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Abstract  
This master thesis has been performed at Sandvik Materials Technology (SMT) in Sandviken. 
SMT has since a couple of years, in order to meet Atlas Copco Secoroc’s and Sandvik Mining 
and Construction’s requirements regarding lead-time and delivery precision,  been trying to 
increase the delivery precision to 95 % and reduce the lead-time to three days. Today the 
delivery precision is acceptable and the lead-time is five days.   
 
The aim of this thesis is to analyze production and planning of rock drill steel in order to 
fulfill the customer’s lead-time requirements on high volume products. The requirement shall 
be accomplished without changing the working hours and without affecting the delivery 
precision in a negative way. 
 
The techniques that were used to gather information regarding processes connected to 
manufacturing and planning of rock drill steel consisted of observations, interviews and 
literature studies. Necessary production data has been received through SMT’s enterprise 
system and through an extensive analysis of the lead-time. For calculations Microsoft Excel 
was almost exclusively used.    
 
Basic theories used are production planning, theory of constraints and theories for reducing 
queuing time, waiting time and changeover time. 
 
The analysis shows that short time planning is a major problem area. Due to lack of an 
appropriate planning tool the production planner’s have to rely on experience when doing this 
task. Concerning production the major problem area found was insufficient working routines.   
 
On account of this a planning tool has been made and a number of actions have been 
recommended in order to create more efficient working routines. The recommended actions 
are mainly aimed to create better routines on booking trucks, overhead crane handling and 
label printing.  
 
If the planning tool is used and if the recommended changes are implemented, the lead-time 
for high volume products should not be more than three days.  



   

Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört på Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken. SMT har 
under ett antal år arbetat mot att infria deras två största kunders, Atlas Copco Secoroc och 
Sandvik Mining and Construction, önskemål om en leveransprecision på 95 % och en ledtid 
på tre dagar för storvolymprodukter av bergborrstål. Idag är leveransprecisionen 
tillfredsställande medan ledtiden är fem dagar.  
 
Examensarbetets syfte är att analysera vad som krävs för att infria Atlas Copco Secoroc's och 
Sandvik Mining and Constructions önskemål om tre dagars ledtid för storvolymprodukter. 
Ledtidsreduceringen ska åstadkommas med nuvarande skiftform och utan att 
leveransprecisionen påverkas i negativ riktning.  
 
De metoder som använts för att kartlägga och analysera processerna för färdigställning av 
bergborrstål är litteraturstudier, observationer och intervjuer. Nödvändig produktionsdata har 
dels erhållits genom företagets affärssystem, och dels genom en omfattande ledtidsanalys. 
Bearbetning och analys av produktionsdata har i huvudsak skett med hjälp av Microsoft 
Excel.  
 
De teorier som arbetet i huvudsak stödjer sig mot är detaljplanering och theory of constraints. 
Dessutom har teorier som handlar om reducering av kötid, väntetid och ställtid använts. 
 
Genomförd kartläggning av nuläge och analys visar att produktionsplaneringen har problem 
att belägga produktionen, då de endast kan förlita sig till erfarenhetsmässiga bedömningar. 
När det gäller produktionen så är bristfälliga rutiner det mest påtagliga problemet. Med 
anledning av detta har ett beläggningsverktyg utarbetats samt en rad förbättringsåtgärder, 
gällande i huvudsak rutiner, föreslagits. 
 
Författarna anser att en ledtidsreducering för storvolymprodukter kan infrias under 
förutsättning att produktionsplaneringen belägger produktionen med hjälp av utarbetat 
beläggningsverktyg samt att produktionsstörningar och ställtid reduceras genom att 
implementera givna förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna syftar i huvudsak till att 
avhjälpa problem kring grensletruck, traverslyft och etikettskrivning. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras examensarbetets bakgrund, syfte, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Under ett antal år har Sandvik Materials Technology (SMT) fört ett samarbete med deras två 
största kunder, Atlas Copco Secoroc (AC) och Sandvik Mining and Construction (SMC), med 
målsättning att först öka leveransprecisionen till 95 %, för att sedan successivt reducera 
ledtiden till tre dagar. Idag är leveransprecisionen tillfredsställande, medan ledtiden är 5 
dagar. AC och SMC vill nu ta ytterligare ett steg mot målet genom att reducera ledtiden till tre 
dagar för storvolymprodukter.  
 
Med anledning av detta vill SMT få klarhet i vad som krävs för att reducera ledtiden för 
storvolymprodukter när det gäller färdigställning av bergborrstål. 
  

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att analysera vad som krävs för att infria Atlas Copco Secorocs och 
Sandvik Mining and Constructions önskemål om tre dagars ledtid för storvolymprodukter. 
Analysen ska i huvudsak fokuseras mot produktionsplanering och produktion. 
    

1.3 Precisering av syftet 
 
• Ledtidsreducering ska åstadkommas med nuvarande skiftform.  

 
• Ledtidsreducering ska åstadkommas utan att leveransprecisionen påverkas negativt. 

 
• Examensarbetet ska omfatta en analys av hur materialutbytet påverkas av en 

ledtidsreducering. 
 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar fysiskt flöde och informationsflöde från och med fabrikationslager 
till och med färdigvarulager. Produktion och informationsflöde innan fabrikationslager och 
leverans från färdigvarulager till kund ligger således utanför examensarbetets avgränsningar. 
 
Examensarbetet ska inte omfatta genomgripande layoutmässiga förändringar av produktionen. 
 
Analysen ska ske med utgångspunkt från befintliga resurser, där befintliga resurser avser: 
maskinpark, lokaler och personal. 
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2 Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder som har använts för datainsamling och genomförande av 
examensarbetet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om metodproblem, där begreppen 
reliabilitet och validitet diskuteras. 

2.1 Forskningsansats 
Hur teori och empiri ska relatera till varandra är en central frågeställning i forskningsarbete. 
Det finns två principiella angreppssätt, eller metodansatser, för att relatera teori och empiri: 
den induktiva och den deduktiva metoden.  
Den induktiva metoden utgår från empiriska studier och söker därefter, utifrån empirin, dra 
allmängiltiga och teoretiska slutsatser. Den deduktiva metoden tar istället sin utgångspunkt 
från befintlig teori och söker därur dra slutsatser om enskilda företeelser. Arbetssättet vid 
deduktiv metod kan beskrivas som att utifrån befintlig teori härleda hypoteser som sedan 
testas mot data. (Wallén, 1996) 
 
I detta examensarbete har en deduktiv ansats använts, då arbetsmetodik, analys och tolkning 
av resultat har tagit sin utgångspunkt från befintlig teori. 
 

2.2 Val av metod 
Inom metodläran åtskiljs ofta kvantitativa och kvalitativa metoder. Något förenklat kan dessa 
två metodtyper beskrivas som två olika angreppssätt för hur data genereras, bearbetas och 
analyseras. Forskning med kvantitativ metod som utgångspunkt avser sådan forskning som 
innebär mätningar vid insamling av datamaterial, varefter statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder används. Den kvalitativa metoden avser sådan forskning där insamling av data 
fokuseras på ”mjuka” data. Det kan exempelvis röra sig om kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser. (Davidson, Patel, 2003) 
 
I detta examensarbete har både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Kvalitativ metod har 
använts fortlöpande under arbetets gång, då i synnerhet under arbetets inledningsfas då 
kartläggning av nuläge och identifiering av problemområden genomfördes. Kvantitativ metod 
har använts för insamling, bearbetning och analys av data. Bearbetning och analys av data har 
i huvudsak skett med hjälp av Microsoft Excel. 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
Arbetet inleddes med att, i samråd med Logistikchef, Niklas Söderhäll, precisera 
examensarbetets syfte, huvudsakliga mål och nödvändiga avgränsningar. När en 
överenskommelse mellan författare och Niklas Söderhäll kommit till stånd om dessa tre 
punkter vidtog kartläggning av nuläget parallellt med att litteraturstudier bedrevs. 
Kartläggningen genomfördes utifrån observationer, intervjuer och inhämtning av data från 
företagets affärssystem. Val av litteratur gjordes dels utifrån examensarbetets syfte och dels 
utifrån den bild som framträdde i takt med att kartläggningen av nuläget framskred. Då 
väsentliga produktionsdata saknades genomfördes därefter en omfattande mätning av ledtider. 
Vad denna studie omfattade och hur den genomfördes finns förklarat i 6.1 Ledtidsanalys. 
Nulägesbeskrivningen tillsammans med ledtidsanalysen analyserades sedan med hjälp den 
teoretiska referensramen. Ett verktyg för att kunna prognostisera beläggning skapades utifrån 
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genomförd ledtidsanalys och befintlig teori. Vidare utarbetades en rad förbättringsförslag, allt 
i syfte att uppfylla examensarbetets syfte och mål. 
         

2.4 Litteraturstudie 
Litteraturstudien ska enligt Winter (1992) primärt syfta till att skapa en teoretisk ram, vilken 
kan sägas utgöra arbetets tolknings- eller förklaringssystem. Dessutom syftar litteraturstudien 
till att definiera nyckelbegrepp, bidra till precisering av problemställning samt bidra till val av 
metod. 
 
