efter hänsyn till bortfallen 
är den kapacitet som är kvar bruttokapacitet. Den icke planerbara verksamheten är en reservtid 
som omfatta ombearbetningar eller akuta ordrar av olika slag. Den kapacitet som återstår är 
nettokapaciteten och det motsvarar den kapacitet som är till förfogande för att genomföra den 
planerade produktionen [4]. 

 

Maximal Kapacitet 

Nominell kapacitet  

Kapacitet ej 
planerad att 

utnyttjas 
Bruttokapacitet  

Kapacitets- 
bortfall Nettokapacitet Ej planerbar 

verksamhet 

Figur 2 - Olika kapacitetsnivåer i en produktionsgrupp [4, s.305] 
 
 

Med hänsyn till kapaciteten finns det tre fokuspunkter för planeringen: 

1. Ordrar ska släppas ut i takt med de kapacitetsmässiga förutsättningarna som finns 
för att kunna genomföra ordern inom rimliga ledtider 

2. Säkerställa att materialet finns på plats när ordern är planerad att starta 

3. Ordrar som släpps ut för tillverkning ska bearbetas med leveranshållning och 
genomloppstider med ändamålsenlig ordningsföljd [4, s.324] 

 
 

Planering innebär en avvägning mellan det som behövs levereras och vad som kan produceras. 
Det med hänsynstagande till de resursbegränsningarna inom produktionssystemets ramar. 
Utan hänsyn till resursbegränsningar kommer inte planeringen bli realistisk eller möjlig att 
genomföra. Vid planering av kapacitetsbehovet hämtas alla produktionstimmar som krävs för 
att tillverka produkten. För en beräkning av operationstiderna anges standardtiden, den tiden 
det är planerat att utföras på. Operationstiderna måste sedan ställas mot den aktuella 
kapaciteten i respektive produktionsgrupp. Effektivitetsfaktorn uppskattas genom ett 
normalförhållande mellan planerad och verklig tid för operationer inom gruppen. Vid 
beräkning av kapacitetsbehovet beräknas operationstiderna enligt följande formel [4]: 

 

         Standardtid för operation 
Beräknad operationstid =  
              Effektivitetsfaktorn 
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2.4 Processer 

Det är viktigt att förstå processen innan ett förbättringsarbete kan börja. Att förstå processen 
görs bäst genom att börja med att systematiskt gå igenom den nuvarande processen för att hitta 
potentiella förbättringar [3, s.465]. Processer utgörs av flöden med material, produkter, 
information, individer etc. En processkarta är ett flödesschema som steg för steg visar 
aktiviteter som tillsammans utgör en process. En process kan definieras av en begränsad mängd 
aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte. Processer kännetecknas av följande 
egenskaper [5]: 

 

 Har en bestämd början och ett slut 

 Har kunder och leverantörer 

 Är repetitiva 

 Beskriver flöden i organisationen 

 Skapar kundvärde 

 Har bestämda syften och mål 
 

Ett flödesschema ger en detaljerad bild av hur flödet och processen ser ut. Flödesschemat består 
av olika symboler som beskriver vilket arbetsmoment som utförs. Symbolerna binds sedan 
samman med pilar, se bilaga 1. En kartläggning sker via följande sju steg: 

1. Definiera och avgränsa processen. Definiera en tydlig avgränsning för början 
och slut på processen. Vad som ingår och framförallt vad som inte ingår. 

2. Fastställ flödesschemats användning. Utformningen av flödesschemat ska 
anpassas till dess användningsområde och syfte. Det ska tydligt framgå om den 
beskriver nuläget eller ett framtida önskat läge. En viktig faktor är att bestämma 
en lämplig nedbrytningsnivå om det ska vara en översikt eller gå in på detaljnivå. 

3. Identifiera aktiviteter. Ta hjälp av en arbetsgrupp eller individer inom den 
valda processen för hjälp att identifiera aktiviteterna. Vid nulägesanalys är det av 
största vikt att faktiskt beskriva det exakta flödet och som det normalt utförs genom 
att inte idealisera. 

4. Sortera aktiviteter. Aktiviteterna ska sorteras så att ovidkommande och 
dubbletter tas bort. Arbetsmomenten grupperas med de aktiviteter de hör till. Om 
det är många aktiviteter kan vissa läggas åt sidan för att kunna tas upp senare vid 
fastställnigen, när det primära flödet har tagits fram. 

5. Beskriv processen. En sammankoppling mellan arbetsmoment och stationer 
där en identifiering av output och input förs in vid varje steg. 

6. Komplettera flödesschemat. Nu är flödesschemat komplett och kan studeras 
för att hitta brister, förbättringar eller saknad aktivitet. Ett sätt att tillsammans 
göra detta är genom brainstorming med de som utför aktiviteterna. 

7. Dokumentera. En sammanställning av flödet, det nuvarande eller framtida ska 
sammanställas. Tydligt och med hjälp av symbolerna presenterade i bilaga 1 och 
görs vanligtvis med hjälp av en programvara, exempelvis Microsoft Visio [5, s.119- 
123]. 

För att kontinuerligt kunna förbättra processer är det centralt att utgå ifrån ett 
helhetsperspektiv genom: 

 Kvalitet, förmågan att tillfredsställa kundens önskemål och förväntningar 

 Effektivitet, hur väl organisationens resurser utnyttjas 

 Anpassningsförmåga, hur väl processerna kan anpassas efter förutsättningarna 
 
 

Ett viktigt steg är att förenkla för att kunna åstadkomma förbättringar. Många processer idag 
är onödigt komplexa tack vare ”brandsläckning”. Brandsläckning betyder att ett brådskande 
problem har åtgärdats men inte för att hitta rotorsaken utan endast lösa problemet för stunden 
och att lösningen förblir permanent [3, s.468] 
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2.4.1    Processjämförelse 

En processjämförelse är ett sätt att hitta möjligheter till förbättringar och kallas även 
benchmarking. Benchmarking definieras som ”sökandet efter de bästa arbetsmetoderna som 
leder till överlägsna prestationer” Syftet är att göra en jämförelse mellan en av de egna 
organisationens processer och en annan process. Jämförelsen kan genomföras på olika sätt, se 
figur 3 [3]. 

 

Figur 3 - Olika typer av processjämförelser [3, s.477] 
 

2.5   Lean Production 

Lean kommer ursprungligen från den japanska kvalitets- och produktionsfilosofin. ”Lean är ett 
sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba 
processer vilka drivs utifrån kundernas aktuella behov [5, s.59]”. Lean innebär både att fysiskt 
styra verksamheten och kulturell utveckling av personal. Kulturellt handlar Lean om ett 
välutvecklat och engagerat ledarskap som fokuserar på människan, förbättringsarbete, ständigt 
lärande och kvalité [5]. Syftet och grundprincipen med Lean är att undvika alla former av 
slöserier [3, s.588]. 

Stora resurser läggs på saker som inte skapar något värde åt kunden. Detta är resurser i form 
av tid och pengar som går åt som följd av fel, brister, missnöjda kunder, förseningar, onödigt 
arbete och dåliga arbetsmetoder etc. Studier och forskningar har bevisat att 
kvalitetsbristkostnader står i genomsnitt för 20-40% av ett företags omsättning [5, s.12]. De 
fyra steg som utgör grunden för tillämpning av Lean i en verksamhet visas i figur 4. 

 

 
7 principer för Lean 

1. Långsiktigt resultatfokus med prioritering på kvalité 

2. Kunderna i centrum och fokus på värdeskapande 

3. Skapa stabila och felfria processer med effektiva behovsstyrda flöden 

4. Samverkan och engagemang genom ansvarstagande, delaktighet, lärande och respekt 
för individen 

5. Utveckla ledare som förstår arbetet, agerar pedagogiskt och leder mot tydliga mål 

6. Ständiga förbättringar och standardisering av de bästa arbetssätten 

7. Framgång genom helhetssyn, enkelhet och visualisering. 
 

 

Figur 4- Fyra faser som utgör grunden för att utveckla en verksamhet mot Lean [5, s.338] 

Intern Jämförelse med samma process på annan plats, annan avdelning 
processjämförelse eller annat bolag inom egna koncernen 

 
Processjämförelse Jämförelse med samma process hos en konkurrent 
med konkurrent 

 
Funktionell Jämförelse med en erkänt bra organisation i ett liknande område 
Processjämförelse eller som utför liknande aktiviteter 

 
Allmän Jämförelse med den erkänt bästa organisationen oberoende av 
processjämförelse verksamhetsområde 

Skapa förståelse Testa och lär Anpassa och 
utveckla 

Expandera 
och integrera 
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2.5.1 Värdeflödesanalys 

En central del av Leanarbete är att systematiskt gå igenom verksamhetens processer med fokus 
på att identifiera icke värdeskapande processer även kallat värdeflödesanalys. Vanligtvis finner 
man bara några få procent av den totala tid som direkt värdeskapande, visat i figur 5. Icke 
värdeskapande moment kan beskrivas utifrån 8 olika slöserier (muda) se nedan. Vissa icke 
värdeskapande aktiviteter är nödvändiga för att det värdeskapande arbetet ska kunna bli utfört 
men tillför i sig inte något värde [5, s.129-136]. 

