
EXAMENSARBETE

2008:112 CIV

Universitetstryckeriet, Luleå

David Burström

Förbättrad styrning av ingående material 

CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 
Maskinteknik

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 

Avdelningen för Produktionsutveckling

 
2008:112 CIV • ISSN: 1402 - 1617 • ISRN: LTU - EX - - 08/112 - - SE



FÖRBÄTTRAD STYRNING AV INGÅENDE MATERIAL 

 

I 
 

Förord 

 

Efter många lärorika år i Luleå avslutar detta examensarbete min utbildning 

som Civilingenjör inom Maskinteknik med inriktningen Produktionsteknik 

vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts under 

vårterminen 2008 på Sandvik Mining and Construction i Sandviken. 

Jag skulle vilja passa på att tacka alla som hjälpt mig genom detta arbete, 

ett speciellt tack går till min handledare Martin Näslund samt alla de andra 

på avdelningen USLP. 

Avslutningsvis vill jag tacka LTU och Luleå som gjort min studietid till en 

trevlig och minnesvärd tid i livet. 

 

Sandviken 2008-05-29 

 

 
…………………………………. 

David Burström 
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Sammanfattning 

Detta arbete har syftat till att undersöka möjligheterna till förbättring av 

material- och produktionsstyrning vid Sandvik Mining and Construction i 

Sandviken.  Målet har varit att skapa ett underlag för förbättrad styrning av 

ingående material.  

Nulägesanalysen visade att förbättringspotential fanns inom klassificeringen 

av hårdmetallämnen och komponenter. Dessutom var det önskvärt att ett 

kanbansystem uppfördes på de förslipade hårdmetallstiften som går till den 

helautomatiska STAMA-cellen.  

Examensarbetet har gett underlag för en omstrukturering av denna 

klassificering men även för en framtida uppdatering av den. En kalkyl av hur 

kapitalbindningskostnaden kommer att minskas har även det tagits fram. 

Arbetet visar även metodiskt hur detta kanbansystem skall uppföras. För att 

ytterliga optimera detta lager så rekommenderas det att antalet kanbans och 

behållarstorlek även fortsättningsvis följs upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FÖRBÄTTRAD STYRNING AV INGÅENDE MATERIAL 

 

III 
 

Abstract 

This work has aimed at examining the possibilities of improvement of 

materials and production control at Sandvik Mining and Construction in 

Sandviken. The objective has been to create a basis for improved control of 

ingoing materials. 

The analysis of the present situation showed that the improvement potential 

was within the classification of hard materials and components. Moreover, it 

was desirable that a kanbansystem was built up with the pre-polished hard 

material that goes through the automatic STAMA-cell. 

This master of thesis work has given basis for a restructuring of this 

classification but also for a future update of it. Furthermore, a calculation of 

how the capitalization costs in the system will be decreased has been 

performed. The work also shows methodically how this kanban will be 

introduced in the production. To improve this system it is recommended that 

the number and size of the kanban is continuatively followed up. 
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1.   Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till problemet. Vidare så kommer även syftet, 

målet samt avgränsningar att redovisas. 

1.1   Bakgrund 
Sandvik Mining and Construction (SMC) har under en längre tid expanderat 

kraftigt vilket gör att det blivit alltmer viktigt att material- och 

produktionsstyrningen fungerar. Samtidigt så har dessa ökande volymer 

gjort att lagrena blivit överfulla samtidigt som brister förekommer på vissa 

produkter. Utifrån denna bakgrund vill Sandvik hitta ett standardiserat 

arbetsätt för att hantera sin material- och produktionsstyrning.  

1.2   Problem 
I dagsläget finns inget standardiserat arbetssätt eller system för styrning av 

ingångsmaterial till produktionen vid Sandvik Mining and Construction, 

Production Unit Sandviken (PU Sandviken). Ett flertal system används och 

ett antal artiklar styrs manuellt. Detta projekt syftar till att förbättra 

styrningen och uppföljningsmöjligheterna för ingångsmaterial till produktion 

vid PU Sandviken samt att arbeta fram ett väldefinierat och standardiserat 

arbetsätt för styrningen och uppföljningen av ingångsmaterial. 

1.3   Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utifrån analys av material- och 

produktionsstyrning hitta ett förbättringsförslag till att få ett bättre flöde på 

ingående material samt få ner kapitalbindningskostnader i form av lager. Att 

hitta de nyckeltal som till största vikt påvekar styrningen av ingående 

material. Utifrån dessa därefter dokumentera och tydliggöra vilka rutiner 

som man fortsättningsvis skall använda sig vid denna styrning. 

1.4   Avgränsningar 
Eftersom det finns ett stort antal ingående material samt väldigt många 

flöden på dem så har jag fokuserat mitt examensarbete på att klassificera 

om nuvarande hårdmetallämnen och komponenter. Dessutom så skall ett 

kanbansystem byggas upp innefattande de hårdmetallstift som går till den 

helautomatiska monteringscellen STAMA. Detta för att få bort 

orderhantering för supply-avdelningen men även för att sliprummet lätt ska 

se när lagret ska fyllas på. 
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2.   Metod 
I detta kapitel redovisas den metodik som legat till grund för de 

undersökningar och analyser som gjorts under arbetet. 

2.1   Observationer 
För att få en bättre bild över produktionen samt hur flödena går och vilka 

dess flaskhalsar är så gjordes en praktik på fyra dagar ute i de olika 

produktionsavsnitten. Syftet med denna praktik var att öka förståelsen samt 

få en bättre överblick om vilka problemen är samt var och hur de uppstår. 

Denna praktik skapade också möjligheten att se vilka problem som kunde 

härledas till företagets material- och produktionsstyrning. Utifrån dessa 

observationer så skapades det bättre förutsättningar för att hitta en 

standardiserad lösning på Sandviks materialförsörjningssystem. 

2.2   Intervjuer 
Intervjuer har förts med nyckelpersoner utvalda i samråd med min 

handledare på Sandvik, Martin Näslund. Dessa intervjuer har inte varit 

strukturerade utan mest varit en dialog mellan parterna. Vid intervjutillfället 

så fördes det vissa anteckningar som sedan sammanfattades. Ifall oklarheter 

uppstått så har kompletterade uppgifter gjorts vid ytterligare intervjuer. 

2.3   Studiebesök 
Studiebesök har gjorts hos leverantörerna Sandvik Material Technology, 

SMT, samt SMC Västberga. Detta för att se hur deras produktion påverkar 

SMC Sandviken samt vilka deras problemområden är. Det har gjort att 

förståelsen har ökat samt så har även vissa lösningsförslag kunnat sorteras 

bort. Ett studiebesök har även gjorts på SMC Köping, detta för att studera 

deras material- och produktionsstyrning då de producerar liknande 

produkter som SMC Sandviken. 

2.4   Litteraturstudier 
Utifrån de problemområden som identifierats under praktikperioden och 

intervjuer med personal så gjordes litteraturstudier av vetenskapliga artiklar, 

tidigare examensarbeten samt böcker inom rörande ämnesområde för att 

uppdatera och fördjupa mina kunskaper om material- och 

produktionsstyrning. Dessa studier har sedan förts löpande under hela 

examensjobbet. 

2.5   Datainsamling 
Den mesta mätdatan relevant för arbetet har hämtats från Sandviks 

stordatasystem IC/1. En viss del mätdata har dock gjorts genom intervjuer 

med personer med stor erfarenhet och insikt i verksamheten. Med dessa 

mätdata som grund så har analys gjorts i Microsoft Excel. 
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2.6   Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet definieras av Thurén (1991) på följande sätt:  

”Reliabilitet är tillförlitligheten, vilket innebär att mätningarna är korrekt 

gjorda.” 

”Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man ville undersöka 

och ingenting annat." 

I och med att mina intervjuer har varit med ett flertal personer rörande 

samma ämnesområde så har reliabiliteten på rapporten höjts. Dock så har 

det ibland förekommit ledande frågor som i sin tur gjort att reliabiliteten 

försämrats något. 

All mätdata som tagits fram ur datasystemet har verifierats av ett flertal 

personer vilket gjort att validiteten förstärkts. 