Litteratursökning gjordes med hjälp av sökdatabaser på Luleå tekniska universitet, Högskolan 
i Gävle och Mittuniversitetet. Exempel på sökord som användes var ledtidsreducering, 
ledtidsanalys, produktionsplanering, theory of constraints och metodlära. Författarna har 
även använt sökmotorn Google på Internet för att söka litteratur. Sökorden som användes där 
var samma eller närliggande med ovan exemplifierade sökord. 
 

2.5 Intervjuer och generering av data 
Intervjuer har genomförts kontinuerligt under arbetets gång med anställda på SMT. Syftet 
med intervjuerna har dels varit att få svar på specifika frågor, och dels få till stånd en kreativ 
diskussion. Intervjuerna har tagit sin utgångspunkt från en i förväg upprättad agenda, i form 
av uppspaltade frågor, vilket har gett intervjuerna en halvstrukturerad och informell karaktär. 
Intervjuerna har främst genomförts med en respondent åt gången och anteckningar har tagits 
vid merparten tillfällena. Information som framkommit genom intervjuer har i huvudsak 
används vid kartläggning av nuläget. De personer som intervjuats under arbetet återfinns i 
referenslistan under muntliga källor.    
Generering av data i form av intern statistik, till exempel orderstatistik, har företrädesvis skett 
genom företagets affärssystem. Övriga data har inhämtats genom datautrustning kopplade till 
produktionsresurser samt genom egna mätningar. 
 

2.6 Metodproblem 
Oavsett val av metod för datainsamling måste data alltid granskas för att bedöma dess 
tillförlitlighet och giltighet. Detta sker genom att analysera datas reliabilitet och validitet. 
(Bell, 1995) Reliabilitet anger i vilken utsträckning mätresultat eller mätmetod inte påverkas 
av tillfälligheter. Hög reliabilitet karaktäriseras således av tillförlitliga och stabila mätvärden. 
Det andra begreppet, validitet, har att göra med huruvida mätinstrumentet mäter det som 
avses mätas, och är med andra ord ett mått på mätningens giltighet. Begreppen förhåller sig 
till varandra på ett sådant sätt att forskaren inte bara kan ta hänsyn till det ena och bortse från 
det andra, ty en mätning med låg reliabilitet har också låg validitet. (Winter, 1992) 
 
Författarna har löpande under arbetets gång rapporterat till Logistikchef, Niklas Söderhäll, för 
att säkerställa att arbetet framskridit enligt överenskommelse. Vid framtagning av specifika 
lösningar har anställda med god kännedom inom aktuellt område konsulterats. För att undvika 
missförstånd i samband med intervjuer har författarna strävat efter att använda ett precist och 
enkelt språkbruk. Generering av data ur affärssystem har skett i samarbete med personal som 
är väl förtrogna med affärssystemet. Samtliga beräkningar har granskats och godkänts av 
berörda parter.  



 Teori  

 4 

3 Teori 
I detta kapitel presenteras arbetets teoretiska referensram. Valda teorier utgör 
examensarbetets tolknings- och förklaringssystem.  

3.1 Produktionsstrategi 
En central produktionsstyrningsfråga är huruvida produktionen ska vara lagerorderstyrd eller 
kundorderstyrd. Vid lagerorderstyrd produktion produceras standardprodukter mot lager och 
vid kundorderstyrd produktion sker tillverkning med hänsyn till kundspecifika önskemål och 
tillverkning initieras först när företaget fått en order från en kund. Mellan dessa två extremer 
finns en mängd varianter, exempelvis kan standardprodukter tillverkas mot lager och när 
kundorder erhålls så anpassas produkten för att tillgodose kundönskemål. Detta ger att 
produktionsflödet både är lagerorderstyrt och kundorderstyrt, och den punkt längs 
produktionsflödet där en order blir kundorderspecifik kallas kundorderpunkt (KOP). 
(Storhagen, 2003) 
 

3.1.1 Lagerorderstyrning 
Vid lagerorderstyrning planeras och verkställs produktionen utifrån prognoser om framtida 
efterfrågan. De främsta fördelarna med denna strategi är att den möjliggör långa ekonomiska 
produktionsserier samt att produkterna kan levereras omedelbart efter att kundorder tagits 
emot.  Lagerorderstyrningens huvudsakliga svagheter, relativt kundorderstyrningen, är att den 
är mer förändringströg samt genererar en större kapitalbindning i produktion och 
färdigvarulager. (Storhagen, 2003)  
 

3.1.2 Kundorderstyrning 
I förhållande till lagerorderstyrning så har kundorderstyrning generellt sett längre leveranstid, 
högre produktionskostnader samt ofta högre inköpskostnader. Kundorderstyrning ger å andra 
sidan en större flexibilitet, bättre förutsättningar för kundanpassade produkter samt en lägre 
kapitalbindning. (Storhagen, 2003)  
 

3.2 Produktionsupplägg 
Utformning och planering av produktionssystem omfattar beslut om produktionsprocess och 
layout. Det gäller generellt att gruppera produktionssystemets utrustning så gynnsamt som 
möjligt, med hänsyn till de produkter som skall tillverkas och med beaktande av företagets 
produktionsstrategi. (Olhager, 2000)  
Ofta beskrivs funktionell verkstad samt linjetillverkning som två ytterligheter på en tänkt skala 
av olika sätt att gruppera produktionsutrustning inom en produktionsenhet. En kombination av 
dessa ger en flödesorienterad verkstad. (Storhagen, 2004) 
 

3.2.1 Funktionell verkstad 
Namnet på detta produktionssystem kommer av att den är maskinorienterad, där maskiner 
med samma funktion utifrån ett tillverkningstekniskt perspektiv samlas på ett ställe. Alla 
operationer av en bestämd typ utförs inom ett avgränsat område. (Olhager, 2000) Enligt 
Storhagen (2004) lämpar sig denna typ av verkstad bäst för blandad produktion av varierande 
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produkter i korta serier. En nackdel med funktionell layout är att komplexa materialflöden 
skapas, vilket leder till köbildningar, långa genomloppstider och hög kapitalbindning i 
produkter i arbete (PIA). (Olhager, 2000) Ytterligare en nackdel är att det är svårt att uppnå en 
jämn beläggning av produktionsutrustningen eftersom den varierar både med vilken typ av 
produkter som för tillfället produceras och med orderingången. (Storhagen, 2004)  
 

3.2.2 Linjetillverkning 
Linjetillverkning innebär att produktionsutrustningen är placerad i den ordning som produkten 
vidareförädlas, det är en tydligt flödesorienterad layout. Denna typ innebär enhetlig 
produktion och lämpar sig bäst för masstillverkning i långa serier. Fördelarna är främst korta 
genomloppstider och effektivt utnyttjande av maskiner och lokaler, vilket innebär att 
tillverkningskostanden per enhet blir låg. Dessa fördelar uppnås endast om orderingången är 
jämn och att samtliga enheter i linjen fungerar. En av nackdelarna är att systemet blir känsligt 
för störningar; om en störning uppstår någonstans efter linan riskeras produktionsstopp då 
maskinerna är beroende av varandra. Ytterligare en nackdel är att systemet har en dålig 
flexibilitet, då ställtiderna blir långa vilket begränsar möjligheterna att producera en varierad 
produktflora. (Storhagen, 2000) 
 

3.2.3 Flödesverkstad 
Segerstedt (1999) menar att i en flödesverkstad kombineras fördelarna från en funktionell 
verkstad med fördelarna vid linjetillverkning.  
Genom att anpassa den fysiska fabrikslayouten med hänsyn till hur produkten tillverkas 
skapas enklare och kortare transportvägar. I en så kallad flödesgrupp kan produkter med 
likheter i främst bearbetningsordning samtillverkas. Dessa produkter kan då betraktas som en 
produktgrupp. För att denna typ av verkstad ska vara lämplig krävs det att antalet produkter 
och varianter är få och att efterfrågevolymerna är relativt höga. Flödesgrupper utvecklas i 
syfte att förkorta genomloppstider, förenkla planeringen och decentralisera arbetsformerna. 
(Olhager, 2000) 
 

3.3 Leveransservice 
Leveransservice är den del inom logistiken som skapar intäkter. Begreppet leveransservice 
beskriver hur bra ett företags prestation är mot kund. Vad som menas med en bra 
leveransservice är helt beroende av kundens önskemål. Dessa önskemål kan till exempel 
innefatta snabba leveranser, säkra leveranser och leveranser i rätt tid. Leveransservicens del i 
kundservice kan också beskrivas som den del av kundservicen som har med det fysiska flödet 
att göra. (Lumsden, 1998) 
Enligt Storhagen (2004) är begreppet leveransservice övergripande och omfattar traditionellt 
följande delbegrepp: lagerservicenivå, leveransprecision, leveranssäkerhet och ledtid. 
 