 
 

Slöserier (muda) 
 

 Överproduktion 

 Onödigt lager 

 Onödiga transporter 

 Väntan 

 Fel och omarbete 

 Onödiga rörelser eller förflyttningar 

 Outnyttjad kreativitet 

 Överarbete 
 
 

 

 

Figur 5- Andelen direkt värdeskapande tid utgör vanligen endast en liten del av den totala tid 
som åtgår i arbetet [5, s.12] 

 
Syftet med en värdeflödesanalys är att utveckla och skapa ett effektivare flöde baserat på det 
nuvarande läget och de principer och tekniker som finns inom Lean. En karta tas fram som 
visar det fysiska flödet i form av material, produkter, kunder etc. och informationsflödet som 
krävs för att arbetet ska bli genomfört. Tillvägagångsättet för utgörandet av en 
värdeflödesanalys beskrivs i nio steg nedan [5]: 

1. Skapa förståelse för kundernas behov och de värden som skapas 

Utgångspunkten är att skapa kundvärde och hela tiden utgå ifrån kundens behov och 
förväntningar. Det är viktigt att se behovet för kunden och förståelse för vad de vill ha 
för att kunna ge dem ett ökat värde. 

2. Identifiera ett lämpligt och väl avgränsat flöde 

För att nå det önskade resultatet i tid är det viktigt att begränsa sin kartläggning och 
förhindra att den blir onödigt stor. Ett sätt att göra detta är att endast se till en produkt 
eller eventuellt en produktfamilj. I vissa fall skulle det sedan kunna vara generaliserbart 
för resterande produkter. 

 

 
 Global nivå 

Global nivå används för ett övergripande flöde där externa kunder och 
leverantörers relationer analyseras och kartläggs. Detta för att kunna utveckla en 
total värdekedja utifrån ett helhetsperspektiv. Det kan med andra ord beskrivas 
som supply chain management. 

          
  

 
 

 
Slöseri 

          

Värdeskapande 
Nödvändigt icke- 
värdeskapande 
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 Verksamhetsnivå 

När ett flöde ses ifrån en verksamhetsnivå utgår man från den egna organisationen 
och det som sker inom den. Det som ligger inom verksamhetens eget område är 
normalt sett lättare att påverka än den globala nivån. 

 

 Tvärfunktionell nivå 

Den tvärfunktionella nivån utgörs av olika arbeten som sker tvärs över 
organisationens enheter. Inom denna nivå är det ofta lätt att hitta 
förbättringsmöjligheter eftersom de skillnader som utgörs av gränssnittet mellan 
enheterna vanligtvis är överbyggda. 

 Aktivitetsnivå 

Det sista alternativet är att utföra värdeflödesanalysen på aktivitetsnivå. Under 
aktivitetsnivån kan analysen genomföras detaljerat och gå in på individnivå 
exempelvis det arbetet en operatör genomför. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Sätta samman ett team med god kunskap om det valda flödet 

Teamet som ska genomföra värdeflödesanalysen ska ha djup insyn och kunskap om de 
arbetsuppgifter som ingår i det valda flödet. Individerna i teamet ska ha kunskap inom 
Lean och värdeflödesanalyser. Om förkunskaperna saknas sedan innan kan en 
utbildning kombineras med det tillämpade kartläggningsarbetet. Under arbetets gång 
kan fler personer involveras men däremot ska den som är ansvarig för teamet alltid 
utgöras av samma person under processen. För att arbetet ska prioriteras på rätt sätt 
är ledningens medverkan av stor vikt. Det är därför lämpligt att arbetet leds av en chef 
eller någon som har möjlighet att kunna genomföra de förbättringar som tas fram. Den 
som leder arbetet ska antingen leda teamet direkt eller verka som en sponsor och ha 
huvudansvaret. 

4. Identifiera flödets huvudaktiviteter och skapa förståelse för det arbete som 
utförs i dessa 

För att skapa gemensam förståelse är ett bra första steg att tillsammans följa flödet 
fysiskt för att ge gruppen en bra förståelse. Även för att ge medlemmarna en 
övergripande beskrivning av vad som sker vid de olika aktiviteterna. 
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5. Bestäm mått och mätetal 

Det är viktigt att ta fram information som ger förståelse och en bild av hur det skulle 
kunna förändras och utvecklas till det bättre. Den framtagna informationen varierar 
beroende på flödet men några exempel är listade nedan i figur 6: 

 

Figur 6 - Vanliga mått och mätetal för vilken information som tas fram vid en 
värdeflödesanalys [5, s.133] 

 
6. Följ flödet uppströms och upprätta värdeflödeskartan 

En kartläggning av flödet sker steg för steg. Den ska beskriva nuläget och därför ska 
man inte förlita sig på befintliga processer och arbetsbeskrivningar utan istället följa 
flödet fysiskt. Information och data samlas in genom mätningar och intervjuer med de 
som utför arbetet. Det finns flera olika sätt att göra kartläggningen på men vanligtvis 
används någon typ av programvara för tydlighetens skull exempelvis Microsoft Visio 
som underlättar arbetet där alla figurer och symboler finns inlagda. Beskrivning av de 
olika symbolerna och vad de innebär finns presenterat i bilaga 2. 

7. Analysera nuläget med hjälp av värdeflödeskarta 

Genom att analysera den färdigställda värdeflödeskartan ska gruppen gemensamt 
fokusera på icke värdeskapande moment och identifiera flaskhalsar. En flaskhals är ett 
processteg som bromsar upp processen då den utnyttjar sin totala kapacitetsgräns. 

8. Utveckla ett förbättrat framtida flöde och implementera detta 

En tydlig förbättringsplan tas nu fram där följande information ska finnas med: 

 Bakgrund 

 Fakta om nuläget 

 Värdeflödeskarta – Nuläge 

 Analys 

 Mål 

 Åtgärder 

 Värdeflödeskarta – Framtida läge 

 Genomförandeplan 

 Uppföljning och uppnådda resultat 

9. Följa upp och förbered en ny kartläggning 

Det sista steget görs efter genomförandet för att säkerställa att målet som var satt 
från början är uppnått och att resultatet kvarstår [5, s.129-136]. 

 

 Kundens behov och efterfrågande takt 

 Total genomloppstid, ledtid och värdeskapande tid 

 Tillgänglig arbetstid och antal anställda 

 Ställtider 

 Felförekomst och yield 

 Processers variation och produktvarianter 

 Lager och buffertar 

 Processens nyttjande av informationsteknologi 

 Tillgängliga resurser 
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2.6 GAP Analys 

GAP Analys är en metod för att kunna definiera glappet mellan nuläge och framtida önskat läge, 
dit företaget vill nå, visat i figur 7. En jämförelse görs mellan det faktiska utförandet och 
potentiellt eller önskvärt utförande. Om ett företag inte utnyttjar sina resurser maximalt går de 
miste om outnyttjad potential. Målet är att kunna hitta områden inom processer som kan 
förbättras. Första steget är att utvärdera företagets verksamhetsidé, strategiska mål och 
förbättrings mål. Nästa steg är att analysera företags processer genom insamling av relevant 
data inom prestationsnivån och hur resurserna ser ut inom respektive process. 
Datainsamlingen varierar beroende på vad som ska analyseras men sker vanligtvis i form av 
dokumentation, intervjuer, brainstorming och observationer. Efter en jämförelse mellan nuläge 
till önskat framtida läge görs en plan med specifika steg för att fylla igen glappet mellan de olika 
lägena. Gap-analysen ska lista alla lösningar i prioritetsordning till det önskade läget. Analysen 
görs enligt följande steg nedan [6]: 

 
 

1. Identifiera nulägesprocessen 

2. Identifiera nulägesresultatet 

3. Identifiera önskat resultat 

4. Identifiera processen som kan åstadkomma det önskade resultatet 

5. Identifiera och dokumentera glappet 

6. Utveckla metoder och processer för att fylla glappet 

7. Utveckla och prioritera kraven för att fylla glappet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 - Beskrivning av GAP Analys [7] 
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3 Metod 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att komma fram till ett resultat har lämpliga metoder valts för att samla in information och 
analysera data. Studien som har genomförts är i form av en fallstudie med utgångspunkt från 
båda frågeställningarna. Genom fallstudien har lämplig data samlats in via dokument, 
blanketter, enkäter, intervjuer och observationer. Det har även genomförts besök på andra 
företag i form av en funktionell processjämförelse med intervjuer. Se kopplingen mellan 
frågeställningar och metoder nedan i figur 8. 

 
 

 
Figur 8 - Koppling mellan frågeställningar och metod 

 

3.2 Fallstudie 

En fallstudie innebär en undersökning på en avgränsad grupp. Det kan exempelvis vara en 
individ, en grupp individer, en organisation eller situation. Vid undersökningen kan man även 
välja att studera mer än ett fall. Vid en fallstudie är utgångspunkten ett helhetsperspektiv med 
så täckande information som möjligt. Generaliserbarheten hos resultatet varierar beroende på 
val av fall. Informationen som samlas in från studien är av olika karaktär då målet är att få en 
så fyllig bild som möjligt. Exempel på datainsamling är intervjuer, observationer och enkäter 
som alla kan kombineras [8, s.56]. 

Fallstudie valdes som metod då de frågeställningar som är utgångspunkten berör ett 
omfattande område där det krävdes en grundläggande och djup förståelse för processerna. Den 
begränsning som gjordes var att välja ut tre artiklar som var representativa för det funktionella 
flödet och sedan lades fokus på en utav dem. Genom fallstudien gjordes datainsamlingar i form 
av dokumentationer, intervjuer, enkäter, blanketter och observationer. 