2.7   Val av komponenter till kanbansystemet 
För att hitta rätt sorts hylla till mitt kanbansystem så ställdes ett antal 

kriterier upp och i samråd med försäljare valdes en hylla ut vilken skulle 

passa bra till ändamålet. Dessa kriterier var att hyllplanen skulle klara av 

väldigt tung belastning. Den ska även kunna fyllas på bakifrån för att 

principen Först In Först Ut (FIFU) ska kunna tillämpas. Samma sak gällde 

vid inköp av en anslagstavla till vilka kanbankorten skulle sitta i. Det 

viktigaste kriteriet här var att tavlan skulle vara lätta att tyda och lätt att 

använda sig av. 
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3.   Teori 
I detta kapitel tas de teorier inom de områden som ansetts vara väsentliga för 

studien upp. 

3.1   Enkel ABC analys 
Enligt Segerstedt (2001) så är ett vanligt angreppssätt vid 

materialadministrativa sammanhang att dela in artiklar i olika klasser eller 

grupper, där artiklarna inom en viss grupp styrs med likartade metoder. En 

sådan gruppindelning kan, beroende på syfte och förutsättningar, göras på 

många olika sätt. Det kanske vanligaste sättet att gruppera artiklar är att 

utgå från artiklarnas ekonomiska vikt. Man brukar då i första hand studera 

volymvärdet, d v s produkten av efterfrågan och artikelvärdet. I nästan alla 

lager svarar en förhållandevis liten andel av artiklarna för en mycket stor del 

andel av det totala volymvärdet. Ofta kan man finna att ca 20 % av 

artiklarna svarar för omkring 80 % av det totala volymvärdet. Det betyder då 

naturligtvis att också att de resterande ca 80 % av artiklarna endast svarar 

för ca 20 % av det totala volymvärdet. Denna ojämna fördelning av 

volymvärdet brukar benämnas 80/20-regeln. Observera dock att 

förhållandet inte på något sätt behöver vara just 80/20 på alla företag. Det 

som är typiskt är bara att fördelningen är mycket ojämn. 

Man väljer ofta att dela in artiklarna i klasser efter volymvärdet. Ofta arbetar 

man med tre klasser, A, B och C. De artiklar som har högst volymvärde 

betecknas A-artiklar, de som ligger i ett intervall i mitten för B-artiklar och 

de med mycket låga volymvärden C-artiklar. Man fastställer då i allmänhet 

vissa procentuella andelar av artiklarna som skall tillföra de olika klasserna. 

Procentsatserna kan variera men det kan röra sig om att låta 10, 30 och 60 

% av artiklarna vara A, B och C-artiklar. 

Särskilt om själva lagerstyrningen är dyrbar, t ex om styrsystemet i hög grad 

är manuellt, är det viktigt att koncentrera styrinsatserna till A-artiklarna för 

att få ut största möjliga effekt. I ett datorbaserat system är själva styrningen 

normalt inte särskilt betungande då systemet väl har implementerats, men 

det finns starka skäl att följa upp och bevaka styrningen av A-artiklarna 

extra noga. (ibid) 
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3.2   Dubbel ABC analys
Enligt Rudberg (2007) så är ett

endimensionella ABC-analysen som baseras på volymvärde, lagervärde eller 

liknande, är att den inte tar hänsyn till produkternas försäljningsfrekvens 

(eller uttag/plockfrekvens). Exempelvis får en produkt med ett jämnt 

efterfrågemönster (t.ex. 1000 st/m

produkt (lika värde) som säljs vid två tillfällen under året men med batcher 

om 6000 st per försäljningstillfälle. Det är ju uppenbart att en produkt som 

säljs mer frekvent har helt andra förutsättningar för effektiv s

en sällan köpt produkt har 

undvika liknande problem kan man införa en annan dimension i 

artikelklassificeringen. Vanligtvis används då något frekvensmått 

(försäljning, uttag, plock, etc.) som andra 

ABC-analys. Detta gör då att man få nio klasser i ABC

Om den dubbla ABC-analysen utgår från volymvärde och uttagsfrekvens 

motsvarar då AA-klassen produkter med stort volymvärde (t.ex. omsättning) 

som säljs ofta och jämnt, medan CC

lågt volymvärde och som dessutom säljs vid få tillfällen och ofta 

oregelbundet. AC-klassen är på motsvarande sätt produkter med högt 

volymvärde men låg frekvens, och CA

volymvärde men som säljs ofta och regelbundet.

Jag har både använt mig av den 

klassificerat mina produkter. 
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Dubbel ABC analys  
så är ett av de största problemen med den 

analysen som baseras på volymvärde, lagervärde eller 

liknande, är att den inte tar hänsyn till produkternas försäljningsfrekvens 

(eller uttag/plockfrekvens). Exempelvis får en produkt med ett jämnt 

efterfrågemönster (t.ex. 1000 st/mån) samma volymvärde som en likvärdig 

produkt (lika värde) som säljs vid två tillfällen under året men med batcher 

om 6000 st per försäljningstillfälle. Det är ju uppenbart att en produkt som 

säljs mer frekvent har helt andra förutsättningar för effektiv s

en sällan köpt produkt har – även om de har samma volymvärde. För att 

undvika liknande problem kan man införa en annan dimension i 

artikelklassificeringen. Vanligtvis används då något frekvensmått 

(försäljning, uttag, plock, etc.) som andra dimension i en så kallad dubbel 

analys. Detta gör då att man få nio klasser i ABC-analysen (se bild 1). 

analysen utgår från volymvärde och uttagsfrekvens 

klassen produkter med stort volymvärde (t.ex. omsättning) 

ljs ofta och jämnt, medan CC-klassen motsvarar produkter som har 

lågt volymvärde och som dessutom säljs vid få tillfällen och ofta 

klassen är på motsvarande sätt produkter med högt 

volymvärde men låg frekvens, och CA-klassen produkter med 

volymvärde men som säljs ofta och regelbundet. (ibid) 

 

Bild 1: Dubbel ABC-analys 

Jag har både använt mig av den enkla och den dubbla ABC-analysen då jag 

klassificerat mina produkter.  

FÖRBÄTTRAD STYRNING AV INGÅENDE MATERIAL 

den 

analysen som baseras på volymvärde, lagervärde eller 

liknande, är att den inte tar hänsyn till produkternas försäljningsfrekvens 

(eller uttag/plockfrekvens). Exempelvis får en produkt med ett jämnt 

ån) samma volymvärde som en likvärdig 

produkt (lika värde) som säljs vid två tillfällen under året men med batcher 

om 6000 st per försäljningstillfälle. Det är ju uppenbart att en produkt som 

säljs mer frekvent har helt andra förutsättningar för effektiv styrning än vad 

även om de har samma volymvärde. För att 

undvika liknande problem kan man införa en annan dimension i 

artikelklassificeringen. Vanligtvis används då något frekvensmått 

dimension i en så kallad dubbel 

analysen (se bild 1). 

analysen utgår från volymvärde och uttagsfrekvens 

klassen produkter med stort volymvärde (t.ex. omsättning) 

klassen motsvarar produkter som har 

lågt volymvärde och som dessutom säljs vid få tillfällen och ofta 

klassen är på motsvarande sätt produkter med högt 

klassen produkter med lågt 

analysen då jag 
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3.3   Kanban 
Kanban är ett japanskt ord som betyder kort och är en del i tänkandet att 

minska slöseri, vilket innebär att ett kabansystem måste vara korrekt 

anpassat till den produktion som det ska vara verksam inom. Metoden 

bygger på att produkterna eller produktionen ”sugs” fram i tillverkningen 

styrda av det aktuella behovet i stället för att ”tryckas” fram enligt ett 

prognostiserat behov. Fördelen med att använda kanban är att endast de 

produkter kunderna behöver produceras när de behöver dem. Grunden i 

kanbankonceptet är att leverantörer eller lager endast ska leverera 

komponenter till produktionslinjen när de behövs så att det inte finns 

onödiga lager utöver de kanbankort som då cirkulerar i produktionen. 

Systemet bygger på att produktionen delas upp i olika stationer. Varje 

station får ett visst antal behållare (=kanbans) som de får producera mot. 