3.3.1 Lagerservicenivå 
Lagerservicenivå kan också benämnas lagertillgänglighet och är ett mått på i vilken 
utsträckning lagerförda artiklar finns tillgängliga i lager då efterfrågan uppstår. Det är ett mått 
som avser att mäta sannolikheten att kunna leverera direkt från färdigvarulager vid 
inkommande kundorder. (Jonsson, Mattsson, 2005) 



 Teori  

 6 

3.3.2 Leveransprecision 
Leveransprecision benämns även leveranspålitlighet och avser att mäta i vilken utsträckning 
leverans sker på den tidpunkt som överenskommits med kunden. Till skillnad från 
lagerservicenivån avser leveransprecisionen främst leveransförmågan för artiklar som 
tillverkas helt eller delvis mot kundorder. Leveransprecision definieras som antal kundorder 
som levereras på utlovad leveranstidpunkt i förhållande till totalt antal kundorder. Denna 
definition ligger till grund för ordervisa jämförelser över en önskad mätperiod. Den utlovade 
leveranstidpunkten anges antingen som ett datum eller ett tidsintervall. Vid användande av 
tidsintervall accepteras leverans alla tidpunkter inom det givna intervallet utan att 
leveransprecisionen påverkas negativt. Om leveranstidpunkten utgörs av ett datum accepteras 
endast detta datum, både sena och tidiga leveranser räknas som negativ leveransprecision. 
(Jonsson, Mattsson, 2005) 
 

3.3.3 Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet beskrivs enligt Lumsden (1998) som ett företags förmåga att leverera rätt 
vara i rätt kvantitet och kvalitet.  
Leveranssäkerheten definieras som antal kundorder utan anmärkning i förhållande till totalt 
antal levererade kundorder. (Jonsson, Mattsson, 2005) 
 

3.3.4 Ledtid  
Ledtid beskrivs ibland som samma sak som leveranstid, men det finns dock en skillnad: 
leveranstid används ofta för att beskriva tiden från att kundorder kommer in tills dess att 
orderlagda varor är levererade. Ledtid är ett mer övergripande begrepp som markerar att en tid 
fortlöper från att ett behov identifieras till dess att behovet är tillfredsställt. Ledtid anses 
därmed ha en starkare teoretisk anknytning än leveranstid. (Lumsden, 1998) Ledtiden uttrycks 
enligt Olhager (2000) normalt i veckor eller dagar.  
Ledtid är ett tidsbegrepp som i olika sammanhang ges delvis olika innebörd. Detta beror på att 
ledtiden kan studeras från flera olika synvinklar. Enligt Olhager (2000) finns det tre olika 
typfall, dessa är: 
 

• Produktutvecklingsledtid – ledtiden för utveckling av en ny produkt 
• Leveransledtid – ledtid från beställning till leverans utifrån kundens perspektiv 
• Genomloppstid- ledtider i produktionen utifrån det producerande företagets perspektiv 

 
Studeras produktionen utifrån det producerande företagets perspektiv kan genomloppstiden 
delas upp i ett antal aktiviteter. Vilka dessa aktiviteter är varierar beroende på situation. En 
allmän uppdelning kan enligt Lumsden (1998) och Olhager (2000) se ut enligt följande: 
 

• Order - tiden för ordermottagning och orderbehandling 
• Planeringsledtid - tiden för att planera produktionen 
• Produktionsledtid - tiden för produkten att gå igenom produktionens olika 

förädlingssteg 
• Lagerledtid - tiden som slutprodukten får ligga i färdiglager före leverans till kund, 

denna tid är således noll vid direktleverans. 
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Produktionsledtiden kan enligt Olhager (2000) delas in i följande ledtidskomponenter:  
 
• Transporttid – tiden för att transportera en tillverkningsorder till efterföljande 

operationssteg  
• Kötid – representerar den tid en tillverkningsorder måste vänta framför ett operationssteg 

innan förädlingen börjar 
• Ställtid – är den uppsättningstid och omställningstid då resursen inte kan utnyttjas till 

annat, utan är stillastående 
• Operationstid – den tid som åtgår för att hela tillverkningsordern ska passera det aktuella 

operationssteget, det vill säga för att åstadkomma den förädling som motsvarande 
operationssteg avser i tillverkningen 

• Väntetid – representerar den tid en tillverkningsorder måste vänta på transport efter det att 
förädling i innevarande operationssteg är klar 

 

3.4 Ledtidsanalys 
Ledtidsanalys innebär att på ett systematiskt sätt undersöka ett informations- eller 
materialflöde med syfte att reducera den totala tiden i flödet. (Aronsson et al, 2003) I en 
ledtidsanalys eftersträvas att få klarhet i vad tiden används till och hur effektivt den utnyttjas. 
(Storhagen, 2004) Generellt så finns det inte ett entydigt tillvägagångssätt vid genomförande 
av ledtidsanalys, då analysarbetet är starkt situationsberoende, men två generella principer 
brukar dock nämnas. Det ena är att utgå från de principer som presenteras i litteraturen och 
det andra är att utgå ifrån praktisk kunskap. En kombination av dessa är att föredra då 
fördelarna för respektive princip kan utnyttjas. (Aronsson et al, 2003) 
 
Vid en ledtidsanalys delas den totala tiden upp i värdeförädlande- samt icke värdeförädlande 
tid. Värdeförädlande tid är den tid som skapar värde för mottagaren i slutet av flödet, 
vanligtvis slutkonsumenten. Resten av tiden benämns icke värdeförädlande, exempel på sådan 
tid är väntetid och kötid. (Christopher, 1998) För att reducera den totala ledtiden är det enligt 
Aronsson et al (2003) främst den icke värdeförädlande tiden som bör angripas. För att 
analysera ledtiden i ett flöde kan ett ledtidsanalysdiagram användas. Vilka aktiviteter som bör 
ingå i ledtidsanalysdiagramet är starkt situationsberoende. Enligt Storhagen (2003) kan ett 
ledtidsanalysdiagram utformas enligt nedan, se Figur 3.1, där den värdeförädlande tiden är 
markerad med svart. 
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 Figur 3.1. Ledtidsanalysdiagram enligt Storhagen (2003) 
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Arbetsgången vid genomförandet av en ledtidsanalys kan enligt Storhagen (2004) delas upp i 
följande punkter: 
 

1. Definiera och fastställ den totala ledtiden 
2. Omfatta både administrativa och fysiska flöden 
3. Identifiera alla aktiviteter som förbrukar tid 
4. Identifiera värdeförädlande tid 
5. Identifiera icke värdeförädlande tid 
6. Ifrågasätt all tid som inte har något kundvärde 
7. Analysera och ge förslag till nya lösningar 
8. Genomför 
9. Följ upp 

 
Den icke värdeförädlande tiden är i stort sett alltid mycket längre än den värdeförädlande 
tiden vilket gör det mer intressant att angripa den icke värdeförädlande tiden. (Aronsson et al, 
2003) Ett sätt att beskriva resultaten av ledtidsanalysen är att utrycka den icke 
värdeförädlande tiden som en procentuell andel av den totala tiden. Det är inte ovanligt att 
den icke värdeförädlande tiden står för mer än 95 % av den totala tiden. (Storhagen, 2004) 
 

3.5 Flaskhalsstyrning (TOC) 
Theory of constraints, fortsättningsvis benämnt TOC, är en metod för styrning av flaskhalsar, 
benämnd flaskhalsstyrning. En flaskhals är den resurs i en produktionskedja som har den 
lägsta kapaciteten. Flaskhalsen kan utgöras av en maskin eller operation vars kapacitet 
begränsar hela produktionskedjans produktion. (Olhager, 2000) 
Den grundläggande principen för TOC är att styra kapaciteten; inte att använda fasta ledtider 
eller använda fasta partistorlekar. Ledtider och partistorlekar fastställs genom 
beläggningssimulering. (Olhager, 2000) Detta leder till att genomloppstiderna förkortas och 
att leveranstiderna blir mer exakta. TOC syftar till att ge positiva effekter i produktionen 
såsom låg kapitalbindning, högt kapacitetsutnyttjande med korta köer samt en anpassning av 
produktionen till en varierande efterfrågan. (Persson, Virum, 1998) 
Enligt Persson och Virum (1998) lämpar sig TOC bäst för företag som producerar: 

- komplexa produkter i små serier, med stor variantbredd, helt eller delvis mot 
kundorder 

Och därmed kännetecknas av:  
- stor spridning av operationstider, varierande kapacitetsbehov samt funktionell layout 

 
TOC syftar till att öka systemets lönsamhet genom att åstadkomma:  

• Största möjliga genomströmning av material som säljs direkt efter produktion  
• Lägsta möjliga kapitalbindning i råmaterial, produkter i arbete och färdigvaror  
• Minimering av driftskostnader 