 

3.3 Litteraturstudie 

Då kunskapen sedan tidigare var begränsad inom området startades arbetet tidigt med en 
litteraturstudie efter fastställning av problemformuleringen. Kapitlet teoretiska ramverk ligger 
till grund för analyser och förbättringsförslag som presenteras i rapportens senare del. För att 
hitta lämplig litteratur har sökmotorn på Jönköpings University högskolebibliotek PRIMO 
använts genom att söka på nyckelord som berör rapportens område. Sökorden har varit: 
värdeflödesanalys, Lean Production, produktionsstörningar och förbättringsarbete. 
Kurslitteratur från genomförda kurser har även lagts som grund i litteraturstudien. De 
referenser som har använts återfinns i referenslistan i slutet av rapporten. 

Hur skiljer sig styrinformationen 
mellan affärssystemet och 
produktionen? 

Vilka störningar förekommer under 
produktionen av de studerade 
artiklarna? 

Enkät 

Blanketter 

Observationer 

Fallstudie 

Litteraturstudie 

Analys 

Dokument 

Intervjuer 
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3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen har utförts med fem olika metoder. Metoderna har bedöms gett ett tillräckligt 
täckande omfång för att kunna besvara problemen som examensarbetet behandlar. 

 
3.4.1 Intervjuer 

Intervjuer utfördes som en del av fallstudien för att få grundläggande information om 
problemet. Frågorna formuleras genom standardisering och struktur. Standardisering för hur 
mycket ansvar intervjuaren ska ha och vid struktur i hur stor utsträckning frågorna ska vara 
fria att tolka. Den intervjuform som har använts i detta examensarbete är kvalitativa. 
Kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering och ger intervjupersonen utrymme för 
att svara med egna ord. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka egenskaper hos den 
intervjuade exempelvis dennes uppfattning av problemet. Därför går det inte i förväg att 
formulera svarsalternativ [8, s.73-86]. 

 
Båda frågeställningarna i rapporten bygger på en fastställning av den faktiska produktionen 
och tillverkningen. Till en början genomfördes intervjuer med planerare och operatörer. Med 
hjälp av ostrukturerade frågor få en förståelse för processen. Därefter följdes processen för de 
utvalda artiklarna steg för steg och i samband med det intervjuades operatörerna om 
processtegen. Som tidigare nämnt är artiklarna inte i produktion utan examensarbetarna fick 
ta hjälp av ritningar och arbetsbeskrivningar. Processen kartlades direkt i Word där ett 
flödesschema ritades upp. Det gjordes även ett besök på Saab Avionics Systems i Jönköping 
då de arbetar med samma version av affärssystem. Där genomfördes intervjuer med 
ostrukturerade frågor för att få en förståelse hur de arbetar i systemet och kunna ta lärdom av 
deras arbetssätt. Den andra frågeställningen som är att identifiera produktionsstörningar 
skedde i samband med genomgången av flödet. Operatörerna fick beskriva och förklara 
arbetssättet och samtidigt de arbetsmoment som frångår beskrivningarna och hur det dagliga 
arbetet ser ut i allmänhet. Under arbetets gång har en öppen dialog förts med medarbetarna 
om det dagliga arbetet då en större del av arbetstiden lagts på företaget. 

 
För att samla data om hur företaget ska kunna nå en störningsfri produktion har intervjuer 
med handledaren på SCP varit grunden. En bakgrund om hur de arbetar idag, vilka metoder 
de har tillämpat och vart de vill nå. Det har även genomförts företagsbesök på BAE Systems, 
PartnerTech och Saab Dynamics i form av en funktionell processjämförelse. BAE Systems 
arbetar också inom försvaret och PartnerTech är underleverantörer till Saab. Intervjufrågorna 
var av ostrukturerad karaktär som berörde arbetet för att få en förståelse för processerna och 
det dagliga arbetet. Syftet med besöken var att få en bild av deras verksamheter för att 
eventuellt kunna tillämpa något av det på Saab Avionics Systems i Huskvarna. 
 

3.4.2 Blankett 

Blanketterna utformades med hög grad av standardisering och struktur. Blanketterna 
medarbetarna fick svara på hade endast en frågeställning och berörde störningar i arbetet. 
Blanketten var anonym där syftet var att få konkret fakta på störningsmoment under det dagliga 
arbetet. Innehållet var en definition av vad en störning är, vilken störning de upplevde, hur 
länge den påverkade arbetet och datum. Alla operatörer fick ett flertal lappar att fylla i 
kontinuerligt som sedan samlades in för sammanställning efter två veckor, totalt 36 stycken 
besvarades. Blanketten finns bifogad i bilaga 3. 

 
3.4.3 Enkät 

Förberedelser vid utformning av en enkät är att se till att den täcker alla aspekter av 
frågeställningen och att sekvensen av variabler är lämpliga. En enkät har ofta tendens att 
innehålla för mycket information som inte hör till arbetet och ses som ”kan vara bra att veta” 
men fyller inget direkt syfte. Frågorna ska vara tydliga och inte gå att misstolkas [8]. 

 
Alla anställda fick fylla i en anonym enkät angående förbättringsarbete. Av totalt 15 individer 
var det 12 stycken som svarade på den. Enkäten finns bifogad i bilaga 4. Denna enkät delades 
ut i början av fallstudien för att få en förståelse för nuläget. Hur de arbetar med förbättringar, 
hur personalen är delaktig och om de har någon kunskap inom Lean Production. 
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3.4.4 Observationer 

Observationer är det medel som används mest för att skaffa information men ofta kan detta 
vara omedvetet. För att observation skall klassas som en godtycklig källa i ett examensarbete 
måste observationerna vara systematiska [8]. Detta gjordes genom att observationer 
planerades för att bevaka hur ställ går till men även hur den dagliga verksamheten ser ut. Ett 
ställ är vad operatören behöver göra i maskinen och förberedelser för att tillverka en artikel. 
Eftersom stor del av detta examensarbete lades vid en nulägesanalys och att hitta rot-orsaken 
till företagets problemgenomfördes observationer i den dagliga verksamheten. 
Observationerna övergick ofta till en intervju istället för att kunskapen kring olika delar av 
produktionen behövde en ytterligare detaljerande beskrivning. Observation kan klassas som ett 
dyrt och tidsödande tillvägagångssätt men eftersom det behövdes får att klargöra dagsläget 
ansågs denna metod nödvändig. Observationerna utfördes gentemot operatörerna och för 
operatörerna var observatörerna kända sen innan men förhållningssättet skedde genom icke 
deltagande fram till dess att observationen övergick till en intervju. 

 
3.4.5 Dokumentation 

De dokument som används i arbetet har varit från affärssystemet. Ritningar för att få en bild av 
hur artiklarna såg ut med mått, toleranser och material. Arbetsbeskrivningar för att se vilka 
operationer som ingår. Med hjälp av arbetsbeskrivningarna kunde processerna följas steg för 
steg. På arbetsinstruktionerna finns en utsatt tid för den beräknade ställ och stycktiden. Till 
arbetsbeskrivningarna följer ett kontrollprotokoll med om vilka mått som ska kontrolleras och 
av hur många av dem. Affärssystemet har gett tillgång till historik om hur lång tid operationerna 
har tagit vid tidigare tillverkning. De övriga dokumenten som används i kapitlet teoretiskt 
ramverk där referenserna finns angivna i slutet på denna rapport. 

 

3.5 Analysmetoder för resultat 

Inledningsvis påbörjades en analys av företagets tillverkning för att kunna sätta sig in i deras 
dagliga verksamhet. Till en början var tanken att en värdeflödesanalys skulle upprättas och 
förbättra verksamheten men på grund av att det inte fanns förutsättningar för dessa fick 
examensarbetet ändras om. Det medförde att stor vikt lades på att analysera vad som var 
grundorsaken till de försenade interna leveranserna. När dessa grundorsaker var identifierade 
utformades frågeställningar som ansågs lämpliga att forma studien efter. Efter att analysen av 
grundorsakerna hade gjorts och frågeställningarna var utformade genomfördes en 
litteraturstudie i den riktning som frågeställningarna följde. I samband med litteraturstudien 
gjordes en fallstudie med operatörer och befintlig data i affärssystemet som grund. Intervjuer 
med operatörerna gjordes flitigt för att ta nytta av deras erfarenhet och kunskap. Detsamma 
gjordes även med tjänstemän och handledare på SPC. Detta sammanställdes sedan för att ge 
en tydlig bild av vad som var rot-orsaken till de problem SPC möter i dagsläget. 

 
För att kunna presentera så bra förslag på förbättringar som möjligt genomfördes besök på flera 
olika företag genom att jämföra deras processer. Det gjordes även besök internt inom andra 
avdelningar för att se om det fanns ett genomgående arbetssätt för hantering av affärssystemet.
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 
Analysen av nuläget ligger som grund till de förbättringsförslag som presenteras senare i 
rapporten. 