Ifall det finns en tom kanban sker produktion tills den är full, finns det inga 

tomma kanbans så produceras inga produkter på den stationen. När en 

kanban har fyllts flyttas den vidare till nästa station som då använder dessa 

halvfabrikat för att producera sina delar. När denna station tömts på 

innehållet i sin behållare så skickas den tomma behållaren tillbaka till den 

station som de kom från, och samma procedur upprepas. Dock så finns det 

ett antal kriterier som måste uppfyllas för att ett kanbansystem skall 

fungera optimalt, dessa är: 

• Artiklar med låg förbrukning lämpar sig ej för kanban. 

• Artiklar måste ha säkra ledtider, internt och externt. 

• Artiklar bör ha en jämn efterfrågan för att kunna styras med kanban. 

• Korta ställtider för maskiner. 

Fördelen med att införa detta visuella materialförsörjningssystem är att 

flaskhalsar lättare kan upptäckas. Detta innebär då att dessa problem 

lättare kan åtgärdas. En bättre översikt över produktionen fås och antalet 

PIA (produkter i arbete) kan minskas drastiskt vilket gör att mindre kapital 

binds upp i produktionen. (Axsäter, 1991; Segerstedt, 1999) 
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3.4   Beräkning av antalet Kanbans 
Vid användning av kanban som materialförsörjningssystem så är en av de 

svåraste och viktigaste frågorna hur många behållare som skall användas 

vid varje station. För att beräkna antalet kanbans så används denna formel: 

 

������� ���	��
 �
�  ��

�
�

���  ���1  ��

�
 

 

Med följande beteckningar införda: 

D= genomsnittlig efterfrågan under ledtid 

Ss= säkerhetslager 

B= behållarstorlek 

d= förväntad efterfrågan av produkten i antal enheter per 

produktionsdag 

w= genomsnittlig kötid genom produktionsprocessen och för 

materialhantering per behållare mätt i del av produktionsdag 

p= genomsnittlig produktionstid per behållare mätt i del av 

produktionsdag 

α= en policyfaktor som reflekterar effektiviteten vid tillverkande och 

förbrukande operationsställe och som fastställer säkerhetslagret. 

Brukar ligga på ca 10 %. 

c= antal enheter av produkten som behållaren innehåller 

(Segerstedt, 1999) 

Utifrån denna formel har jag räknat ut antalet kanbans till vartdera 

produktionsflödet vid Sandvik. För att underlätta både för de som skall 

hantera dessa kanbans men även vid framtagande av antalet så har jag efter 

diskussion med både STAMA-gruppen och hårdmetallagret kommit fram till 

de mest optimala behållarstorlekarna. Fullständig tabell återfinns i bilaga B. 
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3.5   Implementeringen 
Att implementera kanban är ofta inte helt lätt, men för att underlätta för sig 

så har 7 stycken steg tagits fram. Dessa steg är: 

1. Samla in data, för att fatta korrekta beslut behövs relevant och korrekt 

fakta. Analysera all insamlad data för att kunna göra bättre beslut. 

Titta på den nuvarande processen som hur den är, inte på hur du vill 

ha den. Relevant data att samla in är, kassaktioner, antal produkter 

som produceras i processen, ställtider och ledtider, planerad/ 

oplanerade stopp. 

2. Steg 2 är troligtvis det svåraste steget. Detta steg återkommer under 

ett flertal tillfällen under implementeringens gång. Under steg 2 

bestäms storleken av varje kanban. Hur många behållare kommer 

varje station att behöva för att kunna bedrivas utan onödiga avbrott 

men med minimalt med PIA (produkter i arbete)? 

3. Steg 3 involverar själva designen av processen. Här bestäms hur 

signalerna ska se ut, vilka regler som gäller vid hanteringen av kanban 

samt skapandet av den visuella lägesöversikten. Det är viktigt att 

signalerna tydligt visar operatören när han ska producera delar, byta 

produkt och stoppa produktionen.  

4. I steg 4 skall alla involverade parter tränas för att förstå hur allt 

hänger ihop och hur det fungerar. Här gäller det att vara så tydlig som 

möjligt så att alla är fullt medvetna om vad som förväntas av dem. 

Ingenting får misstolkas och alla ska vara klara på vad som gäller. 

Misslyckas kanban är det troligen i detta steg man har misslyckats. 

5. Vid denna punkt startas kanban processen upp. Det är viktigt att 

kontrollera att upplärningen är avklarad, att designen är funktionell 

samt att inventarierna är på rätt plats. Helt enkelt så skall det 

kontrolleras att allt är rätt och att alla inblandade förstått. 

6. Här övervakas kanbansystemet för att kunna hitta förbättringar och 

kunna reducera PIA.  Det bör även kontrolleras att systemet 

producerar i planerad takt. Finns en variation på 15-20 % så bör 

systemet kollas över och ändras för att få ett bättre flöde. Viktigt är 

även att kontroller att alla saker är på rätt plats och så vidare. 

7. När kontroller gjorts över att allting flyter på bra och att inga kanbans 

kommer bort, kan man utvecklingen och förbättringen av 

kanbansystemet börja. Till exempel kan onödiga rörelser och 

transporter elimineras, men även uppstart av aktiviteter som 

koordinerar aktiviteterna på ett bättre sätt.(Gross & McInnis, 2003) 
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4.   Företagsbeskrivning
I detta kapitel kommer en genomgång om 

Även produktionsenheten i Sandviken och vilka produkter som tillverkas där 

kommer att tas upp i detta kapitel. 

4.1   Företaget 
Sandvik Mining and Construction bildades 1998 genom att 

Rock Tools med Tamrock, efter 

Tamrock 1997. Under de år som gått sedan bildandet har affärsområdet 

växt kraftigt såväl organiskt som genom förvärv. Affärsområdet har i dag 

mer än dubbelt så många anställda, från 6630 till 15173, som vid 

bildandet och omsättningen har fyrdubblats, från 9379 MSEK till 37

MSEK. SMC är därmed Sandvik

Totalt omsatte Sandvik 92,059 miljarder SEK år 2007. 

Marknadspotentialen för SMC bedöms överstiga 200 miljarder SEK.

Sandvik Mining and Construction består i dag av fem kundsegment

underground hard rock, underground soft rock, surface mining, 

construction samt mineral exploration, och har två supportfunktioner; 

logistics samt supply. 

  

FÖRBÄTTRAD STYRNING AV INGÅENDE MATERIAL

9 
 

Företagsbeskrivning  
I detta kapitel kommer en genomgång om SMC Global och dess kundsegment. 

Även produktionsenheten i Sandviken och vilka produkter som tillverkas där 

kommer att tas upp i detta kapitel.  

Sandvik Mining and Construction bildades 1998 genom att förena Sandvik 

Rock Tools med Tamrock, efter det att Sandvik köpt återstående aktier i 

Tamrock 1997. Under de år som gått sedan bildandet har affärsområdet 

växt kraftigt såväl organiskt som genom förvärv. Affärsområdet har i dag 

mer än dubbelt så många anställda, från 6630 till 15173, som vid 

et och omsättningen har fyrdubblats, från 9379 MSEK till 37

MSEK. SMC är därmed Sandvik-koncernens numera största affärsområde. 

Totalt omsatte Sandvik 92,059 miljarder SEK år 2007. 

arknadspotentialen för SMC bedöms överstiga 200 miljarder SEK.

Mining and Construction består i dag av fem kundsegment

underground hard rock, underground soft rock, surface mining, 

construction samt mineral exploration, och har två supportfunktioner; 
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Tamrock 1997. Under de år som gått sedan bildandet har affärsområdet 

växt kraftigt såväl organiskt som genom förvärv. Affärsområdet har i dag 

mer än dubbelt så många anställda, från 6630 till 15173, som vid 

et och omsättningen har fyrdubblats, från 9379 MSEK till 37986 
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arknadspotentialen för SMC bedöms överstiga 200 miljarder SEK. 

Mining and Construction består i dag av fem kundsegment; 

underground hard rock, underground soft rock, surface mining, 

construction samt mineral exploration, och har två supportfunktioner; 
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4.1.1   Underground Hard Rock Mining (UHM) 
Med Underground Hard Rock Mining (UHM) menas de olika sorters tekniker 

som används till att utgräva hårda mineral under marken såsom guld, 

koppar, zink, nickel, bly samt ädelstenar som diamant. Till denna kategori 

räknas företag som Boliden och LKAB.  