 
Flaskhalsar begränsar produktionsflödet. För att kunna uppnå en högre omsättningshastighet 
och kortare genomloppstid måste kapacitetsutnyttjandet ökas i produktionssystemets 
flaskhalsar. (Persson, Virum, 1998) En metod för att öka kapaciteten i flaskhalsen är att 
minska den totala ställtiden. För att åstadkomma en minskad total ställtid måste ställtiden vid 
omställningar vara så kort som möjligt och antalet omställningar så få som möjligt. För hur 
ställtiden kan reduceras, se 3.6.2 Reducering av ställtid. Om antalet omställningar skall 
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reduceras krävs det att partistorleken är stor genom flaskhalsen. Däremot så eftersträvas små 
partistorlekar i övriga resurser eftersom dessa har ledig kapacitet. Grundtanken är att en 
förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme i hela produktionssystemet. (Krajewski, 
Ritzman, 2005) 
 
Det är till fördel om flaskhalsen befinner sig tidigt i produktionskedjan och om det finns 
överkapacitet i de efterföljande produktionsstegen. Detta leder till ett ”sug genom 
produktionen”, eftersom de produkter som passerat flaskhalsen snabbt kan börja bearbetas i 
nästföljande produktionssteg då dessa har högre kapacitet. Genom att utnyttja och tillåta 
variabla partistorlekar eftersträvas balans i materialflödet genom produktionssystemet. För att 
upprätthålla ett jämnt materialflöde och för att bli mindre störningskänslig används buffertar 
framför produktionsstegen som en säkerhet. Buffertar är framförallt viktiga kring flaskhalsen.  
Om möjligt så ska eventuell kvalitetskontroll ske innan materialet passerar flaskhalsen, av den 
orsaken att det är onödigt att defekta enheter tar upp kapacitet i flaskhalsen. (Olhager, 2000) 
 
Implementering av TOC i en produktionskedja involverar följande steg. (Krajewski, Ritzman, 
2005) 
 

1. Identifiera flaskhalsen 
2. Skapa produktionsscheman som maximerar utnyttjandet av flaskhalsen 
3. En Icke-flaskhals produktionschema underordnas flaskhalsens 
4. Om steg 1-3 inte räcker till för att öka utnyttjandet av flaskhalsen tillräckligt ökas 

flaskhalsens egen kapacitet 
5. Undersök kontinuerligt systemet för att hitta nya flaskhalsar 

 
Enligt Reid och Sanders (2005) baseras TOC på nio grundläggande principer:  
 
Balansera flödet istället för kapaciteten 
Ofta försöker företag att skapa en jämn kapacitet i alla produktionssteg, vilket leder till att alla 
produktionssteg blir flaskhalsar. Vad som istället ska eftersträvas är en överkapacitet i vissa 
produktionssteg för att på så sätt bli mindre känsligt för störningar. Däremot bör flödet 
balanseras genom produktionsstegen för att kunna utnyttja flaskhalsen maximalt. Ett jämnt 
flöde genom alla produktionssteg underlättar produktionsplaneringsarbetet då det är 
flaskhalsens kapacitet som styr flödet i produktionen.  
 
Utnyttjandegraden av icke-flaskhalsar bestäms av systemets begränsningar 
Det är flaskhalsen som styr produktionstakten i produktionssystemet och därmed bestämmer 
utnyttjandegraden av icke flaskhalsar 
 
Utnyttjande och aktivering av en resurs är inte samma sak 
Att aktivera en resurs avser att resursen nyttjas för att tillverka produkter, medan att utnyttja 
en resurs innebär att resursen bidrar positivt till verksamhetens prestation. 
 
En förlorad timmes produktion i flaskhalsen är förlorad för alltid 
Om ett maximalt genomflöde i produktionen eftersträvas måste flaskhalsen utnyttjas 
maximalt 
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En förlorad timmes produktion i en icke-flaskhals är en illusion 
En förlorad timmes produktion i en icke flaskhals påverkar systemet negativt endast om detta 
leder till att icke flaskhalsen blir en flaskhals.  
 
Flaskhalsen bestämmer genomflödet och antalet produkter i arbete i systemet 
En flaskhals kapacitet bestämmer genomflödet i produktionen. Flaskhalsen bestämmer även 
hur mycket produkter i arbete som måste finnas för att säkerhetsställa att flaskhalsen kan 
utnyttjas maximalt. 
 
Processkvantiteten behöver inte vara det samma som transportkvantiteten 
Processkvantiteten kan delas upp i delpartier som transporteras vidare till nästföljande 
produktionssteg innan hela processkvantiteten är färdigbearbetad. 
 
Processkvantiteten bör variera 
Processkvantiteten bör inte vara lika stor varje gång utan istället bör den vara anpassad till 
rådande efterfrågan. Detta får till följd att risken för överproduktion minskar och därmed även 
risken för hög kapitalbindning i lager. 
 
Produktionsscheman bör bestämmas med hänsyn till systemets alla begränsningar. Ledtider 
är resultatet av produktionsschemat och inte på förhand bestämda. 
Begränsningar och aktuell beläggning i produktionssystemet bestämmer ledtiden. Först då 
dessa är kända kan ledtiden bestämmas. 
 

3.6 Ledtidsreducering 
Att reducera ledtiden är önskvärt för alla typer av företag. Oberoende av vilken typ av 
styrning eller produktionsupplägg som används så medför kortare ledtid en rad positiva 
effekter. Dessa är enligt Olhager (2000): 
 

• Färre produkter i arbete, PIA 
• Lägre lagernivåer 
• Mindre kapitalbindning 
• Enklare planering 
• Snabbare återkoppling av information 
• Flexiblare produktion närmare kunden 

 

3.6.1 Reducering av kötid, väntetid och transportti d 
För att kunna bedriva en effektiv produktion så måste allt onödigt elimineras. Vad som 
egentligen kan göras för att eliminera det onödiga är beroende av vilken typ av 
produktionsmiljö och produktionsupplägg som används. (Segerstedt, 1999) Nedan presenteras 
en rad åtgärder som avser att reducera kötid, väntetid och transporttid. 
 
Eliminera operationer: Ta bort en operation om detta är möjligt. Kanske har nya maskiner 
installerats och produktionskvalitén höjts, vilket kan ha genererat att några operationer blivit 
överflödiga. (Segerstedt, 1999) 
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Slå samman operationer: Försök att vid ett operationsställe utföra så mycket förädling som 
möjligt, då minskar kötiden och antalet transporter mellan operationerna. Om möjligt, låt 
operatören köra flera maskiner. (Segerstedt, 1999) 
 
Flytta operationer, så att sammanslagning eller eliminering av operationer är möjlig: Om 
operationerna skulle kunna utföras i en annan ordning kan det innebära möjligheter att utföra 
mer förädling vid ett operationsställe eller att eliminera en operation. (Segerstedt, 1999) 
 
Standardisera: Försök att hålla nere antalet komponenter som en produkt består av. Använd i 
största möjliga mån ett standardiserat sortiment av komponenter, då detta minskar 
kapitalbindningen i lager och förenklar lagerhanteringen. (Segerstedt, 1999) 
 
Minska transporttiderna: Om antalet operationer minskas innebär det att antalet transporter 
också minskas. Ny och bättre transportutrustning kan också minska transporttiderna. Nya 
prioriteringsregler gällande vem som gör vad och i vilken ordning det ska utföras kan minska 
den totala transporttiden. Detta minskar eventuella väntetider i produktionen. (Segerstedt, 
1999) 
 
Reducera eller omfördela ledtid: Vikten av att reducera ledtiden har beskrivits tidigare i detta 
kapitel. Omfördelning av ledtid syftar främst till att reducera ledtiden för viktiga produkter, 
detta på bekostnad av de mindre viktiga produkter, vilket därmed får en ökad ledtid. 
(Aronsson et al, 2003) 
 
Reducera osäkerhet: Att minska osäkerheten i produktionen leder det till att 
säkerhetsmarginalerna kan reduceras. Detta leder i sin tur till att produktionen kan hållas 
”snävare”. (Aronsson et al, 2003) 
 
Omfördela eller öka frekvensen, det vill säga hur ofta en aktivitet utförs: Ökad frekvens 
leder till mindre orderstorlekar, vilket innebär att ledtiden kan minskas eftersom det går 
fortare att sammanställa en mindre order. Med omfördelning menas att frekvensen ökas för 
vissa artiklar på bekostnad av att andra artiklar får en lägre frekvens. (Aronsson et al, 2003) 
 
Differentiera: Behandla olika produkter, kunder eller leverantörer på olika sätt; därigenom 
kan ledtiderna anpassas bättre till olika förhållanden. (Aronsson et al, 2003) 
 
Senarelägg aktiviteter: Undvik att utföra arbetsmoment för tidigt, vänta tills den tidpunkt då 
de verkligen ska genomföras. Exempelvis kan tiden i färdigvarulager minskas om 
slutmontering påbörjas då kundordern kommer in. (Aronsson et al, 2003) 
 
Förstärk den interna och externa integrationen mellan företag och funktioner: Buffertar 
och lager uppstår ofta i övergången mellan olika funktioner och aktörer, beroende på att 
styrningen inte integrerats eller samordnats på bästa möjliga sätt. (Aronsson et al, 2003) 
 