 
 

 

 

Figur 9 – Planeringsprocessen i olika steg 
 

 
Figur 9 ovan beskriver planeringsprocessen som Saab Avionics Systems jobbar enligt, där 
fokus i rapporten är tillverkningen. När en förfrågan från kund anländer ses kapaciteten över i 
affärssystemet. Beställningen läggs in i systemet och det görs en analys av vad som skall 
införskaffas och vad som skall tillverkas på egen hand.  Utifrån analysen med hänsyn till 
anskaffning av material, kapacitet och beläggning räknas ledtiden ut. Det skapas en 
tillverkningsorder som innehåller all information om artikeln. Tillverkningsordern skall 
dessutom skickas till centrala förrådet för att de ska kunna se till att underlaget kompletteras 
för att bli en komplett tillverkningsorder. Material reserveras i affärssystemet och det utfärdas 
en plocklista på material. Denna plocklista är grunden till utplock ur förråd och är ett 
underlag för att sköta materialhanteringen. När tillverkningen sedan är avslutad ska godset 
transporteras till centralförrådet eller till kunden direkt beroende på vad som är avtalat. 

 
Idag används Saabs affärssystem för planering och det hanterar följande information: 

 
 PDM (Product Data Management) som innebär inrättandet, hantering och publicering 

av produktdata. 

 Beredning 

 Lager 

 Inköp 

 Dokument i form av ritningar, detaljförteckningar, dokumentlistor, 
kontrollinstruktioner, specifikationer, etc. som behövs för att producera en 
produkt/artikel. Detaljförteckning är en lista med de ingående artiklarna i en produkt. 
Dokumentlista är de dokument som behövs för att tillverka/köpa en artikel eller 
produkt. 

 Kalkyler 

 Tillverkning 

 Tidsmodul 

 Anläggning 

 Eftermarknad 

4.1 Planeringsprocessen 
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Kötid Ställtid Tillverkningsfaktor Kötid Ställtid Tillverkningsfaktor 

Ledtid 

 
 

Systemet säger till när tillverkningen ska starta med hänsyn till ledtiden genom bakåtplanering. 
Beräkning av ledtiden för en beläggningsgrupp: 

 
Ledtiden= Kötid+ Ställtid + Tillverkningsfaktorn 
Tillverkningsfaktorn = Stycktid × Antal × Effektivitet 

 
För att få den totala ledtiden adderas alla beläggningsgruppers ledtider som ingår i flödet, se 
figur 10. Kötiden är i systemet en fast kötid inlagd på varje work center, den varierar beroende 
på stationen. Den fasta kötiden symboliserar en bufferttid för att systemet ska säga till i god tid 
att börja produktionen för att förhindra leveransförseningar. Kötiden ses över en gång per 
halvår för justeringar efter erfarenheter och vad som anses rimligt. Kötiden ska täcka upp för 
bland annat eventuella fel som uppstår, ombearbetningar, processer som inte finns med i 
affärssystemet, bortfall av resurser i form av personal, felberäkningar av beläggningen, 
transporttiden och faktiskt fysisk kö innan operationen kan börja. 

 
 

Ledtid för beläggningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 - Beskrivning av ledtid för beläggningsgruppen 
 

Beläggningens tillgängliga och teoretiska kapacitet är förinställt på åtta timmar per 
kalenderdag med 100 procent effektivitet på varje work center vilket motsvara den nominella 
kapaciteten, se markeringen i figur 11. Kapaciteten tar alltså inte hänsyn till bortfall, den icke 
planerbara verksamheten eller röda dagar. Antalet maximala timmar per operation är satt till 
sju timmar. De sju timmarna är den beräknade nettokapaciteten men under planeringen är 
åtta timmar satt som ett beläggningstak, visat i figur 12. 

 
 

Maximal kapacitet 

Nominell kapacitet  

Kapacitet ej 
planerad 

att 
utnyttjas 

Bruttokapacitet  
Kapacitets- 

bortfall Nettokapacitet Ej planerbar 
verksamhet 

Figur 11 - Olika kapacitetsnivåer i en produktionsgrupp [4, s.305] 
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Den teoretiska kapaciteten visas av det svarta sträcket som är åtta timmar per dag. De gröna 
staplarna är ordrar som ska behandlas och är inplanerade. Den röda stapeln visar att 
beläggningen är över den tillgängliga kapaciteten för den dagen. Se bilden nedan i figur 12 på 
hur beläggningen visualiseras i affärssystemet för ett work center inom fräs. 

 
 

 
Figur 12 – Beläggning för ett work center inom fräs under april månad 

 

En processkartläggning har genomförts utifrån affärssystemet. Denna kartläggning 
visualiserar vilka operationer artikeln går igenom från start till slut. Artikeln som är 
visualiserad är endast en av de tre som arbetet är baserat på. Då alla artiklarna går igenom 
samma operationer ges tillräcklig information utifrån endast en kartläggning. Timmarna i 
processkartläggningen är: 

 Kötid, den fasta kötiden 

 Ställtid, tiden det tar att ställa om en maskin från att producera en vara till att 
producera en annan eller förberedelser som behöver göras innan en operation kan 
genomföras t.ex. ta fram material eller instrument. 

 Körtid, tiden som operatör lägger på bearbetning av artikeln. Stycktiden multiplicerad 
med batchstorleken. 

 

Exempel: 
 
 
 

Exemplet visar en operation som har 40 timmar fast kötid, 5h ställtid och stycktiden är 1 
timme d.v.s. tiden det tar att tillverka en detalj. 

Kötid:40h 
5h, 1h 
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Ledtiden för artikeln som valts att visualiseras är 392,8 timmar och avser en batchstorlek på 
åtta stycken. Som figur 10 visar ingår kötiden i Saabs beräkning av ledtiden. Tiden för 
värmebehandling är satt utifrån de timmarna som operatören arbetar med produkten, 
detsamma gäller för trumling. Anledningen till det är för att SPC inte tar betalt mot kund för 
tiden som artikeln är i ugnen eller under bearbetning i trumlingen. Övriga tider på varje 
operation är totala tider, det vill säga både mantimmar och maskintid. Se figur 13 nedan: 

 
 

Figur 13 - Processkartlänning av en artikel utifrån affärssystemet 
 

Ledtidens uppdelning procentuellt av artikeln visas i figur 14. Där Setup (ställtiden) utgör 5 
procent av tiden, Run time (Stycktiden×8 artiklar) 17 procent och den fasta kötiden är totalt 
78 procent av ledtiden. Totalt är ledtiden 392,8 timmar som nämnt ovan. 

 

Figur 14 – Uppdelning av tillverkningstiden i affärssystemet 

Kötid: 40h 
3h, 0h 

Värme- 
behandling 

Kötid: 48h 
2h, 1h 

Svarv 

Kötid: 48h 
5h, 5h 

Fräs 

Kötid: 32h 
0,5h, 0,7h 

Gradning 

Kötid: 48h 
5h, 1h 

Svarv 

Kötid: 32h 
1h, 0h 

Trumling 

Kötid: 16h 
0,3h, 0,02h 

Kontroll 

Kötid: 16h 
1h, 0,6h 

Kontroll 

Kötid: 40h 
2h, 0h 

Yt- 
behandling 

Start 

Slut 

Kötid: 16h 
3h, 0,5h 

Oförstör- 
ande prov 

Ledtid 

Setup time 
5% 

Run time 
17% 

Fast kötid 
78% 
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4.2 Tillverkningsprocessen 

I produktionen är de 15 anställda och totalt 24 olika arbetssektioner (work center), se bilaga 5. 
Produktionen är utformad efter en funktionell verkstad med komplicerade flöden och 
artiklarna/ordern tar den väg genom produktionssystemet som krävs. Maskiner och verktyg 
av samma typ är placerade på samma ställe. Detta skapar flexibilitet då inget flöde är det 
andra likt. Det finns en optimal batchstorlek för vissa artiklarna som tillverkas, dock inte för 
de studerade artiklarna. Tillverkningen sker enligt kundordern och antalet som är beställt blir 
totalt en batch. All personal har mer än ett område de arbetar inom. Personalen är indelade i 
totalt tre olika verkstadsgrupper med en gruppansvarig för varje grupp. En gång i veckan 
skrivs listor ut från affärssystemet för de olika arbetssektionerna om vilken order de ska starta 
först. Listan är baserad utifrån tidigast planerat färdigdatum högst upp. Listan tar inte hänsyn 
till om material eller verktyg finns eller vilka operationer som redan är genomförda. 

 
Två gånger i veckan hålls ett möte av planeraren med gruppledarna i produktionen med en 
körplan och avstämning om hur arbetet går. Körplanen består av tillverkningsordrar som ska 
prioriteras. De ordrar som finns med på körplanen kan exempelvis vara försenade eller att 
kunden har efterfrågat dem tidigare. Personalen utgår från en ordinarie arbetssektion men 
eftersom de har behörighet inom flera områden kan de placeras om vid resursbrister på andra 
avdelningar. Utöver de avdelningar som är angivna i bilaga 5 finns det även annat arbete som 
utförs. I samband med beredningen av en order skall program för fräs och svarv 
programmeras men det finns inte med som en arbetssektion. Tiden som operationerna tar ska 
rapporteras in i affärssystemet. För programmeringen måste personalen registrera tiden som 
en övrig tid utan kategori på den specifika tillverkningsorder beredningen avser. Om 
personalen ska arbeta på flera ordrar samtidigt måste de logga in på datorn och i 
affärssystemet för att pausa det pågående jobbet och starta ett nytt eftersom operatörerna inte 
kan vara registrerade på två jobb samtidigt utan blir då automatiskt utloggad. Idag sker 
rapporteringen av tiden på olika sätt. Vissa operatörer samlar på sig ett antal ordrar under 
dagen som de jobbat med och redovisar tiderna i affärssystemet i slutet av dagen, 
nästkommande morgon eller ett par gånger i veckan. För att de ska komma ihåg tiderna för de 
olika jobben skriver de ner numret på tillverkningsordern, operationen, start och sluttid för 
sedan föra över siffrorna till affärssystemet.  