UHM i Sandviken är en marknadsstöds- och försäljningsorganisation med 

syfte att utveckla toolsaffären till kunder verksamma inom mineralbrytning. 

Organisationen har inga egna resurser för produktutveckling eller 

produktion utan arbetar i nära samarbete med Global Productline 

Management- organisationen. 

4.1.2   Underground Soft Rock Mining (USM) 
Till skillnad från Hard Rock så räknas brytning av material såsom kol och 

oljesand till kategorin Underground Soft Rock Mining. Kolgruvor är ett 

exempel på USM. Organisationen i Sandviken är uppbyggd på samma sätt 

som för UHM. 

4.1.3   Surface Mining (SFM) 
Surface Mining är den typ av gruvdrift när jord och sten som finns beläget 

ovanför mineralfyndigheten tas bort. Till denna kategori räknas bland annat 

dagbrott och muddring. Exempel är Boliden och Aitik. 

SFM i Sandviken ansvarar för affärsutveckling, produktsupport och 

marknadsföring av gruvkrossar. Här pågår även utveckling av anpassade 

produkter för gruvmarknaden. 

4.1.4   Construction (CNS)  

Construction i Sandviken består av en marknadsstöds- och 

försäljningsorganisation och en organisation för produktutveckling och 

teknisk support. Marknadsorganisationens ansvar är att utveckla 

toolsaffären till kunder verksamma inom anläggningsindustrin.  

 

Construction global har fyra stycken fastställda områden vilka är 

stenbrytning, rivning och återvinning, civil beläggningskonstruktion samt 

tunnelgrävning. 

4.1.5   Mineral Exploration (EXP) 
Mineral Exploration arbetar med kunder som utför prospektering, vilket 

innebär att fyndigheterna i marken undersöks innan ett beslut tas om att 

starta gruvverksamhet. Produkterna används även inom andra 

applikationsområden såsom inom gruvproduktion för att säkra riktningen på 

mineral kroppen. 
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Mineral Exploration är indelad i tre globala produktlinjer, ovanjordsborrning, 

underjordsborrning och verktyg till produkterna. Produktlinjerna är 

ansvariga för utveckling av produkterna och säkerställandet av dess kvalitet 

och spridning globalt i Sandvik världen. Största delen av 

verktygsproduktionen sköts av SMC Supply. 

4.1.6   SMC Supply  

SMC Supply är en global supportfunktion inom Sandvik Mining and 

Construction, med huvudkontor i Sandviken.  

 

De är leverantör till Kundsegmenten av verktyg och komponenter. De har 

även ansvar för vissa gemensamma processer för SMC. Detta inkluderar 

inköp, tillverkningsinvesteringar och produktmodularisering. 

 

I Sandviken finns framför allt PU Sandviken, som producerar verktyg för 

topphammar- och DTH-applikationer. 

4.1.7   SMC Logistics 
Sandvik Mining and Construction Logistics är en global supportfunktion för 

SMC. 

 

Funktionens ansvar omfattar hela processen från prognostiserad efterfrågan 

från kund, till leverans av reservdelar och verktyg. Det innebär ett effektivt 

flöde både för produkter och för administration och dokumentation från 

tillverkande enheter och leverantörer, via eventuell lagerhållning till slutlig 

leverans till SMC:s regioner och säljbolag. I vissa fall levererar även Logistics 

direkt till SMC:s slutkunder. 

 

Just nu har SMC Logistics ett högt fokus på att konsolidera och integrera 

logistikfunktionen för att nå bättre service till kund med bättre ledtider och 

hög kvalitet i leveransen.   
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4.2   PU Sandviken  

 

PU Sandviken tillverkar verktyg för tophammar och DTH för SMC Supply. PU 

Sandviken är uppdelat i fyr

värmebehandling och borrkronor. Till detta kommer stödfunktioner såsom 

underhåll, inköp och kvalite och miljö.

ca 350 kollektiv anställda. 

 

PU Sandviken är teknologice

tillsammans med Forskning och Utveckling. Detta innebär att nya produkter 

utvecklas och produceras i Sandviken.

4.2.1   Borrkronor  

På kronverkstaden tillver

topphammarborrning. Idag fi

tar fullt ansvar för de produkter de tillverkar. Produktionlagen är indelade 

efter storleken på produkterna. Produktionslagen heter B2, B6 och B7. B7 

tillverkar små borrkronor från 33 mm till 64 mm för underj

tillverkar borrkronor från 64 mm till 152 mm för ovanjord. B2 tillverkar alla 

typer av produkter i STAMA gruppen.

kronverkstaden och det til
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PU Sandviken tillverkar verktyg för tophammar och DTH för SMC Supply. PU 

Sandviken är uppdelat i fyra olika produktionsavsnitt, skarvborr, helstångs, 

värmebehandling och borrkronor. Till detta kommer stödfunktioner såsom 

underhåll, inköp och kvalite och miljö. Totalt är det ca 400 anställda, varav 

ca 350 kollektiv anställda.  

är teknologicentrum för tophammar och DTH produkter 

tillsammans med Forskning och Utveckling. Detta innebär att nya produkter 

utvecklas och produceras i Sandviken. 

På kronverkstaden tillverkas bergborrkronor till så kallade 

topphammarborrning. Idag finns tre produktionslag där varje produktionslag 

tar fullt ansvar för de produkter de tillverkar. Produktionlagen är indelade 

efter storleken på produkterna. Produktionslagen heter B2, B6 och B7. B7 

tillverkar små borrkronor från 33 mm till 64 mm för underjord och B6 

tillverkar borrkronor från 64 mm till 152 mm för ovanjord. B2 tillverkar alla 

typer av produkter i STAMA gruppen. Totalt arbetar det idag 77 personer på 

tillverkas över 500 000 borrkronor per år.
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värmebehandling och borrkronor. Till detta kommer stödfunktioner såsom 

Totalt är det ca 400 anställda, varav 

ntrum för tophammar och DTH produkter 

tillsammans med Forskning och Utveckling. Detta innebär att nya produkter 

nns tre produktionslag där varje produktionslag 

tar fullt ansvar för de produkter de tillverkar. Produktionlagen är indelade 

efter storleken på produkterna. Produktionslagen heter B2, B6 och B7. B7 

ord och B6 

tillverkar borrkronor från 64 mm till 152 mm för ovanjord. B2 tillverkar alla 

Totalt arbetar det idag 77 personer på 

borrkronor per år. 
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4.2.2   Helstångsborr  

På helstångsverkstaden tillverkas två olika typer av produkter, konstänger 

och helstångsborrar. Tillvekning sker i en automatiserad 

produktionsanläggning som installerades 2003. Antalet anställda är ca 20 

operatörer, samtliga tillhör produktionslag H1. 

4.2.3   Skarvborr  
På Skarvborrverkstaden tillverkas ett stort antal olika produkter; 

friktionssvetsade stänger och rör, stänger som gängas direkt på stången och 

adaptrar. Avdelning Skarvborr består av fyra stycken produktionslag; 

produktionslag 1 har ansvar över adaptrar, produktionslag 2 ansvarar för 

svetsade produkter och komponenter till svetsade produkter, produktionslag 

3 har hand om icke-svetsade produkter medans produktionslag 4 ansvarar 

för riktning av produkter och färdigställning, det vill säga blästring och 

rostskyddsbehandling. 

4.2.4   Värmebehandling  

På värmebehandlingen värmebehandlas produkter för alla 

produktionsavsnitt inom PU Sandviken, även produkter från PU Köping 

kommer hit för att värmebehandlas. Värmebehandlingen är uppdelad i två 

delar, gropsidan och ipsensidan. Gropsidan består av nio stycken gropugnar 

och två anlöpningsugnar. På gropsidan värmebehandlas främst stänger och 

rör från H1, S4 och S5. Även adaptrar och honkomponenter körs på 

gropsidan. Ipsenugnarna är tre till antalet och i dem körs borrkronor, hylsor 

och hankomponenter. Från PU Köping kommer ett antal olika delar till 

rullborrkronor och raiseborringverktyg. 