Arbeta smartare, eliminera icke värdeskapande moment: Genom att genomföra en 
ledtidsanalys är det enklare att följa flödet längs värdekedjan. Detta underlättar arbetet med att 
identifiera slöseri och identifiera vilka aktiviteter som kan elimineras. (Olhager, 2000) 
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Överlappning och orderklyvning  
Överlappning av operationer och klyvning av order är två sätt att minska genomloppstiden i 
produktionen. (Olhager, 2000) 
 

• Överlappning av operation innebär att delar av en order transporteras till nästföljande 
operation innan hela partiet färdigbearbetas. Detta leder till att orderns totala 
genomloppstid reduceras. En extra reduktion av genomloppstiden kan åstadkommas 
om en förberedande synkroniserad uppsättning genomförs för den överlappande 
operationen. Detta leder också till att kötiden framför den överlappande operationen 
elimineras. Om genomförande av överlappning genomförs konsekvent kan detta leda 
till kraftigt reducerade genomloppstider. En negativ aspekt vid överlappning av 
operationer att antalet transporter ökar. (Olhager, 2000) En förutsättning för att 
överlappning ska vara aktuellt är att transportkostnaderna mellan operationerna är 
måttliga. (Mattsson, 1999) 

 
• Orderklyvning innebär att en tillverkningsorder delas upp i ett antal delpartier, vilka 

sedan bearbetas parallellt. Detta leder till att orderns totala genomloppstid reduceras. 
För att åstadkomma en kort genomloppstid ska partistorleken fördelas så att 
bearbetningen i alla resurser är klar samtidigt. (Olhager, 2000) Denna typ av 
ledtidsreducering lämpar sig bäst då ställtiderna är relativt korta, annars skapas alltför 
negativa konsekvenser beroende på en flerfördubbling av den totala ställtiden. 
(Mattsson, 1999) En nackdel med orderklyvning är att verktygsbehovet ökar då 
tillverkningsordern sprids ut över fler resurser. (Olhager, 2000) 

 

3.6.2 Reducering av ställtid 
Ställtiden är tiden det tar att ställa om en maskin från tillverkning av en produkt till en annan 
typ av produkt. Tiden det tar för att göra ett ställ är helt oberoende av hur många enheter som 
tillverkats i partiet. Ställtiden definieras mer precist som tiden från den sista korrekta enheten 
i ett parti till den första korrekta enheten i efterföljande parti. Långa ställtider i produktionen 
ligger till grund för många problem inom material- och produktionsstyrning. (Olhager, 2000) 
Långa ställtider leder enligt Segerstedt (1999) till att det kan vara ekonomiskt motiverat med 
stora tillverkningsorder. Stora tillverkningsorder orsakar dock: 
 

• Långa operationstider, vilket innebär att anläggningen blir uppbunden och inte kan 
producera alternativa produkter 

• Minskad flexibilitet till förändringar i efterfrågan 
• Att det krävs ett stort antal produkter i arbete för att skapa en jämn beläggning. 
• Långa kötider för order innan produktionsstart. 
• Långa ledtider för de artiklar som produceras på grund av långa kötider, ställtider och 

bearbetningstider. 
 
Fördelarna med kortare ställtider är att orderstorlekarna kan minskas. Detta leder till positiva 
effekter vad gäller ledtider, produkter i arbete, flexibilitet och även resursutnyttjandet av 
maskiner och personal. Att reducera ledtiden är av stor betydelse då förutsättningarna 
förbättras när det gäller att bedriva en effektiv material- och produktionsstyrning. (Segerstedt, 
1999) 
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Enligt Storhagen (2003) finns det olika metoder att reducera ställtid. En av de vanligaste och 
enklaste är att dela upp ställtiden i inre ställ och yttre ställ. Inre ställ är arbete som måste 
utföras när maskinen står stilla och yttre ställ är arbete som kan utföras medan maskinen 
fortfarande arbetar. (Andersson et al, 1992) Enligt Storhagen (2003) kan en metod för 
ställtidsreducering sammanfattas i följande punkter. 
 

• Identifiera och separera inre och yttre ställ 
• Yttre ställ är möjliga att utföra under maskinens aktiva tid 
• Inre ställ är endast möjliga att utföra under tiden maskinen står stilla 
• Eliminera inre ställ 
• Försök att göra om inre ställ till yttre ställ 
• Förenkla så att ställarbetet blir så enkelt som möjligt 
• Standardiserade verktyg 
• Standardiserade rutiner 

 
Enligt vad de sista punkterna anger så är det viktigt att noggrant förbereda ställarbetet 
gällande behov av till exempel verktyg. Det är även viktigt att göra ställarbetet så enkelt som 
möjligt samt att använda sig av entydiga och klara rutiner. (Storhagen, 2003) 
 

3.7 Produktionsplanering 
Planering kan allmänt definieras som att fatta beslut om framtida händelser och aktiviteter. 
Beslutssituationer i kontexten produktionsplanering kan vara av olika natur: allt från att ta 
ställning till investeringsprojekt till att avgöra när i tiden en order ska börja tillverkas. Detta 
innebär att beslut kan avse händelser och aktiviteter både på lång och kort sikt. En 
maskininvestering kan ligga ett år framåt i tiden medan beslut gällande huruvida en order ska 
börja tillverkas eller ej kan avse de närmaste timmarna. Beslutssituationer skiljer sig 
emellertid inte endast åt när det gäller tidshorisont, utan även detaljeringsgrad och precision. 
Ju närmare i tiden händelsen eller aktiviteten ligger desto mer exakt bör information som 
utgör beslutsunderlag vara. (Jonsson, Mattsson, 2005) 
Enligt Mattsson (1999) behandlas problematiken kring olika tidshorisonter och 
detaljeringsgrad genom att produktionsplaneringen genomförs stegvis i en hierarkisk struktur. 
Den hierarkiska strukturen utgörs av planeringsfunktioner vilka kännetecknas av olika 
planeringshorisonter och detaljeringsgrad, där beslut som fattas inom en planeringsfunktion 
ska ligga inom ramen för beslut fattade inom överliggande planeringsfunktion, se Figur 3.2.  
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Figur 3.2. Samband mellan detaljeringsgrad och planeringshorisont 
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Enligt Segerstedt (1999) varierar tidshorisonten för respektive planeringsfunktion, beroende 
av verksamhet, mellan olika företag.  
Alla ovan angivna planeringsfunktioner finns inte representerade i alla företag. Många gånger 
är exempelvis sälj- och verksamhetsplanering och huvudplanering sammanslagna i en 
planeringsfunktion, då ofta under namnet huvudplanering. I vissa fall saknas 
detaljplaneringsfunktionen helt. De uppgifter som tillhör detaljplaneringen utförs då ofta av 
produktionspersonalen. (Mattsson, 1999) 
 

3.7.1 Sälj- och verksamhetsplanering 
Sälj- och verksamhetsplanering utarbetas på företagets ledningsnivå och är den 
planeringsfunktion som har längst planeringshorisont och lägst detaljeringsgrad. Denna 
planeringsfunktion syftar till att framställa planer för företagets framtida försäljning med hjälp 
av prognoser och andra bedömningar av framtida efterfrågan. Den förväntade efterfrågan 
avser ofta hela produktgrupper och underlag för övergripande utleveransplaner och 
produktionsplaner. Sälj- och verksamhetsplanering görs ofta med en till två års 
framförhållning och motsvarar ofta de produktionsbudgetar som används av företagets 
ekonomistyrning. (Jonsson, Mattsson, 2005) 
 

3.7.2 Huvudplanering 
Huvudplaneringen är den planeringsfunktion som ligger närmast under sälj- och 
verksamhetsplanering i den hierarkiska strukturen. Huvudplaneringen syftar till att utarbeta 
utleveransplaner och produktionsplaner med aktuell orderstock och/eller prognoser samt 
lagernivåer som beslutsunderlag. Till skillnad från sälj- och verksamhetsplaneringen utgör här 
produkterna planeringsobjekt och typisk tidshorisont är sex till tolv månader. (Jonsson, 
Mattsson, 2005) 
Huvudplaneringen har även som uppgift att bestämma erforderlig kapacitet. Aronsson et al 
(2003) menar att huvudplaneringen ska säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet i form av 
produktionsutrustning och personal för att kunna möta prognostiserad efterfrågan. 
 

3.7.3 Orderplanering 
Orderplaneringen är den planeringsfunktion som ansvarar för materialförsörjningen och 
typiska planeringshorisonter för orderplanering är två till sex månader. (Jonsson, Mattsson, 
2005) Enligt Segerstedt (1999) har orderplaneringen två huvudsakliga arbetsuppgifter, vilka 
sammanfattas i nedanstående punkter. 
 

• Orderplaneringen ska ansvara för materialtillgång till aktuell produktion och 
tillverkningsorder. Detta sker bland annat genom att exempelvis beställa råvaror och 
halvfabrikat med hänsyn till fastställd tillverkningsplan. 