 
När en operatör börjar arbeta på en ny order får de data i form av tider och instruktioner om 
vad som ska göras. De dokument som följer med artikeln ligger i en plastmapp i samma låda 
som artiklarna. Till varje operation tillhör olika dokument, antingen följer de med i mappen 
eller finns i en separat pärm på arbetsstationen den ska utföras på. Se figur 15 som illustrerar 
dokumentationen som medföljer till varje operation, där databasen symboliserar 
affärssystemet. Arbetsbeskrivningarna för varje operation innehåller följande data: 

 

 Operations nummer 

 Operations beskrivning 

 Work Centre 

 Maskin Setup 

 Maskin Runtime 

 Arbete Setup 

 Arbete Runtime 

 Planerat start datum 

 Planerat färdigdatum 
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Figur 15 – Illustration av dokumenthanteringen 
 

Tiderna som styr varje operation är Setup- och Runtime för maskin och arbete. SPC har valt 
att endast styra processerna med hjälp av Setup- och Runtime för arbete. De andra tiderna för 
maskin är alltid satta till noll. Tiderna rapporteras sedan åter av operatörer för att dels 
rapportera sina egna timmar men även för att rapportering av artikeln ska bli korrekt mot vad 
som var satt innan påbörjad tillverkning. När operatörerna rapporterar sin tid rapporteras 
endast en total tid det tog och kan ses som en klumpsumma i systemet. Tiderna som är 
bestämda för varje operation är bestämda utifrån vad de kan ta betalt för mot kund. 
Tvättoperationen genomförs dagligen i tillverkningen. Däremot syns det inte i deras 
affärssystem då denna operation är borttagen från tillverkningsordrarna. Tvätt görs alltså 
fysiskt men inte enligt affärssystemet. Utöver tillverkning finns det indirekt tid. Denna 
kategori omfattar all tid som läggs på annat än tillverkning. Här kan tid för möte, utbildning 
eller upplärning och liknande redovisas. 
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Start 
Värme- 

behandling 
Svarv  

 

5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

 

5.1 Frågeställning 1 

”Hur skiljer sig styrinformationen mellan affärssystemet och produktionen?” 
 

5.1.1 Analys av nuläge 

Eftersom artiklarna som studien baseras på inte är i produktion under examensarbetets 
tidsram har det inte funnits möjlighet att analysera artiklarna utifrån ett eget perspektiv. Tider 
har framkommit av intervjuer och diskussion med operatörer och beredare. Tiderna är inte 
visualiserade i processkartläggningen på grund av att de i det skedet inte hade påvisat något. 
Tiderna kommer därför analyseras vid sidan av processkartläggningen. 

 
Som ett komplement för att identifiera gap i tillverkningen gjordes en processkartläggning för 
hur tillverkningen ser ut utan hänsyn till affärssystemet visat i figur 16. Detta för att visualisera 
att operationer saknas i tillverkningsordrar. Det som även framkom av analysen var att vissa 
tider var felaktiga. Att operationer inte finns med på tillverkningsordern innebär att den 
operationen inte finns med i beläggningen av tillverkningen och att den inte driver kostnad mot 
order från kund. Det uppstår även problematik i tillverkningen eftersom en artikel kan vara på 
en operation som inte finns enligt tillverkningsordern och då inte finns fysiskt på den operation 
som den bör vara på. Det gör att operatörer ibland får leta efter artikeln som de egentligen borde 
arbeta med. 

 
 
 
 

Figur 16– Processkartläggning utifrån den faktiska tillverkningen 
 

 
Som nuläget beskrev är tiderna för värmebehandling och trumling satta annorlunda mot 
övriga tillverkningen. Här har SPC valt att tidsätta de timmar som operatören jobbar med 
artikeln. SPC har inte tagit hänsyn till de timmarna som artikeln bearbetas i de olika 
maskinerna. De skillnader som kom fram vid processkartläggningen är att 
värmebehandlingen tar längre tid än vad som står på tillverkningsordrarna, detsamma gäller 
trumling. Värmebehandlingen hade tidigare en tid på 3 timmar som var satt på ställtid. Enligt 
analysen ska den ta 3 timmar att ställa men även 8,4 timmar i maskin för att bli bearbetade 
och svalna till den punkt som är satt som krav. Trumlingen ska ta en timme enligt 
affärssystemet. Efter samtal med operatör och beredare sattes en tid på nio timmar totalt för 
bearbetning av en batch som är åtta stycken. 
 

Trumling 

Slut 

Svarv 

Oförstör- 
ande prov 

Tvätt Gradning Tvätt 

Kontroll Yt- 
behandling 

Kontroll 

Fräs 
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Tvätt har införts i kartläggningen och här har tiden satts till tre timmar för en batch. Denna tid 
kan vara kortare om den genomförs för hand men för att kontinuitet skulle fås för övriga 
artiklar är denna tid beräknad utifrån att det körs i maskinen som är avsedd för tvätt. 

 
Kötiden har inte tagits i beaktning för uträknandet av ledtid på grund av att kötiden som i 
dagsläget har bekräftats av andra planerare inom SPC som felaktig. Det skulle även bli en 
tydligare visualisering om kötiden inte togs i beaktning. Övriga stationer har bibehållit tiderna 
från tillverkningsorder då dessa har stämts av med operatörer och bekräftats som korrekta. En 
optimal tillverkning är att när första godkända artikeln är färdig i en maskin kan den direkt 
påbörjas i nästa maskin. SPC arbetar med att färdigställa en hel batch åt gången. Detta för att 
mätningar ska göras på första, mitten och sista detalj för att hela batchen ska bli godkänd. 
Oftast tillverkas även hela batchen åt gången och inte bara en detalj. Därför har uträkning av 
ledtiden gjorts med Saabs förutsättningar i åtanke och det är att hela batchen ska vara 
godkänd innan nästa operation kan påbörjas. 

 
Formel för uträkning av ledtid utan kötiden: 
Ledtiden = Ställtid+(stycktid×antal) 

Utan hänsyn till kötiden idag är ledtiden för tillverkningen = 22,8h+(8,82h×8st) = 93,36h 

Tvätt = 3h för en batch × 2 gånger 
Värmebehandling = 3h med kontroll och förberedelse och 8,4h i ugnen 
Trumling = 1h med förberedelser och 8h bearbetning 

 
Med rätt tider och tvättoperationer medräknat 
Ledtiden = 45,2+(8,82h×8st) =115,76h 

 
Den faktiska ledtiden är 22,4 timmar längre än vad affärssystemet visar. Det motsvarar en 
felberäkning på ungefär 24 procent, dvs. tillverkningstiden är 24 % längre än vad SPC planerar 
efter. 

 
5.1.1.1 Kapacitet 

SPC räknar idag med sin tillgängliga kapacitet, även definierad som den teoretiska som är 
8h/dag på varje workcenter med hänsyn till helgdagar. Den verkliga tiden som är utnyttjbar är 
nettokapaciteten. Nettokapaciteten tar hänsyn till inplanerade raster totalt 15min × 2st (två 
gånger om dagen), maskinhaveri, korttidsfrånvaro, underhållsaktiviteter, indirekt tid, röda 
dagar mm. Indirekt tid som är beskrivet sedan innan kan vara möte, utbildning eller 
upplärning och liknande för SPC. De indirekta tiderna redovisas av operatörerna i 
affärssystemet. Kapaciteten beräknas idag på varje work center och är 8h/dag för totalt 24 
olika work center. Affärssystemet kan automatiskt lägga in full beläggning på alla avdelningar 
efter de parametrar som finns, om ingen justering görs av planeraren. Detta skulle motsvara 8 
timmar effektiv tid på 24 avdelningar. Den nominella kapaciteten skulle då vara totalt 
192h/dag sammanlagt för alla produktionsgrupper. Det skulle motsvara en arbetsdag i 
genomsnitt på 12,8h för varje anställd då de är 15 stycken. 
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Figur 17 visar ett exempel av omfördelning av kapaciteten kortsiktigt för att skapa balans. Det 
handlar om att tidigarelägga och senarelägga en viss del av tillverkningen eller en order. Ett 
alternativ är att använda alternativa produktionsgrupper eller maskiner för avlastning och på 
så sätt kunna få en jämn fördelning. För att kunna tidigarelägga en tillverkning krävs det att 
material finns på plats tidigare än planerat. 