 

4.3   Produkterna 

Produkterna som denna rapport avhandlar är de hårdmetallstift som sitter i 

de borrkronor som tillverkas på PU, Sandviken.  
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5.   Nulägesbeskrivning 
Följande kapitel beskriver hur det nuvarande läget är vi klassificering av nya 

och befintliga hårdmetallämnen och komponenter. Även hur nuvarande 

materialstyrning av dessa fungerar tas upp. 

5.1   Nuvarande rutin vid klassificering 
Produktsortimentet för topphammardivisionen klassas in dels i lagerlagt-/ 

icke lagerlagt, dels i produktkategorier (A,B,C,I,U,N). Icke lagerlagda 

produkter har alltid produktkategori N. 

Betydelsen av produktkategorierna är: 

A: Lagerlagd högfrekvent (frilistad för produktionsutjämning) 

B: Lagerlagd lågfrekvent 

C: Lagerlagd av speciella skäl (få kunder, produktsträng etc) 

I: Lagerlagd för introduktion (uppfyller ännu ej kriterier för 
lagerläggning) 

U: Lagerlagd utfasningsprodukt (produktionen avförs när lagret är 
tömt) 

N: Icke lagerlagd produkt 

Specifika kriterier finns med avseende på antal uttag och antal kunder för 

klassning av A, B och C. Dessa kriterier för sortimentsklassning är: 

A: ≥10 rörelser per år (frilistad för produktion under lågsäsong) 

B: ≥10 rörelser per år 

C: Lagerlagd av speciella skäl 

I: Introduktionsprodukt (Får ligga här i max 12 månader) 

U: Tidigare standardprodukter som fasats ut 

N: Icke lagerlagda produkter 

Gemensamma kriterier: 

≥3 marknader eller kunder 

≥3 rörelser per år 
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Problemet med nuvarande klassificering är att den nuvarande modellen är 

skapad för färdigprodukter. Detta betyder att denna modell fungerar dåligt 

för styrning av hårdmetallämnen och komponenter. Dessa har inte samma 

rörelser per år utan de beställs oftast i större kvantiteter vilket gör att det 

blir svårt att klassificera enligt samma modell. En ny modell har skapats där 

andra kriterier gäller vid klassificering av just hårdmetallämnen och 

komponenter. 

 

 

 

 

 



FÖRBÄTTRAD STYRNING AV INGÅENDE MATERIAL 

 

16 
 

5.2   Nuvarande materialstyrning av hårdmetall 
I dagsläget finns inget standardiserat arbetsätt för styrning av hårdmetall 

och komponenter. Det innebär att vid introduktion av ny produkt så 

bestämmer beredare hur just den hårdmetallen eller komponenten ska 

klassas. Denna klassificering uppdateras väldigt sällan eller i vissa fall 

aldrig.  

När det kommer in en order på borrkronor till vilken förslipade stift går så 

skapas det ett behov i systemet. När då produktionsplaneraren på Supply 

ser att det finns råmaterial hemma till denna order bekräftar han då den. I 

och med att den bekräftats så skickas det en sliporder ner till sliprummet 

som i sin tur då slipar fram dessa stift. 

Om det kommer in en order till vilken icke förslipade stift inte ska ingå så 

skapas det även här ett behov i systemet. Produktionsplanerare bekräftar 

här tillverkningsordern och råmaterialet dras då automatiskt ur systemet. 

Hålen mäts sedan upp av operatörerna för att se vilken klass stiften skall ha 

och skriver sedan ett klassningsprotokoll som går till sliprummet som i sin 

tur slipar fram önskad klass. 
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6.   Analys 
Detta kapitel beskriver utförandet för att nå det resultat som framgår i 

slutsatsdelen. 

6.1   Klassificering av HM 
Jag startade med att ställa upp en enkel ABC-analys baserat på volymvärdet 

för att titta på vilka produkter som står för störst andel av den årliga 

förbrukningen. Utifrån 80/20 regeln klassade jag upp befintliga 

hårdmetallämnen. 

 

Utifrån denna graf kan det utläsas att ca 10 % av antalet produkter står för 

ca 65 % av den totala förbrukningen. Vidare så vill inte en allt för stor andel 

av det totala antalet stift has som nonstock vilket skulle ge för långa ledtider. 

En procentsats på 3 % av det totala antalet stift valdes ut, dock så står 

dessa 3 % för nästan 60 % av antalet produkter. Detta ger att B-klassen 

kommer att stå för 32 % av det totala antalet stift och i dagsläget ca 32 % av 

antalet produkter. Detta blir en jämn fördelning mellan klasserna och då 

låses denna procentsats upp. Det vill säga, vid framtida klassificering eller 

vid uppdatering av befintlig klassificering så ska procentgränserna för det 

totala antalet hårdmetallämnen alltid ligga på 65 % för A-klass, 32 % för B-

klass och 3 % för C-klass. Se tabell nedan. 
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Antal HM
ämnen 

A klass 3774279
B klass 1840895
C klass 139450

5754623
 

Jag har nu fått fram den ena vilket även är den viktigaste parametern för 

hur klassificeringen kommer att se ut. Det är denna parameter som

att ligga som grund för vidare klassificering. Den andra parametern som 

även den skall tas hänsyn till är vilken uttagsfrekvens de olika artiklarna 

har. De finns tre klasser även för dem, A= Hög uttagsfrekvens, B= medel 

uttagsfrekvens och C= låg ut

från lager under en period på 12 månader. Vidare står A för över 50 uttag, B 

för mellan 11 och 50 uttag och C för 0 till 10 uttag. Data till denna 

klassificering togs ur stordatasystemet. Dessa redovisas i 

Antal HM
ämnen 

A klass 2013383
B klass 2368155
C klass 1373085

5754623
 

Jag har nu min två kriterier för att kunna 

dessa två klassificeringsfaktorer ställde jag upp en dubbel ABC

fick fram denna modell: 
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HM- Antal 
produkter 

Procent av antal 
produkter 

Procent av total
antal HM- ämnen

3774279 16 8,8 
1840895 61 33,3 
139450 106 57,9 

5754623 183 

Jag har nu fått fram den ena vilket även är den viktigaste parametern för 

hur klassificeringen kommer att se ut. Det är denna parameter som

att ligga som grund för vidare klassificering. Den andra parametern som 

även den skall tas hänsyn till är vilken uttagsfrekvens de olika artiklarna 

har. De finns tre klasser även för dem, A= Hög uttagsfrekvens, B= medel 

uttagsfrekvens och C= låg uttagsfrekvens. Uttagsfrekvens står för antal uttag 

från lager under en period på 12 månader. Vidare står A för över 50 uttag, B 

för mellan 11 och 50 uttag och C för 0 till 10 uttag. Data till denna 

klassificering togs ur stordatasystemet. Dessa redovisas i tabell nedan:

HM-
 

Antal 
produkter 

Procent av antal 
produkter 

Procent av totala 
antal HM-ämnen

2013383 29 15,8 
2368155 45 24,6 
1373085 109 59,6 
5754623 183 

Jag har nu min två kriterier för att kunna klassificera mina artiklar. Utifrån 

dessa två klassificeringsfaktorer ställde jag upp en dubbel ABC
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Procent av total a 
ämnen  

65 
32 

3 

Jag har nu fått fram den ena vilket även är den viktigaste parametern för 

hur klassificeringen kommer att se ut. Det är denna parameter som kommer 

att ligga som grund för vidare klassificering. Den andra parametern som 

även den skall tas hänsyn till är vilken uttagsfrekvens de olika artiklarna 

har. De finns tre klasser även för dem, A= Hög uttagsfrekvens, B= medel 

tagsfrekvens. Uttagsfrekvens står för antal uttag 

från lager under en period på 12 månader. Vidare står A för över 50 uttag, B 

för mellan 11 och 50 uttag och C för 0 till 10 uttag. Data till denna 

tabell nedan: 

Procent av totala 
ämnen 

35 
41,1 
23,9 

klassificera mina artiklar. Utifrån 

dessa två klassificeringsfaktorer ställde jag upp en dubbel ABC-analys och 
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Antal HM
ämnen

AA klass 1122112
AB klass 1814283
AC klass 837884
BA klass 891271
BB klass 487286
BC klass 462337
CA klass 
CB klass 66587
CC klass 72863