 
• Orderplaneringen ska svara för en aktuell och ekonomisk lagerföring av material. 

Material ska finnas tillgängligt i lager i rätt kvalitet och kvantitet vid rätt tidpunkt. 
Genom att väga särkostnader för påfyllning av lager mot kostnader för lagerhållning 
ska en ekonomisk förråds- och lagerföring upprätthållas. 
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3.7.4 Detaljplanering 
Enligt Olhager (2003) ska detaljplaneringen med hänsyn till tillgänglig kapacitet fastställa när 
produktionsorder ska verkställas. Detaljplaneringen är underordnad materialplaneringen, 
huvudplaneringen och sälj- och verksamhetsplaneringen, vilket innebär att detaljplaneringen 
ska uppfylla den produktion och hålla de leveranstider som överliggande planeringsnivåer 
fastslagit. 
Detaljplaneringen får olika karaktär beroende av om tillverkningen sker tidfasat med diskreta 
behov som varierar mellan perioder eller taktbaserad i repetitiv tillverkning. (ibid.)  
 
I den fortsatta framställningen har examensarbetets författare valt att endast behandla 
detaljplanering med utgångspunkt från den förstnämnda planeringsmiljön, det vill säga 
tidfasad tillverkning med diskreta och varierande behov. Detta motiveras med att denna 
planeringsmiljö överensstämmer med verksamheten för färdigställning av bergborrstål vid 
Sandvik Materials Technology. 
 
Tidfasad planering och produktion kännetecknas av oregelbunden tillverkning av produkter 
med diskreta behov. Detta innebär att detaljplaneringen måste planera in varje order för sig 
samtidigt som kapacitetshänsyn måste tas till övriga order som konkurrerar om samma 
tillverkningsresurser. Med andra ord måste man i detaljplaneringen simultant beakta följande: 
tillgänglig kapacitet, leveransdatum för samtliga order samt vilken kapacitet planerade order, 
frisläppta order och eftersläpande order tar i anspråk. Mot bakgrund av detta kan förstås att 
detaljplaneringens svårighetsgrad ökar med ökad komplexitet när det gäller antal produkter, 
antal produktstrukturnivåer och antal tillverkningsresurser. (Olhager, 2003) 
Enligt Mattsson (1999) ska detaljplaneringen primärt syfta till att leverera rätt kvantitet i rätt 
tid utifrån överliggande planeringsnivåer. För att infria detta måste följande två 
förutsättningar vara uppfyllda. Det krävs en balans mellan tillgänglig kapacitet och aktuella 
orders kapacitetsbehov för att kunna bedriva en effektiv produktion med ett effektivt 
kapacitetsutnyttjande och korta genomloppstider. Släpps fler order ut än vad det finns 
kapacitet för bildas långa köer och kapitalbildning i form av produkter i arbete (PIA). För att 
utsläppta order ska avvecklas på ett effektivt sätt krävs ändamålsenliga regler och metoder för 
hur turordningen ska ske.    
Mattsson och Jonsson (2005) för ett resonemang om detaljplaneringen i analogi med Mattsson 
(1999), men med tillägget att man i detaljplaneringen även ska säkerställa att utgångsmaterial 
finns tillgängligt för aktuell order. Detta för att produktionen ska kunna fortskrida 
störningsfritt och på ett kostnadseffektivt sätt. Om utgångsmaterial inte är disponibelt för 
aktuell order leder det till administrativt merarbete och effektivitetsförluster i produktionen. 
Mattsson och Jonsson (1999) benämner detaljplaneringens huvudsakliga uppgifter för: 
styrning av orderutsläpp, materialklarering och körplanering. Dessa tre uppgifter 
sammanfattas nedan i nämnd ordning. 
 

• För att rimliga genomloppstider ska kunna åstadkommas måste order släppas ut med 
hänsyn till kapacitetsmässiga förutsättningar. 

• Tillgång av utgångsmaterial för den order som utgör aktuellt planeringsobjekt måste 
säkerställas innan order släpps ut i produktionen.   

• Den turordningsföljd som utsläppta order avvecklas måste ske med hänsyn till 
leveranstider och genomloppstider. 
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Utöver ovanstående tre punkter ska detaljplaneringen svara för återrapportering från 
tillverkningen samt slutrapportering av verkställda tillverkningsorder. (ibid.) 
 
Styrning av orderutsläpp 
Styrning av orderutsläpp innebär att fatta beslut om under vilken tidsperiod respektive 
tillverkningsorder ska utföras. Orderutsläpp ska ske utifrån givna startdatum från 
överliggande planeringsnivå och hänsyn ska tas till tillgänglig kapacitet och rimliga 
genomloppstider. (Jonsson, Mattsson, 2005) Enligt Andersson et al (1992) utförs styrning av 
orderutsläpp i regel i samband med orderregistrering eller som ett separat moment efteråt, och 
orderutsläpp syftar till att avgöra när operationer måste påbörjas och avslutas för att lovad 
leveranstid för order ska kunna hållas. Vidare så måste kapacitet och utgångsmaterial finnas 
tillgängliga och reserveras för respektive order. Tillgång av utgångsmaterial beskrivs närmare 
under rubriken Materialklarering. 
 
Inplanering av order kan ske på två sätt: bakåtplanering och framåtplanering. Bakåtplanering 
utgår från tillverkningsorderns planerade färdigtidpunkt. Utifrån planerad färdigtidpunkt läggs 
operationer in bakåt i tiden, med hänsyn till ledtider. Således kan tillverkningsorderns 
planerade starttidpunkt bestämmas. Den andra metoden, framåtplanering, tar i stället sin 
utgångspunkt från tillverkningsorderns planerade starttidpunkt. Från färdigtidpunkten läggs 
operationer in framåt i tiden, med hänsyn till ledtider, varefter tillverkningsorderns 
färdigtidpunkt erhålls. (Olhager, 2000) 
 
Segerstedt (1999) menar att vid styrning av orderutsläpp ska en kort genomloppstid 
eftersträvas, men med en så jämn beläggning som möjligt. Dessutom ska samkörning 
eftersträvas i syfte att reducera ställtider. Det väsentliga beslutsunderlaget vid orderutsläpp är 
tillverkningsorder samt någon typ av beläggningsunderlag som visar när i tiden tillgänglig 
kapacitet finns. Beläggningen beräknas utifrån ställ- och stycktider samt den kvantitet som 
ska tillverkas i respektive order. Detta ger en uppskattning av operationstiden för respektive 
order. Beläggningen under en viss tidsperiod och planeringsgrupp utgörs av summan av alla 
operationstider, tillhörande de order som avses tillverkas, i planeringsgruppen under 
tidsperioden. 
Beläggningsredovisning tjänar flera syften och är ett viktigt hjälpmedel både på lång sikt i 
huvudplaneringen och på kort sikt i detaljplaneringen. För att kunna ge svar på en förfrågan 
om leveranstid, vid kundorderstyrd tillverkning, är det fundamentalt att redan gjorda 
åtaganden är dokumenterade. Med andra ord så måste hänsyn tas till aktuell beläggning för att 
kunna avgöra när en order kan påbörjas utan att försena tidigare åtaganden. Hög beläggning i 
förhållande till aktuell kapacitet indikerar att orderutsläppet måste minskas och/eller 
kapaciteten ökas. På lång sikt kan kapaciteten ökas exempelvis genom att investera i 
produktionsresurser. På kort sikt är emellertid handlingsutrymmet begränsat när det gäller att 
påverka kapaciteten. Kortsiktigt kan till exempel operatörer förflyttas, övertid utnyttjas och 
parallella stationer inrättas. Därutöver kan andra order flyttas i tiden. (ibid.) 
Kapacitetsjusteringar på kort sikt kan enligt ovan genomföras med en rad olika åtgärder. 
Jonsson och Mattsson (2005) illustrerar detta i nedanstående figur, se Figur 3.3. Figuren 
exemplifierar fallet med ackumulerad men inte periodisk överensstämmelse mellan kapacitet 
och kapacitetsbehov. I period två kan överbeläggningen lösas genom att antingen 
tidigarelägga eller senarelägga tillverkningsorder, och i period fem kan överbeläggningen 
lösas genom en temporär kapacitetsanpassning, exempelvis utnyttjande av övertid. 
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Figur 3.3. Anpassning av kapacitet och 
kapacitetsbehov enligt Jonsson och Mattsson (2005) 

 
Att flytta tillverkning i tiden är ett huvudalternativ vid omfördelning av kapacitetsbehov och 
åstadkoms genom att ändra start- och färdigtidpunkt för inplanerade tillverkningsorder. Detta 
bör emellertid göras med försiktighet. Vid tidigareläggning måste det säkerställas att 
utgångsmaterial finns tillgängligt. Dessutom genererar tidigareläggning ökad kapitalbindning 
då aktuell order blir färdig för tidigt i förhållande till behovet. Senareläggning kan medföra 
brist av ingående material i nästa produktionssteg, exempelvis slutmontering. Därutöver kan 
en senareläggning orsaka att lovad leveranstid inte kan hållas. (ibid.) 
 