 

Figur 17 – Jämförelse av beläggning idag och omfördelning av kapaciteten 
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5.1.1.2 Kötid 

Kötiden valdes som tidigare nämnt att inte tas i beaktning. Detta för att kötiderna ansågs så 
pass felaktiga att de var missvisande för studien. Det genomfördes stickprov av kötiden för tre 
arbetsområden inom fräs för att få ett resultat över vad den faktiska kötiden var men även för 
att påvisa att kötiderna är så pass felaktiga i affärssystemet att de är missvisande. Stickproven 
genomfördes med ett intervall på två veckor eftersom det inte händer särskilt mycket i 
tillverkningen under mindre tid än så. De olika mätvärdena sammanställdes till ett genomsnitt. 
Sammanställningen av kötiderna visas i figur 18 där tiden är beräknad i timmar. Figur 18 med 
tiderna beräknat i timmar, visar att det är stor skillnad mellan kötiden enligt affärssystemet och 
den uppmätta kötiden. Resultatet som blir eftersom kötiden är medräknad i ledtiden är att 
planeringen startar tillverkningen av artikeln tidigare. Detta kan ses som en positiv faktor 
eftersom det direkt kan kopplas till att artikeln borde bli klar tidigare. Däremot kan det ses som 
en stor nackdel likaså. Eftersom artikeln påbörjas tidigare gör även alla andra artiklar likadant. 
Det skapar fler produkter i arbete som ökar köerna för varandra ytterligare. Ett sätt att bota 
dessa långa kötider är att helt enkelt bara sänka kötiderna så planeringen inte har ett så tidigt 
startdatum. Kötiderna kan anses som självuppfyllande. Med det menas att om det sätts långa 
kötider blir kötiderna långa och om de sätts som korta blir de korta [9]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18 – Sammanställning av kötiderna för de tre arbetsstationer som 
analyserades 

 
 
 

5.1.1.3 Processjämförelse 

Studiebesöket som genomfördes på Saab Avionics Systems i Jönköping gjordes för att se hur de 
tillämpar affärssystemet. I det mötet bekräftades det att tiderna på värmebehandling och 
trumling var felaktigt satta på SPC. Saab Avionics Systems i Jönköping använder sig av fler 
parametrar i sin styrning av tillverkningen. De använder sig av maskin runtime och maskin 
setup och att det går att justera så operatörerna kan vara registrerade på två jobb samtidigt. 
Eftersom Saab Avionics Systems i Jönköping hade likvärdiga processer i jämförelse med 
värmebehandling och trumling visades ett fall med hur det kan se ut i praktiken.  
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5.2 Frågeställning 2 

”Vilka störningar förekommer under produktionen av de studerade artiklarna?” 
 

5.2.1 Analys av nuläge 

Störningarna uppdagades genom att följa tillverkningsprocessen med hjälp av observationer 
och intervjuer med personalen. I början av arbetet fick personalen fylla i en enkät, bifogad i 
bilaga 4. Enkäten berörde frågor om arbetsförhållanden, Lean Production och 
förbättringsarbete. Enkäten gjordes i början av arbetet för att få ett helperspektiv. 
Utgångspunkten var från början att göra en värdeflödsanalys men för att kunna arbeta med 
förbättringar är det viktigt att förstå processen. Utifrån enkäten framkom det att majoriteten 
inte var nöjd med förbättringsarbetet som det är idag och det är en stor anledning till att 
arbetet fick byta riktning. Utav 15 anställda var det 12 som svarade och lämnade in den. 
Resultatet visade i genomsnitt att trivseln på arbetsplatsen är 3 av 5. 7 personer utav 12 har 
kunskap eller utbildning inom Lean Production, lite mer än hälften. Det framkom tydligt ett 
engagemang då 9 av 12 har eller skulle vilja ha ett eget ansvarsområde. Idag genomförs ett 
förbättringsarbete i form av ett möte varannan vecka. Under dessa möten har även störningar 
tagits upp i form av saknat material, fel tillverkningstider på ordrar mm. För att tillsammans 
kunna nå en störningsfri produktion krävs tydliga mål, beskrivet i teoretisk bakgrund som 
SMART. 

 
5.2.1.1 Sammanställning blankett 

En överblick av de insamlade blanketterna om produktionsstörningar visade tydligt att 
utbildningar och underhåll eller fel på maskiner var en faktor som hade stor påverkan. En 
sammanställning av en arbetsdag (8/3-2016), valdes ut och visas i figur 19 nedan. Av de 
blanketter som kom in visar det att totalt under en dag åtgår 14 timmar till störningar i 
produktionen. Detta är den totala tid för samtliga operatörer som lämnade in blanketter. De 
som inte bidrog antogs inte ha några störningar. Efter intervjuer och även från blanketterna 
är en genomsnittlig tid på att rapportera in sina tider i affärssystemet satt till 20 minuter per 
gång. Ju fler ordrar de rapporterar in desto längre tid tar det. De 20 minuterna för rapportering 
måste tas in vid beräkning av kapacitetsbortfall för att få ut den rätta nettokapaciteten. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figur 19 - Sammanställning av störningar i produktionen ifrån den 8/3-2016. 
 
 

5.2.1.2 Processjämförelse 

En processjämförelse har genomförts på tre företag, PartnerTech, Saab Dynamics och BAE 
Systems för att eventuellt kunna tillämpa något på Saab Avionics Systems.  Alla företagen har 
tillverkning i stora serier och besöken genomfördes för att få fler infallsvinklar och allt har inte 
kunnat tillämpas på SPC. 

 
5.2.1.2.1 PartnerTech 

Besöket på PartnerTech var med kvalitetschefen där han gav en genomgång av deras dagliga 
verksamhet och hur produktionen fungerar. De genomför ett möte varje måndag om hur 
förgående vecka har varit. Där tar de hänsyn till hur många timmar maskinerna har varit igång, 
förhållande till vad som var planerat och förväntat. De beräknar sitt effektivitetsmått på den 
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tiden det var planerat att ta i förhållande till vad det tog. Varje avdelning har sin egen tavla för 
daglig styrning men det finns även en gemensam för hela produktionen, en så kallad priotavla 
där ordrar som är kritisk och ska prioriteras skrivs upp. I deras affärssystem har personalen 
möjlighet att vara aktiv på två jobb samtidigt då många i personalen har hand om två maskiner. 
Medan ett jobb är igång i en maskin ska de kunna förbereda för det andra. Deras fokus ligger 
på att ha maskinerna igång så mycket som möjligt. De har ett lager som förbereder alla yttre 
ställ åt operatörerna och även plockar ordning det material och verktyg som behövs. Ett yttre 
ställ är material och verktyg som kan förberedas medan maskinen är igång. Produktionsledarna 
för varje avdelning samarbetar för att kunna fördela personalen jämt över avdelningarna. De 
har även infört ett system för tvätten. När operatören lämnar in en order för tvätt tar de med 
sig ett larm i form av en bricka. När artiklarna är färdigtvättade skickas en signal till operatören 
via brickan och den börjar blinka. Då vet operatören att den är färdig och kan gå och hämta de 
tvättade artiklarna. Detta sågs som en störning då operatören fick gå flera gånger för att se om 
de var färdigtvättade eller inte. 

 
5.2.1.2.2 Saab Dynamics 

På Saab Dynamics spenderades en dag med deras Lean koordinator som arbetar på Saab i 
Karlskoga men även i Linköping då de har ett tätt samarbete. På morgonen genomförs dagliga 
möten på varje avdelning för att stämma av att de ligger i fas, om det varit någon eventuell 
skada eller störning. Mötena hålls på varje avdelning av den som är avdelningsansvarig. Alla 
avdelningar har möten olika tider för att produktionschefen ska kunna medverka på alla inom 
sitt område. När alla möten är slutförda sammanställs informationen på ett möte med en 
ansvarig från varje avdelning och en uppdatering hur alla avdelningar ligger till och eventuella 
problem. Detta berör inte enbart produktion utan alla avdelningar på företaget. För att se till 
att produktionen kan börja i tid görs en avstämning tre veckor innan och en vecka innan 
startdatum för att se till att alla resurser finns eller om de behöver göra en omplanering i god 
tid. Alla på avdelningen uppmanas att genomföra förbättringar och alla har god kunskap inom 
Lean Production då ett flertal utbildningar och övningar har hållits för personalen. 

 
5.2.1.2.3 BAE Systems 

På BAE Systems hölls en genomgång av produktionen på en avdelning av produktionschefen. 
Dagligen håller de i ett möte innan alla går hem. Mötena hålls i slutet av dagen för att säkerställa 
att ugnen är förberedd med material då det behandlas under natten när ingen är på plats för att 
sedan kunna börja tillverkningen på morgonen. De har serietillverkning med endast en artikel 
med ett bestämt antal om hur många som ska produceras varje vecka. Det har sedan delats upp 
per dag och varje dag stämmer de av att de har hunnit med det planerade antalet. Under mötena 
går de även igenom säkerheten, om någon har eventuella förbättringsförslag och om ugnen är 
förberedd. All personal har kunskap och utbildning inom Lean Production. 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa. 

 

6.1 Åtgärdsförslag frågeställning 1 

”Hur skiljer sig styrinformationen mellan affärssystemet och produktionen?” 

Som analysen belyst är det i dagsläget skillnad på hur SPC styr produktionen och hur 
tillverkningen faktiskt ser ut. Detta grundar sig främst i att det har skett en blandning av 
begrepp och kalkylmässiga kostnader med tillverkningsmässiga kostnader. SPC behöver ta 
några steg tillbaks för att se över sina brister och åtgärda grunderna innan de fokuserar på 
detaljer.  De behöver särskilja kostnadskalkylering för offerter och tillverkningskostnader 
genom att använda sig av de parametrar som finns tillgängliga i affärssystemet. 