5754623
 

Utifrån ovanstående figur och tabell kan 

hårdmetallen ska klassificeras. AA, AB, AC, BA och CA blir A

medans BB, BC och CB blir B

klassen. Detta ger en slutgiltig ABC

följande: 

Antal HM
ämnen

A klass 4665550
B klass 1016210
N klass 72863

5754623
 
 
 

FÖRBÄTTRAD STYRNING AV INGÅENDE MATERIAL

19 
 

Antal HM-
ämnen 

Antal 
produkter 

Procent av antal 
produkter 

Procent av totala 
antal stift 

1122112 7 3,8 
1814283 5 2,7 
837884 4 2,2 
891271 22 12,0 
487286 21 11,5 
462337 18 9,8 

0 0 0,0 
66587 19 10,4 
72863 87 47,5 

5754623 183 100,0 

ån ovanstående figur och tabell kan det nu enkelt utläsas

hårdmetallen ska klassificeras. AA, AB, AC, BA och CA blir A-

medans BB, BC och CB blir B-klassade och slutligen CC får stå för 

klassen. Detta ger en slutgiltig ABC-klassning som kommer att se ut 

Antal HM-
ämnen 

Antal 
produkter 

Procent av 
antal produkter 

Procent av totala 
antal stift 

4665550 38 20,8 
1016210 58 31,7 

72863 87 47,5 
5754623 183 100 
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Procent av totala 

19,5 
31,5 
14,6 
15,5 
8,5 
8,0 
0,0 
1,2 
1,3 

100,0 

utläsas hur 

-klassade 

klassade och slutligen CC får stå för N-

r att se ut 

 

Procent av totala 

81,1 
17,7 
1,3 
100 
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Detta ger i slutändan en klassificering som får en jämn och bra fördelning. 

Enligt figur och tabell ovan ger denna klassificering i nuläget följande 

klassificering: 

A-klassen står för 38 artiklar eller 20,8 % av det totala antalet artiklar som i 
sin tur står för 81,1 % av det totala antalet hårdmetallämnen. 

B-klassen står för 58 artiklar eller 31,7 % av det totala antalet artiklar som i 
sin tur står för 17,7 % av det totala antalet hårdmetallämnen. 

N-klassen står för 87 artiklar eller 47,5 % av det totala antalet artiklar som i 
sin tur står för 1,3 % av det totala antalet hårdmetallämnen. 

6.2   Klassificering av komponenter 
För att hitta ett standardiserat sätt att jobba efter så har klassificeringen för 

komponenter gjorts på samma sätt som för hårdmetall. Jag utgick först från 

modellen för volymvärde: 

 

 

 
 

 

 

  

Antal 
komponenter 

Antal 
produkter 

Procent av antal 
produkter 

Procent av totala 
antal komponenter 

A klass 165313 13 15,3 75 
B klass 48475 27 31,8 22 
C klass 5656 45 52,9 3 

219444 85 
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Utifrån denna modell bestämdes gränserna 

även här har jag fixerat procentsatsen för procent av totala antalet 

komponenter. I detta fall så låses de

artiklar och 3 % för C-artiklar. Dessa gränser ska alltså låsas. Detta är den 

viktigaste parametern, den andra är uttagsfrekvens och den ser i dagsläget 

ut så här: 

Antal 
komponenter

A klass 2724
B klass 53530
C klass 163190

219444
 
Jag har nu min två kriterier för att kunna klassificera komponenterna. 
Utifrån dessa två klassificeringsfaktorer ställde jag upp en dubbel ABC
analys och fick fram denna modell:

Antal 
komponenter

AA klass 
AB klass 
AC klass 128122
BA klass 
BB klass 
BC klass 
CA klass 
CB klass 
CC klass 

219444
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denna modell bestämdes gränserna för vilka ska standardiseras. Och 

även här har jag fixerat procentsatsen för procent av totala antalet 

nenter. I detta fall så låses dem på 75 % för A-artiklar, 22 % för B

artiklar. Dessa gränser ska alltså låsas. Detta är den 

iktigaste parametern, den andra är uttagsfrekvens och den ser i dagsläget 

komponenter 
Antal 
produkter 

Procent av antal 
produkter 

Procent av totala 
antal komponenter

2724 1 1,2 
53530 24 28,2 

163190 60 70,6 
219444 85 

Jag har nu min två kriterier för att kunna klassificera komponenterna. 
Utifrån dessa två klassificeringsfaktorer ställde jag upp en dubbel ABC
analys och fick fram denna modell: 

 

komponenter 
Antal 
produkter 

Procent av antal 
produkter 

Procent av totala 
antal komponenter

0 0 0,0 
37191 3 3,5 

128122 10 11,8 
2724 1 1,2 

15302 10 11,8 
30449 16 18,8 

0 0 0,0 
1037 11 12,9 
4619 34 40,0 

219444 85 100,0 
 

FÖRBÄTTRAD STYRNING AV INGÅENDE MATERIAL 

för vilka ska standardiseras. Och 

även här har jag fixerat procentsatsen för procent av totala antalet 

artiklar, 22 % för B-

artiklar. Dessa gränser ska alltså låsas. Detta är den 

iktigaste parametern, den andra är uttagsfrekvens och den ser i dagsläget 

Procent av totala 
komponenter 

1,2 
24,4 
74,4 

Jag har nu min två kriterier för att kunna klassificera komponenterna. 
Utifrån dessa två klassificeringsfaktorer ställde jag upp en dubbel ABC-

Procent av totala 
komponenter 

0,0 
16,9 
58,4 
1,2 
7,0 

13,9 
0,0 
0,5 
2,1 

100,0 
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Utifrån ovanstående figur och tabell kan 

hårdmetallen ska klassificeras. AA, AB, AC, BA och CA blir A

medans B, BC och CB blir B

Detta ger en slutgiltig ABC

Antal 
komponenter

A klass 168037
B klass 46788
C klass 4619

219444

Detta ger en klassificering i dagsläget som enligt figur och tabell ovan ser ut 

på följande sätt: 

A-klassen står för 14 artiklar eller 16,5 % av det totala antalet artiklar som i 

sin tur står för 76,6 % av det totala antalet kom

B-klassen står för 37 artiklar eller 43,5 % av det totala antalet artiklar som i 

sin tur står för 21,3 % av det totala antalet komponenter.

N-klassen står för 34 artiklar eller 40,0 % av det totala antalet artiklar som i 

sin tur står för 2,1 % av det totala antalet komponenter.
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Utifrån ovanstående figur och tabell kan det nu enkelt utläsas

hårdmetallen ska klassificeras. AA, AB, AC, BA och CA blir A-

medans B, BC och CB blir B-klassade och slutligen CC får stå för 

Detta ger en slutgiltig ABC-klassning som kommer att se ut följande:

komponenter 
Antal 
produkter 

Procent av 
antal produkter 

Procent av totala 
antal komponenter

168037 14 16,5 
46788 37 43,5 

4619 34 40,0 
219444 85 100 

 

Detta ger en klassificering i dagsläget som enligt figur och tabell ovan ser ut 

klassen står för 14 artiklar eller 16,5 % av det totala antalet artiklar som i 

sin tur står för 76,6 % av det totala antalet komponenter. 

klassen står för 37 artiklar eller 43,5 % av det totala antalet artiklar som i 

sin tur står för 21,3 % av det totala antalet komponenter. 

klassen står för 34 artiklar eller 40,0 % av det totala antalet artiklar som i 

det totala antalet komponenter. 
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det nu enkelt utläsas hur 

-klassade 

klassade och slutligen CC får stå för N-klassen. 

klassning som kommer att se ut följande: 

 

Procent av totala 
komponenter 

76,6 
21,3 
2,1 
100 

Detta ger en klassificering i dagsläget som enligt figur och tabell ovan ser ut 

klassen står för 14 artiklar eller 16,5 % av det totala antalet artiklar som i 

klassen står för 37 artiklar eller 43,5 % av det totala antalet artiklar som i 

klassen står för 34 artiklar eller 40,0 % av det totala antalet artiklar som i 
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6.3   Vilka av Sandviks artiklar lämpar sig för kan ban 
För att ett lagerstyrningssystem ska lämpa sig för kanban så finns det vissa 

kriterier som skall uppfyllas. Jag har utgått från dessa kriterier och kollat på 

alla produkter som går genom STAMA-cellen. Metoden jag använt mig av för 

att identifiera vilka produkter som är högvolymprodukter är 80/20 regeln. 