Materialklarering  
För att en tillverkningsorder ska kunna påbörjas måste utgångsmaterial finnas disponibelt. 
Processen att kontrollera och säkerställa tillgång av utgångsmaterial innan order släpps ut i 
produktionen kallas materialklarering, och materialklareringens syfte är följaktligen att svara 
för att materialbrist inte uppstår. (Jonsson, Mattsson, 2005) 
En mängd orsaker kan ge upphov till att materialbrist uppstår. Några av de mest 
förekommande orsakerna är: störningar i den egna produktionen, försenad eller felaktig 
leverans från underleverantör eller diskrepans mellan affärsdatasystemets lagersaldo och 
verkligt lagersaldo. I situationer där materialbrist uppstår måste beslut fattas om hur detta ska 
bemötas. Vilken åtgärd som lämpar sig bäst beror av aktuella förutsättningar. Exempel på 
möjliga åtgärder är: senarelägga orders färdigtidpunkt, minska aktuell orders genomloppstid 
eller minska orderkvantiteten. (ibid.) 
 
Körplanering 
Köbildning i produktionen är i regel oundvikligt. De tidsplaner som upprättas i samband med 
styrning av orderutsläpp kan vara för grova och de förutsättningar som tidsplanen baseras på 
kan ändras med tiden. Detta föranleder att det är vanligt förekommande att flera order köar 
framför, och därmed konkurrerar om, samma produktionsresurs. Hur kön avvecklas, det vill 
säga vilken turordningsföljd order verkställs, påverkar genomloppstid, leveranstidshållning 
samt mängden produkter i arbete. Med anledning av detta är det viktigt att ha regelverk för 
hur köer ska avvecklas. Detta regelverk går under beteckningen körplanering och kan 
antingen baseras på prioriteringsregler eller körplaner. 
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Återrapportering 
Det är ofrånkomligt att verklig tillverkning ibland avviker från planerad tillverkning. Detta 
beror dels på att det är svårt att fullt ut ta hänsyn till tillgång av material och kapacitet, och 
dels på att störningar av olika slag inträffar, exempelvis störningar i den egna produktionen. 
Med anledning av dessa avvikelser finns det skäl att bevaka och följa upp hur utsläppta order 
avvecklas i produktionen. En förutsättning för effektiv detaljplanering är att vid varje tidpunkt 
ha en god uppfattning om vilka resurser som finns till förfogande. För att resurstillgången ska 
kunna hållas uppdaterad är det viktigt att information om förbrukning av resurser 
kontinuerligt återrapporteras och därefter uppdateras. Exempelvis måste uttag av material 
rapporteras så att lagersaldot kan justeras och verkställda order måste rapporteras så att 
beläggningsredovisningen hålls aktuell. (Jonsson, Mattsson, 2005) 
 
Enligt Segerstedt (1999) är en god rapporteringsdisciplin fundamental för en fungerande 
planering. Felrapportering är nödvändig då den både utgör beslutsunderlag för tillfälliga 
korrigerande åtgärder och framåtsyftande förebyggande åtgärder.  
 
Det är av vikt att system för material- och produktionsstyrning innehåller ett regelsystem för 
otillåtna avvikelser från det förväntade. Ett sådant system kan antingen vara manuellt eller 
datoriserat, där ett datoriserat system är att föredra då mängden data ofta är svår att överblicka 
i ett manuellt system. (ibid.) 
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4 Företagsbeskrivning 
I detta kapitel ges en kortfattad beskrivning av företaget Sandvik AB och deras tre 
affärsområden SMC, SMT och Tooling.  
 
Sandvik AB är en högteknologisk verkstadskoncern som tillhandahåller avancerade produkter 
och innehar en världsledande position i utvalda nischer. Affärsidén är att utveckla, tillverka 
och marknadsföra långt förädlade produkter som bidrar till att förbättra kundernas 
produktivitet och lönsamhet. Verksamheten är i första hand koncentrerad till områden där 
Sandvik AB är, eller har möjlighet att bli, världsledande. (www.sandvik.se, 06-05-21) 
 
Sandvik AB grundades 1862, i Sandviken, av Göran Fredrik Göransson. Han var först i 
världen med att framställa stål enligt Bessemermetoden. Koncernen finns representerad i 130 
länder med ca 39000 anställda och hade 2005 en omsättning på ca 63 miljarder SEK. 
Styrelseordförande är Clas Åke Hedström och verkställande direktör och koncernchef är Lars 
Pettersson. Verksamheten omfattar affärsområdena Tooling, Mining and Construction samt 
Materials Technology, se Figur 4.1. 
 

Materials 
Technology

(SMT)
Tooling

Sandvik AB

Mining and 
Construction

(SMC)  
 Figur 4.1. Sandvik AB och deras tre affärsområden 
 

• Tooling är en globalt marknadsledande tillverkare av verktyg och verktygssystem för 
metallbearbetning. Produkterna är av hårdmetall, snabbstål och andra hårda material 
som diamant och specialkeramer.  

 
• Mining and Construction (SMC) är världsledande leverantör av maskiner, 

hårdmetallverktyg, service och tekniska lösningar för brytning av berg och mineraler 
inom gruv- och anläggningsindustrin.  

 
• Sandvik Materials Technology (SMT) är världsledande tillverkare av högt förädlade 

produkter i rostfria material, speciallegeringar, metalliska och keramiska 
motståndsmaterial samt processanläggningar och sorteringssystem.  

 
Arbetet har som tidigare nämnts utförts på Sandvik Materials Technology (SMT) varför detta 
affärsområde beskrivs mer utförligt. Omsättningen för SMT uppgick 2005 till ca 17 miljarder 
SEK och antalet anställda var ca 8 400. Figur 4.2 visar en förenklad bild av hur SMT är 
organiserat.  
 

http://www.sandvik.se
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Process SystemsKanthalStripTubeWire

Primary Products

SMT

 
 Figur 4.2. Organisationsschema för Sandvik Materials Technology 
 
Primary Products (PP): PP sorterar under support- och utvecklingsenheter inom SMT och 
producerar långa ämnen i rostfritt stål, extrusionsämnen, smidesämnen och bergborrstål vilka 
sedermera säljs till interna och externa kunder. De interna kunderna utgörs av 
produktområdena wire, tube och strip. PP ansvarar för tillverkning, försäljning och 
marknadsföring av bergborrstål till externa kunder. De största externa kunderna är Sandvik 
Mining and Construction (SMC) och Atlas Copco Secoroc (AC).  
 
Wire: Tillverkar precisionstråd, profiler, fjädertråd och svetsade produkter i rostfritt eller 
höglegerat stål. Produkternas främsta användningsområden är inom bil-, gas-, olja- och 
elektronikindustrin. 
 
Tube: Är specialiserad på tillverkning av sömlösa och svetsade rör, rördelar och flänsar. Tube 
har en världsledande position på rörprodukter som är tillverkade av avancerade metaller, och 
speciallegeringar för rostfritt stål. Dessa produkter används främst inom kemi-, olje-, gas- och 
kärnkraftsindustrin och andra industrier där korrisionbeständighet, mekaniska egenskaper och 
pålitlighet vid användning är av stor vikt.  
 
Strip: Tillverkar och tillhandahåller precisionsband i rostfritt stål innehållande legeringar som 
ger materialet mycket speciella egenskaper. Dessa precisionsband används bland annat till 
rakblad, fjädrar och sjukvårdsinstrument. 
 
Kanthal: Tillverkar och utvecklar metalliska och keramiska material i form av tråd och band. 
Dessa används i industriella ugnar och i hushållsapparater som har elektronisk uppvärmning. 
 
Process Systems: Tillhandahåller transportband med tillhörande utrustning, dessa används 
bland annat till sortering i kemi- och livsmedelindustrin. 
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5 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av bergborrstålprodukter varefter en översiktlig 
bild av hela tillverkningsprocessen ges. I den resterande delen av kapitlet ges en mer 
djupgående beskrivning av aktiviteter inom ramen för färdigställning av bergborrstål, med 
fokus på produktionsplanering, produktion och lager. 
 

5.1 Produkter 
Bergborrstål är stålstänger med genomgående hål, där hålet benämns spolhål och är till för 
vattenkylning. Stålstängerna tillverkas i olika stålsorter, tvärsnittsdimensioner och kapas mot 
kundönskemål. Stängerna kan vara av två olika produkttyper: hexagonalt respektive runt 
tvärsnitt, se Figur 5.1 och Figur 5.2. 

 
 
 
 
 
 Figur 5.1. Tvärsnitt av hexagonal och rund produkttyp 
 

 
 Figur 5.2. Bild på hexagonal  
 och rund produkttyp 

 
Produkttyperna förekommer i ett stort antal varianter när det gäller tvärsnittsdimensioner och 
stålsorter, där varje unik kombination ges ett produktnummer, Pr.nr. Stångens längd inom ett 
givet produktnummer varierar beroende av kundönskemål, och benämns efter kapning mot 
order som produkt, se Figur 5.3. SMT:s kunder vidareförädlar i sin tur bergborrstålet till en 
slutprodukt genom att bland annat applicera en borrkrona på bergborrstålet. Slutprodukten har 
sitt huvudsakliga användningsområde inom gruvindustrin. 
 