 
6.1.1 Trumling och värmebehandling 

Trumling och värmebehandlingen måste ha korrekta tider på alla tillverkningsordrar. Tiderna 
måste separeras beroende på om det är maskin eller arbetstid enligt följande: 

 
 Maskin Setup 

 Maskin Runtime 

 Arbete Setup 

 Arbete Runtime 

 
Idag är tiderna missvisande när de går miste om maskintiden när de endast räknar på 
arbetstiden som operatören lägger ner. Tiderna borde justeras för att inte bli missvisande och 
för att kunna säkerställa sin leveransprecision, detta gäller alla operationer och inte enbart 
trumling och värmebehandling. Eftersom maskintiden inte är med i dagsläget driver de ingen 
kostnad när de i själva verket kostar att sysselsätta med gas, underhåll och kapitalbindning. 
Anledningen till att tiderna inte är separerade idag är att de inte har någon nytta av det enligt 
tekniker på SPC. Idag arbetar de inte med ställtidsoptimeringar och att göra ändringarna 
skulle medföra merjobb eftersom alla tider måste justeras i affärssystemet. Ställtiderna idag är 
en stor del av den totala tiden och att korta ner dem skulle leda till att ledtiden kan minska 
markant. Det framtida läget är att kunna arbeta effektivt med Lean Production och 
ställtidsoptimeringen är en del av det arbetet. Det är därför ett viktigt steg i grundarbetet mot 
deras framtida läge. 
 

6.1.2 Tvättoperation 

Tvätt genomförs fysiskt men inte enligt affärssystemet. Den måste därför införas i 
tillverkningsordrarna för att beläggningen och planeringen ska bli rätt. Idag när en operatör är 
klar med sin operation och artiklarna ska lämnas för tvätt registreras ordern i systemet som om 
att den är på nästa operation, vilket är missvisande. Om en kund inte efterfrågar tvätt måste det 
informeras redan vid avtal med kund att det är ett steg som är nödvändigt för att kvaliteten på 
produkten ska kunna säkerställas. Att införa tvätten betyder att vissa kunder skulle behöva 
betala mer för sina produkter och vissa mindre. Idag delas kostnaden för tvätten upp på alla 
kunder, oavsett om den genomförs eller inte. Ett alternativ är att införa ett likvärdigt system 
som PartnerTech använder sig utav. När artiklarna är färdigtvättade ska de tas ur maskinen 
snarast möjligt för att förhindra att en ytbeläggning bildas, där larmet skulle säga till när de är 
klara. 

 
6.1.3 Beredning 

Beredningen är idag en operation som utförs innan en order kan läggas ut för tillverkning där 
det måste skriva ut tillverkningsordrar och tillhörande dokument men även programmering för 
fräs och svarv. Tiden för vad denna operation tar är inte med i arbetet då det varierar beroende 
på om det är en artikel som har tillverkats tidigare eller inte. Om den har tillverkats tidigare 
finns data och material sen innan. Beredningen behöver därför tas i beaktning i planeringen 
eftersom det nu är en egen station som inte har någon beläggning. I samma skede behövs det 
även ses över om ordern har gjorts tidigare eller inte för att kunna planera in rätt antal timmar 
för beredning. 
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6.1.4 Kötider 

SPC bör ta sig en tankeställare kring kötiderna och vad de långa kötiderna gör för planeringen 
och tillverkningen. Självklart kommer en kötid att existera men denna borde kortas i 
affärssystemet så att tillverkning av artiklarna inte påbörjas så tidigt som de gör nu. Kötiderna 
kan anses vara självuppfyllande. Med det menas att om det sätts långa kötider blir kötiderna 
långa och om de sätts som korta blir de korta [10]. De långa kötiderna idag medför en hög 
kapitalbindning för materialet. En konsekvens med att ta bort de fasta kötiderna är eventuella 
leveransförseningar om inte planeringen görs rätt från början. Om något oförutsägbart skulle 
inträffa i dagsläget väger den fasta kötiden idag upp för det eftersom de har startat 
tillverkningen tidigare än vad SPC behöver. Med hjälp av rätt parametrar i systemet i form av 
kapacitet, ledtider och resurser ska inte den behövas utan kan istället vara den faktiska kötiden. 

 
6.1.5 Kapacitet 

Kapaciteten ska beräknas utifrån nettokapaciteten som tar hänsyn till bortfall och icke planerad 
verksamhet för att kunna ge planeringen rätt förutsättningar. Det går inte att ha åtta timmar 
tillverkningstid per dag, tidigare i figur 12 visas ett exempel på hur beläggningen ser ut på en 
avdelning. De måste beräkna sin nettokapacitet som är den faktiska kapacitet som är till 
förfogande istället för att se till den nominella kapaciteten. De måste även ta hänsyn till deras 
olika work center som finns och personalen. Kapaciteten kan inte läggas på ett work center då 
personalen arbetar på fler än bara ett. Möjligheterna att räkna personalen som resursen 
istället för work center har setts över och vilka olika parametrar som kan användas i 
affärssystemet. Då systemet är komplicerat har det inte gått att bekräfta om det är möjligt eller 
inte, trots kontakt med företaget IFS (Industrial and Financial Systems) som ansvarar för Saabs 
affärssystem. Det är fortfarande något som måste ses över vid planeringen. Ett sätt att kunna 
beräkna sin kapacitet med hänsyn till att personalen arbetar på flera avdelningar beroende på 
vilken beställning de får in. Företaget måste ta hänsyn till följande kapacitetsbortfall: 

 

 Frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro 

 Röda dagar 

 Underhåll och maskinhaveri 

 Utbildningar 

 Tidsrapportering i affärssystemet 

 Möten 

 Inplanerade raster 
 

De behöver dessutom bestämma hur mycket tid de vill avvara för icke planerbar verksamhet 
som ska vara tid reserverad för deras prioriteringslistor för att inte påverka den övriga 
tillverkningen negativt. Om ordrar släpps ut över befintlig kapacitet leder det till ökade 
produkter i arbete. Att sätta vissa ordrar på prioriteringslistor påskyndar den ordern men 
försenar andra ordrar. Det skapar förseningar i framtida leveranser eftersom de ordrar som inte 
prioriteras inte blir bearbetade enligt planerat [10, s.111]. Detta gör att det är viktigt att inse hur 
prioriteringslistor påverkar produktionen och att se till helheten istället för att bara ha den 
ordern i åtanke. 

 
6.1.6 Styr tillverkningen med hjälp av nyckeltal 

Idag saknar operatörerna styrning i form av målbild och vart framtiden leder. Det behövs därför 
tydliga mål och nyckeltal som ska mätas kontinuerligt för att motivera och engagera 
medarbetarna. Syftet med att ha nyckeltal är att alla medarbetarna ska få en förståelse för hur 
arbetet går inom företaget och inte enbart på sin egen station. Vilka dessa nyckeltal ska vara 
måste företaget själva bestämma och gärna tillsammans. Vad vill vi mäta? Vad behöver vår 
personal veta? Hur kan vi motivera våra medarbetare? 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Industrial_and_Financial_Systems
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6.2 Åtgärdsförslag frågeställning 2 

”Vilka störningar förekommer under produktionen av de studerade artiklarna?” 
 

6.2.1 Utnyttja kompetensen som finns 

Detta är en viktig framgångsfaktor eftersom operatörerna är de som stöter på alla störningar i 
produktionen. Idag åtgärdas problemen som uppstår men de går inte till botten med varför 
problemet uppstod ifrån början och vad grundorsaken är. Kompetens, kunskap och 
framförallt engagemang finns inom företaget. Kunskapen finns inom Saab men brist på 
kontakten mellan företagen medför att kunskapen inte förs vidare till resterande avdelningar.  
Kontakten med anställda på Saab Avionics Systems i Jönköping och besök på Saab Dynamics i 
Karlskoga har visat vilka kompetenser som finns inom företaget. På de företag som har 
besökts har näst intill all personal haft kunskap och utbildning inom Lean. För att 
tillsammans kunna arbeta mot ett gemensamt mål ska alla ha samma förutsättningar och 
kunskap. SPC bör se till så att alla medarbetare har den kunskapen som krävs i form av en 
utbildning inom Lean. Bilden som har getts av de anställda är ett stort engagemang och en 
vilja att påverka till det bättre. 

 

6.2.2 Stämma av om material finns 

I dagsläget frisläpps ordrar i systemet efter det planerade startdatumet utan hänsyn till om 
material eller resurser finns. Därför bör en rutin med avstämning av material både 3 veckor 
innan och 1 vecka innan varje order släpps i affärssystemet. Detta är något som Saab 
Dynamics i Karlskoga arbetar med. Det är för att i tid upptäcka om resurser saknas så det kan 
åtgärdas i form av anskaffning av material eller omplanering av ordrar eller att kunna 
tidigarelägga en annan order istället. 