Utifrån den så hittade jag 8 av 40 artiklar som står för 76 % av den totala 

förbrukningen av hårdmetallämnen. Det passade sig även så pass bra att det 

var ett ganska stort glapp mellan den åttonde och den nionde artikeln. 

Därför valde jag ut dessa åtta produkter vilka jag ska bygga mitt kanban-

lager av. Dessa ämnen finns sammanfattade i bilaga A. 

6.4   Antal kanbans per flödeslinje 
För att få fram rätt antal kanbans så finns det en parameter som måste 

bestämmas manuellt och det är antalet artiklar i varje kanban, eller 

behållarstorlek. Vilka lådor som skall användas var redan givet vilket 

betyder att jag har mätt upp hur många stift som vardera produkten får 

plats med i dem. Denna maxvikt låg på 9 kg, dock så är inte detta en optimal 

storlek så efter diskussion med de som kommer att hantera dessa kanbans 

och efter genomgång av flödet så sattes behållarstorlekarna på dessa 

produkter beroende hur många stift som går i slutprodukterna. När jag nu 

hittat denna parameter så gick jag in i datorsystem och tog fram 

säkerhetslager för de olika produkterna. Utifrån prognosen så räknade jag ut 

genomsnittlig efterfrågan under en vecka. Ledtiden sattes till en vecka 

genom diskussion med personalen på hårdmetallagret. Utifrån dessa fakta 

räknade jag ut antalet kanbans för de olika artiklarna med denna formel:  

 

������� ���	��
 �
�����
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Dock så slipas stiften i 2 klasser då de ska till STAMA, klass 4 och klass 5. 

Jag fick då undersöka vidare hur stor andel av stiften som var av vardera 

klassen vilket låg på 80 % var klass 4 och 20 % klass 5. När nu detta var 

utrett så framställdes en mer fullständig tabell, se bilaga 1, tabell 2. 

Eftersom själva kanbanlagret inte behöver ha ett optimalt antal behållare 

lades ett antal kanbans på för att få ett jämnt antal samt för att minimera 

risken för att råka ut för brist. Anledningen till att lagret inte behöver vara 

optimalt är att stiften oavsett om det är slipat eller inte finns på lager, den 

enda skillnaden som kommer att bli är att fler stift kommer att ligga som 

förslipade gentemot råmaterial. 
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6.5   Design av signaler 
En av de viktigaste punkterna när ett kanbanlager byggs upp är att göra 

tydliga och lättförståeliga signaler. Detta för att förhindra risken för 

personalen att göra fel som i sin tur kan leda till att kanbankort försvinner. 

Signalerna ska inte kunna misstolkas. Misstolkas signalerna så är 

sannolikheten väldigt stor att hela kanbankonceptet fallerar.   

Den information som sitter på kanbankorten bör vara lättläst och enkel så 

att missförstånd inte uppstår. Den information som är mest väsentlig i detta 

fall och som kommer att vara med på korten är artikelkod, artikelförklaring, 

lagerplats, adress, lådnummer, lådor i systemet, antal i låda, 

återfyllnadsplats samt klass. Korten ska även ha olika färger för att lätt 

kunna särskilja vilken klass det tillhör. 

En modell togs fram. 

 

 Etikett för lådorna 

 

 

Etikett för hyllorna 
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7.   Resultat 
Detta kapitel tar upp och analyserar de problem, strategier och lösningar som 

tidigare tagits upp i rapporten. Detta kapitel tar även upp en 

kostnadsbesparing som föreslagen lösningen medför. 

7.1   Kriterier för klassificering 
Ny klassificering för hårdmetall blir: 

A: Lagerlagd, högt volymvärde och hög uttagsfrekvens.  

B: Lagerlagd, lågt volymvärde men hög uttagsfrekvens eller högt 
volymvärde men låg uttagsfrekvens.  

N: Nonstock. Dessa skall inte lagerföras. Dock så kan en längre 
ledtid implementeras i systemet att öka servicenivån. 

U: Utfasningsprodukter. Produkter som saknar prognos ligger i 
denna kategori. När den inte längre har någon förbrukning under 
föregående år så tas den bort ur systemet. 

Allmänna regler för HM: 

DP-stift bör inte ligga som N (nonstock) då risken för underleverans är stor. 

För att förhindra det skall ett antalspålägg läggas på 5 % för att säkra upp 

leveranserna. 

Alla poststorlekar samt orderpunkter ska slopas för nonstock-stift och 

beställas i antal som behövs. 

Västberga kommer även i fortsättningen att ha ett 0,5 % i generellt pålägg på 

ordarna för att minimera risken för underleverans. 

För att höja servicenivå på de artiklar som ligger som C (nonstock) så ska 

ledtiden förlängas i systemet. 

Ny klassificering för komponenter blir: 

A: Lagerlagd, högt volymvärde.  

B: Lagerlagd, lågt volymvärde men hög uttagsfrekvens eller högt 
volymvärde men låg uttagsfrekvens.  

N: Nonstock. Dessa skall inte lagerföras. Dock så kan en längre 
ledtid implementeras i systemet att öka servicenivån. 

U: Utfasningsprodukter. Produkter som saknar prognos ligger i 
denna kategori. När den inte längre har någon förbrukning under 
föregående år så tas den bort ur systemet. 
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Alla nya produkter skall läggas in manuellt i systemet. Vilken klass denna 

artikel skall tillhöras får avgöras från fall till fall. Utifrån prognos samt 

tidigare erfarenhet så sätts vilken klass artikeln får. Uppdatering av systemet 

görs en gång varje år. Då ska samtliga artiklar gås igenom ifall ändring 

behöver skes. Detta ansvar ligger på SMC Supply, USLP. Denna 

klassificering skall ses som en fingervisning vilket betyder att den slutliga 

kategoriseringen kan behövas justeras manuellt i systemet.  

7.2   Lagrets påverkan vid ny klassificering 
En genomgång av det fysiska lagret har gjorts, både för hårdmetallämnena 

och för komponenterna. Dessa har gångrats ihop med styckepriset för att ta 

fram total kapitalbindning i lagrena. Även kostnaden för det totalt 

förbrukade artiklarna/ komponenterna. Utifrån det så har jag räknat ut 

omsättningshastighet samt kostnaden för det artiklar som ligger i lager nu 

men som kommer att går över till att vara nonstock. 

 

��
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HM 

Kostnad förbrukade artiklar:   70 340 000:- 

Kapitalbindning i lager:   9 500 000:- 

Omsättningshastighet:   7,40 

Kostnad artiklar som nu är nonstock:  750 000:-  

Omsättningshastighet efter omklassning:  8,04  

 

Komponenter 

Kostnad förbrukade artiklar:   58 400 000:- 

Kapitalbindning i lager:   6 400 000:- 

Omsättningshastighet:   9,13 

Kostnad artiklar som nu är nonstock:  720 000:-  

Omsättningshastighet efter omklassning:  10,28 
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7.3   Rutiner vid hämtning/ avlämning av kanbans 
För att undvika att misstag uppkommer på grund av otydlighet så har vissa 

regler och rutiner framtagits. Dels har rutiner skapats för de som slipar till 

stiften men även för de som använder dem i sin produktion. 

Hämtning: 

• Hämtning av stift sker 0900 varje morgon 

• Förbrukade lådor skall lämnas tillbaka samtidigt 

• Samma antal lådor som tas ur systemet, samma antal kort tas ner 

från tavlan 

• Maxuttag är 24 timmars produktion 

• Max en burk av vardera sort får finnas kvar i Stama-cellen, det 

innebär att de stift som blir över efter produktion ligger kvar i cellen. 

Samma burk börjar nästa produktion 

• Nya lådor hämtas framifrån på lager hyllan 

Påfyllning: 

• Avkoll av kanbanlager görs 1100 varje dag 

• Vid avkoll så ska antal kort inventeras gentemot lådor 

• Efter koll på färgerna se ifall en körning behöver planeras in 

• Nya lådor fylls på bakifrån i hyllan 
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8.   Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring de ämnen som tagits upp samt hur 

man skall säkerställa så att det även fungerar i framtiden. 