 
6.2.3 Tidsrapportering 

Tidrapportering av färdigställda ordrar görs i affärssystemet av operatörerna. Denna 
tidsrapportering är idag invecklad och tar i genomsnitt 20 minuter per gång. Samtliga 
operatörer tycker att utvecklingen gått bakåt med tidsrapporteringen i samband med att den 
nya versionen av affärssystemet infördes. Tidigare kunde operatörerna skanna en streckkod på 
tillverkningsordern men idag måste de manuellt logga in på datorn och i systemet skriva in 
sifforna. Därför behövs en ny lösning med fler möjligheter att rapportera under tillverkningens 
gång. Alternativen är att införa samma system med skanning eller att varje operatör vid sin 
bänk har en egen dator. Idag finns det ett fåtal datorer placerade runt om i lokalen som de får 
dela på. Detta för att rapportering av tider skall vara kompletta med ställtider och att det även 
skulle gå att klassificera inre och yttre ställ om möjligheten finns att arbeta med flera ordrar 
samtidigt. Det blir då lättare att följa artiklarna i systemet och direkt kunna se vart de befinner 
sig i tillverkningen. Det skulle minska behovet av möten då planeraren ska stämma av vart 
artiklarna är i processen. Vid direkt rapportering av jobben kommer personalen kunna se vart 
artikeln befinner sig i affärssystemet. De listor som skrivs ut en gång i veckan till de olika 
arbetssektionerna om vilken order att starta först skulle inte behövas utan det går då se direkt 
i affärssystemet, den order som ligger högst upp på deras avdelning ska göras först. 

 
Under observationer har det visat sig att personalen har olika kunskap inom affärssystemet och 
de hanterar det på olika sätt. En rekommendation är därför att all personal ska få en utbildning 
för att kunna hantera systemet på rätt sätt men framförallt effektivare. Idag kan inte 
operatörerna vara inloggad på två jobb samtidigt utan blir då automatiskt utloggad från det 
första och det är en inställning som SPC själv har valt. En justering av det i systemet som ger 
operatörerna möjlighet att arbeta på två jobb samtidigt ger personalen möjlighet att kunna 
arbeta med inre och yttre ställ. Saab Avionics Systems i Jönköping har bekräftat att det är 
möjligt då de använder sig av det. 
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6.3   Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 

Validitet innebär att man eliminerar påverkan från andra faktorer än de man mäter. Detta för 
att få ett trovärdigt resultat. Reliabilitet innebär att samma resultat erhålls hur många 
mätningar som än genomförs [11]. 

 
För att få en god reliabilitet har studiebesök gjorts på företag med liknande tillverkning som 
SPC. Detta för att kunna säkerställa hur andra arbetar med liknande problem som SPC möter. 
Även för att se hur de andra företagen löst eller undkommit de problem som SPC har. En 
styrka med arbetet är att stor del av examensarbetet har spenderats på företaget för att ta del 
av medarbetarnas kunskaper och erfarenheter. En stor del av studierna har bestått av 
intervjuer med anställda. Validiteten av den information som getts anses vara hög då alla 
medarbetarna vill ha bra arbetsförhållanden genom att vara med och påverka. De 
förbättringsförslag som tagits fram för de valda artiklarna kan tillämpas på samtliga artiklar 
SPC tillverkar då fokus har varit på processerna och inte artikeln i sig. Det går även att 
generalisera studien och tillämpa arbetssätten på flera företag som har liknande problem som 
SPC. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 

För att engagera medarbetarna är en rekommendation att sätta upp tydliga mål att arbeta 
gemensamt mot och att styra verksamheten med hjälp av nyckeltal. Syftet med nyckeltalen är 
att personalen ska få en uppfattning om hur det går för SPC som företag och för att skapa 
gemenskap. För att personalen ska ha samma förutsättningar att kunna påverka och komma 
med egna förbättringsförslag rekommenderas en utbildning inom Lean Production för alla. 

 
För att planeringen inte ska bli missvisande måste alla operationer som utförs fysiskt finnas 
med i affärssystemet, detta avser tvätt, trumlingen och beredningen. Tillverkningstiderna ska 
vara uppdelade efter maskin och arbetstimmar för att ledtiden ska bli rätt beräknad. Med hjälp 
av uppdelningen kommer operatörerna kunna vara registrerade på mer än ett jobb samtidigt. 
Tidsrapporteringen ska ske direkt när operatörerna börjar med en ny order för att planeraren 
ska få en överblick av var artikeln är i processen utan att behöva ha avstämningsmöten. Vid 
direkt tidsrapportering kommer personalen kunna se var artikeln befinner sig och kan då 
använda affärssystemet för att se vilken de ska börja med. Planeringen måste se till att inte 
frisläppa ordrar innan resurser finns. Om material, personal eller kapacitet saknas behöver 
ordern senareläggas för att rätt order ska hamna högst upp i affärssystemet och att personalen 
ska veta vilken order att börja med. För att tidsrapporteringen ska ske effektivt måste det 
införas fler datorer eller ett system där personalen kan skanna en streckkod och inte behöva 
lägga tid på att skriva in alla tider manuellt. 

 
Vid beräkningen av kapaciteten ska de planera utifrån sin nettokapacitet som tar hänsyn till 
bortfall och den icke planerade verksamheten. Med dessa förutsättningar kommer den interna 
leveransprecisionen att öka med hjälp av rätt kapacitetsberäkning och ledtider. Detta ligger till 
grund för nuläget och ett framtida arbete med förbättringar. De förbättringsförslag som har 
presenterats kommer att minska störningarna i produktionen och skapa en effektivare 
tillverkning. 

 

 

7.2 Vidare arbete eller forskning 

Under studien sågs möjlighet till vidare forskning och arbete med ställ i flera av 
maskingrupperna på SPC. Eftersom affärssystemet idag hindrar operatörerna från att arbeta 
med flera ordrar utnyttjas inte möjligheten till SMED (Single-Minute Exchange of Die) och 
ställtidsoptimering. Det sågs även en möjlighet att forska vidare kring prioriteringslistornas 
påverkan på beläggning och hur de ordrar som redan är under produktionen påverkas av 
listorna. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Single-Minute_Exchange_of_Die
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Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

 
Bilaga 1 Processkartläggning flödessymboler 

Bilaga 2 Symboler värdeflödesanalys 

Bilaga 3 Anonym Enkät 

Bilaga 4 Fördelning av personal 

Bilaga 5 Blankett störningar 
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Bilaga 1 

Processkartläggning flödessymboler 
 
 
 
 
 
 

Moment, operation eller aktivitet 
 
 

Beslut med alternativ 
 
 

Början eller slut 
 
 

Sammanbindning och riktning 
 
 

Dokumentation med skriftlig information 
 
 

Databas med elektroniskt lagrad information 
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Bilaga 2 

Symboler värdeflödesanalys 
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Bilaga 3 
 

Blankett för ifyllnad av störningar i tillverkningsprocessen 
 

Klockslag när stoppet började: Datum: 
 
 
 
 
 

Klockslag när stoppet var åtgärdat: Kort beskrivning av orsaken: 
 
 
 
 
 

Definition av en störning är när något avviker ifrån tillverkningsorder. T.ex. När en 
maskin har gått sönder, material eller verktyg saknar. En störning/ett stopp är 
något som gör att du får stanna upp i ditt ordinarie arbete. 
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Anonym Enkät 
 
 

Ringa in det alternativ som stämmer bäst överens 

Bilaga 4 

 

Stämmer inte Stämmer väl 
 

1. Jag trivs på min arbetsplats 1 2 3 
 
2. Jag kan vara med och påverka 

4 5 

mina arbetsförhållanden 1 2 3 4 5 

 
3. Har du någon kunskap/utbildning inom Lean Production? 

 
Ja 

 
Nej 

4. Har du något eget ansvarsområde Ja Nej 
5. Om Nej på fråga 4), skulle du vilja ha det? Ja Nej 

 
6. Vet du vart du ska vända dig om du har ett förbättringsförslag? 

Om Ja, vart någonstans?     

 
Ja 

 
Nej 

7. Har du någon gång lämnat in ett förbättringsförslag? Ja Nej 
8. Om Ja på fråga 7), genomfördes det? Ja Nej 

9. Något annat du vill tillägga eller kommentera, gör det nedan:   

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Tack för din hjälp och medverkan! 
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Bilaga 5 
 

Work Center Beskrivning Antal Personer 

9210 Gradning, läppning, blästring 2 

9220 Trumling 2 

9230 Tvättning 1 

9260 Värmebehandling 2 

9270 Ytbehandling 2 

9110 Manuell bearbetning 2 

9302 SNC Okuma  LB15 - Svarv 1 

9311 Sänkgnistning 1 

9313 Trådgnistning 1 

9324 SNC Okuma  LR10 - Svarv 1 

9326 SNC Okuma LU-25 3 

9327 FLNC Yasda - Fräs 2 

9328 SNC Okuma LU - 400 2 

9329 Bridgeport 2 

9330 Hyundai Kia - Svarv 1 

9331 Yasda YBM - Fräs 2 

9420 Planslipning 2 

9421 NC-slipning 1 

9451 Hålslipning 1 

9460 Hening, superfinering 1 

9010 Detaljkontroll 3 

9020 CMM 1 

9030 Oförstörande provning 2 

9060 Ankomstkontroll 2 

9070 Mätrum 2 
 
 

Person Work Center 

1 9260, 9010, 9060 

2 9460, 9420, 9070 

3 9010, 9030 

4 9010, 9020, 9030, 9070, 9060 

5 9210, 9220, 9260 

6 9210, 9270, 9220 

7 9230, 9270, 9313 

8 9420, 9421, 9451 

9 9110, 9329 

10 9324, 9326 

11 9326, 9328 

12 9326, 9328, 9330 

13 9331, 9327 

14 9327, 9331, 9311 

15 9110, 9329 
 