8.1   Klassificering 

8.1.1   Säkerställande av framtida produktionsöknin g 
Eftersom Sandvik Mining and Construction ligger i en bransch som är 

väldigt expansiv och har varit så i flera år så innebär det att mina framtagna 

gränser måste säkerställas så att framtida produktionshöjningar inte 

påverkar klassificering på sådant sätt att artiklarna går mot en viss klass. 

Detta har jag förbyggt genom att låsa procentgränsen över totala antalet 

hårdmetallämnen/ komponenter. Detta visar även att kriterier såsom antal 

rörelser per år etc inte kan användas för då kommer alla artiklar att gå mot 

att A-klassificeras på grund av Sandviks egna prognos på en 20 % 

produktionsökning per år fram till 2010. 

På detta sätt så garanterar jag att denna klassificering även i framtiden 

kommer att fungera på ett tillfredställande sätt. 

Beroende på vilken kategori en viss artikel faller in i bör den styras på ett 

visst sätt. Styrningen av A-artiklar bör regelbundet ses över för att ständigt 

kunna optimera styrningen av dem. B-artiklarnas styrning kräver inte en 

lika intensiv uppföljning utan den kan göras med längre inspektionsintervall. 

C-artiklar (nonstock) behöver överhuvudtaget inte optimeras utan här gäller 

det snarare att hitta en ledtid i systemet som garanterar en försörjning som 

fungerar. 

8.2   Kanban 

8.2.2   Mätning och uppföljning 
För att säkerställa att kanbanlagret fungerar på ett korrekt sätt så är det 

viktigt att det hela tiden följs upp och kontrolleras att antal kanbans följer 

framtagna data. Som det är beräknat nu så ska vardera stiftsorten fyllas på 

en gång i veckan. Om det skulle vara så att det inte gör det, det vill säga om 

det behöver fyllas på oftare eller mer sällan så bör en utökning eller 

minskning med antalet kanbans göras. Detta ansvar ska ligga på 

sliprummet då det är de som kommer att ha den största kunskapen på hur 

det flyter på. Men även behållarstorlek kan behöva kollas upp med jämna 

mellanrum, detta ska göras i samråd med STAMA-gruppen.  
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Appendix 
I detta avsnitt finns samtliga bilagor vilka rapporten refererar till. 

Bilaga A – Högvolymsprodukter lämpade för kanban 
 

ARTIKEL Prognos 

GS7B-100A-961S 586380 
GT7S-100A-961S 388908 
GS6B-80A-961S 246798 
GT6S-110A-961S 218125 

GT6S-100M-961S 155464 
GT6S-80A-961S 152439 
GT5S-90A-961S 134132 
GT7S-120A-961S 134000 

GT6S-100M-340S 62298 

GS6B-100A-961S 61254 

GT6S-90A-961S 53517 

GS6B-90A-961S 42846 

GT8S-110A-340S 38204 

GS7B-110A-738S 29731 

GT7S-120A-739S 28619 

GT8S-120A-340S 27702 

GS7B-100A-739S 27642 

GS6B-100A-738S 24616 

GT6S-120A-961S 23760 

GT7S-130A-340S 22040 

GS5B-90A-961S 20418 

GS7B-120A-738S 18830 

GS7B-110A-340S 18282 

GT7S-100A-340S 18186 

GT6S-110A-739S 15128 

GT5S-90A-340S 14768 

GS7B-130A-738S 13968 

GS6B-80A-340S 13944 

GS6B-100A-340S 13695 

GT6S-120A-340S 9898 

GS7B-100A-738S 9440 

GT6S-130A-340S 8046 

GS6B-110A-738S 4956 

GT6S-90A-340S 3837 

GT7S-110A-340S 2408 

GS6B-90A-738S 1560 

GS5B-90A-340S 1518 

GS7B-100A-340S 246 

GT6S-80A-340S 60 

GS6B-90A-340S 20 
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Bilaga B – Antalet kanbans 
 

 

  

ARTIKEL  Klass  Efterfrågan/ 
vecka  

SS Antal 
i låda  

Antal 
kanbans  

Antal kanbans 
med tillägg  

Kanbankvantitet  

GS7B-100A-961S 4 9021 9021 400 46 50 20000 
GS7B-100A-961S 5 2255 2255 400 12 15 6000 
GT7S-100A-961S 4 5983 5983 400 30 35 14000 
GT7S-100A-961S 5 1496 1496 400 8 10 4000 
GS6B-80A-961S 4 3797 3797 400 19 20 8000 
GS6B-80A-961S 5 949 949 400 5 8 3200 
GT6S-110A-961S 4 3356 3356 400 17 20 8000 
GT6S-110A-961S 5 839 839 400 5 8 3200 
GT6S-100M-961S 4 2392 2392 400 12 15 6000 
GT6S-100M-961S 5 598 598 400 3 5 2000 
GT6S-80A-961S 4 2345 2345 400 12 15 6000 
GT6S-80A-961S 5 586 586 400 3 5 2000 
GT5S-90A-961S 4 2064 2064 400 11 15 6000 
GT5S-90A-961S 5 516 516 400 3 5 2000 
GT7S-120A-340S 4 2062 2062 250 17 20 5000 
GT7S-120A-340S 5 515 515 250 5 8 2000 
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Bilaga C – Uttag av förslipade stift under jan-mars  
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Bilaga D – Skapa order utanför kanbansystemet 
 

Denna rutin gäller för stift som inte finns i kanbansystemet. 

 

För att komma in på alternativ ST;50 skriv följande: 

ST;50 

För gör en beställning skall följande fält anges: 

• På kolumn KL1 respektive KL2 skall skrivas in vilken klass som skall 

slipas. 

• Skriv in i datumkolumnen vilket datum stiftet behövs. 

• När detta är klart så tryck U, detta betyder att ordern går till 

sliprummet 
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Bilaga E – Skapa order mot kanbansystemet 
 

För att skapa en arbetsorder används bilden LA;04 

 

För att komma in på alternativ 04, skriv följande: 

LA;04 

För skapa arbetsorder skall följande fält anges: 

• R betyder att arbetsorder skapas i Sandsviken, skall alltid används. 

• 30 anger prioritet på arbetsorder, ange alltid 30. 

• gs7b-100a-961s är namnet på stiftsorten. 

• Kvantitet är storleken order, ges av antalet lådor som skall fyllas 

upp gånger antalet stift per låda.  

 

Ordern skall sedan confirmas (bekräftas), detta gör på LA;80 

 

För att komma in på alternativ 80, skriv följande: 

LA;80;R;0KB 

• R anger Sandviken, skall alltid anges. 

• 0KB anger vilken T-linje som ordern återfinns på. 0KB anger kö för 

kanbansystem. 
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För att confirma en arbetsorder, skriv C i kolumnen K och tryck ENTER. 

Endast order under ”ATT BEKRÄFTA (CONFIRM)” går att bekräfta.  

Om meddelandet ”KVANTITETSBRIST FÖR MATERIAL. ENTER X FÖR 

CONFIRM” visas när man confirmat en order, finns det ej tillräckligt med 

råmaterial i lager för att ordern skall kunna bekräftas, invänta leverans av 

material och bekräfta order på nytt.  

Ordern skall sedan skrivas ut, detta görs på LA;81 

 

För att komma in på alternativ LA;81, skriv följande: 

LA;81;R;B8;0KB 

• R anger Sandviken, skall alltid anges. 
• B8 anger produktionslag, skall alltid användas. 
• 0KB anger namnet på T-linjen, för kanbansystemet är detta alltid 0KB. 

 

För att skriva ut en order skriv U i kolumnen K och tryck ENTER. 

När ordern är klar skall den avrapporteras , detta görs på LA;90 

 

För att komma in på alternativ LA;90, skriv följande: 

LA;90;648100 

• 648100 anger namnet på kostnadsstället. För B8 är detta alltid 
648100. 

 

För att avrapportera en order skriv U i kolumnen K och tryck ENTER. 

 