 
 
 

 
 Figur 5.3. Samband mellan produkttyp, produktnummer och produkt 
 

5.2 Tillverkningsprocessen – från ämne till färdig produkt  
Under denna rubrik ges en översiktlig bild av material- och informationsflödet vid 
tillverkning av bergborrstål. Figur 5.4.  illustrerar och sammanfattar de huvudsakliga 
momenten som kommer att beskrivas. De streckade pilarna och figurerna ligger utanför 
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arbetets avgränsning och kommer därför inte att beröras i senare delar av rapporten. Övriga 
delar i figuren kommer att beskrivas mer djupgående i kommande kapitel. Röda pilar avser 
informationsflöde och svarta pilar avser materialflöde. 
 

KUND

Färdigställning
av bergborrstål

Kapning av stänger
mot kundorder

FAB-
lager

Färdig-
varulager

Tillverkning av stänger
Tillverkning mot lagernivå

Produktionsplanering –
färdigställning

Planering av kapning
Utbytesoptimering och

val av stänger
från lager

Kapprogram
Talar om för operatör
vad som ska kapas
och hur det ska ske

Order

Prognos

Vad finns i lager?

Tillverkning av ämnen
Tillverkning mot prognos

Super-
market

A

B

Kapprogram

C

E

Order klar

Produktionsplanering –
ämnen och stänger

D

 
Figur 5.4. Översikt av material- och informationsflöde vid planering och tillverkning av 
bergborrstål 

 

5.2.1 Styrning och planering  
Planering av bergborrstålprodukter utförs av produktchef, produktionsplanering för 
tillverkning av ämnen och stänger samt produktionsplanering för färdigställning av 
bergborrstål. 
Produktchefen ansvarar för kundkontakt och bereda order som ska registreras i 
beställningskontot tillhörande kundgruppen ”Övriga kunder”. Till sin hjälp har produktchefen 
en marknadsförare vilken assisterar med registrering av order. 
Produktionsplanering för ämnen och stänger har följande huvudsakliga uppgifter: beställa 
material från Stålverket (från vilket tillverkning av ämnen tar sin början); fylla på och bevaka 
lagernivåer i Supermarket (Ämneslager) och Fabrikationslager (FAB-lager) samt planera 
tillverkningen från Supermarket till FAB-lagret.  
 
Prognoser lämnas var fjärde vecka av kund och börjar gälla åtta veckor efter att den har 
lämnats och sträcker sig då fyra veckor framåt. Prognosen signalerar (A) ett framtida uttag ur 
FAB-lagret vilket i sin tur genererar en signal (B) om framtida uttag ur Supermarket. 
Framtida uttag ur Supermarket ger signal (C) om tillverkningsstart i stålverket. Tillverkning 
av stänger styrs av behov i FAB-lagret (D) vilket genererar en signal om uttag ur Supermarket 
(E), se figur 5.4. Påfyllnad av Supermarket och FAB-lager sker dels med hänsyn till 
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prognostiserad efterfrågan, och dels med hänsyn till nuvarande lagernivåer och satta 
målnivåer.  
 
Produktionsplanering för färdigställning av bergborrstål har som främsta uppgift att planera 
kapning av stänger mot kundorder. Detta sker principiellt genom att samla ihop order av 
samma produktnummer, för att sedan kombinera dessa på ett sätt som ger ett så högt 
materialutbyte som möjligt. Planeringsarbetet resulterar i kapprogram som skickas till 
operatörerna i Färdigställningen. Kapprogram anger vad som ska kapas och hur det ska ske. I 
den vidare framställningen åsyftar produktionsplanering planering för färdigställning av 
bergborrstål. En mer djupgående beskrivning av detta område ges i 5.3. Produktionsplanering 
- Färdigställning. 
 

5.2.2 Materialflöde 
Tillverkning av bergborrstål, från ämne till färdiga produkter, sker i fem steg, se Figur 5.6. 
Först tillverkas borrstålsämnen (”ämnen”) som sedan förarbetas ”kutsar”, se Figur 5.5 , i 
Borrstålslinjen, varefter de skickas vidare till Finvalsverket för att valsas till stänger. Därefter 
utförs knäckning, kärnutdragning och riktning i Appreteringen efter vilket stängerna kapas 
mot kundorder i Färdigställningen. 
 

 
 Figur 5.5. Bild på ”ämnen” och ”kutsar” 
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 Figur 5.6. Materialflöde från stålverk till kund vid 
 tillverkning av bergborrstål 
 
Nedan ges en översiktlig beskrivning av operationerna i de olika produktionsavsnitten. 
 
Tillverkning av borrstålsämnen 
Tillverkning av ”ämnen” sker genom att stålskrot smälts i Stålverket och stränggjuts i 
Grovverket, varpå de valsas, glödgas och riktas till runda borrstålsämnen. Därefter läggs de 
runda borrstålsämnena i Supermarket (ett mellanlager) från vilket tillverkningen av 
bergborrstänger tar sin början. 
 
Borrstålslinjen 
När material tas ut från Supermarket går de till Borrstålslinjen i vilken ”ämnen” förarbetas till 
”kutsar” för att kunna valsas i Finvalsverket. Materialet består av ca 10 m långa 
borrstålsämnen av varierande diameter. Dessa kapas till mindre borrstålsämnen för att sedan 
svarvas och borras. Det som sedan skickas till Finvalsverket är stålcylindrar med 
genomgående hål i tvärsnittets centrum, ”kutsar”. För vissa produktvarianter förses det 
genomgående hålet med ett rostfritt rör, benämnt foder, innan transport till Finvalsverket. 
Fodret ger spolhålets yta ett ökat korrosionsskydd. 
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Finvalsverket  
I Finvalsverket valsas kutsarna till stänger som blir upp till 36 m långa. För att möjliggöra 
valsning måste kutsarnas genomgående hål förses med ett speciellt material, benämnt kärnor. 
Dessa kärnor avlägsnas senare i Appreteringen. Efter kärnisättningen värms kutsarna upp i en 
gasoleldad ugn varefter de valsas. Efter valsningen får stängerna svalna på en svalbädd för att 
sedan klippas till kortare längder. Syftet med klippningen är att göra stängerna mer 
hanterbara. 
 
Appreteringen 
I Appreteringen knäcks stängernas ändar för att blottlägga kärnan vilken sedan dras ut i en 
dragbänk. Materialhantering och operationer orsakar att stängerna förlorar sin rakhet varför 
stängerna måste riktas innan de går vidare till FAB-lagret. Riktning sker i tre olika maskiner: 
reelrikt, rullrikt och pressrikt. Vilken maskin som används beror av produkttyp och 
dimension. 
 
Färdigställningen 
Fabrikationslängder, så kallade ingående stänger, transporteras från FAB-lagret till 
Färdigställningen, där de kapas till de längder som kund önskar, så kallade utgående stänger. 
Innan leverans till kund synas och packas utgående stänger. Packat material som ska till AC 
och ”Övriga kunder” transporteras till ett färdigvarulager där de lagras i väntan på transport 
till kund. Packat material som ska till SMC lagras på avsedd plats i Färdigställningen, varifrån 
de senare transporteras till SMC.  
 

5.2.3 Ledtid 
Ledtiden från det att produktionsplanerarna beställer ämnen från Stålverket tills att ämnen 
finns tillgängligt i Supermarket är cirka 20 dagar. Ledtiden för tillverkning av stänger, det vill 
säga från Supermarket till FAB-lager, är även den cirka 20 dagar.  
 
Färdigställningen producerar mot kundorder och erbjuder en ledtid på 5 vardagar till kunderna 
AC och SMC. Kundkategorin ”övriga kunder” erbjuds, beroende av tillgång av material och 
beläggning i Färdigställningen, en ledtid på ca 1-2 veckor.  
Ledtiden i Färdigställningen räknas i dagar, exklusive helgdagar. Ledtiden räknas från första 
vardagen efter att order registreras i SVISS (Primary Products affärssystem) till dess att 
materialet levereras till kund. 
 
Produkter för vilka AC och SMC önskar en ledtid på 3 vardagar redovisas i Bilaga 5. Det som 
gäller för dessa produkter framgent är att endast ledtiden kommer att förändras; varken 
orderstorlek eller orderläggningsfrekvens kommer att förändras. 
 

5.3 Produktionsplanering - Färdigställning 
Planering av färdigställning av bergborrstål utförs av två planerare vilka sitter i direkt 
anslutning till Färdigställningen. Planerarna arbetar vardagar, normal kontorstid. Nedan följer 
en beskrivning av produktionsplanerarnas tillvägagångssätt. Tillvägagångssättet illustreras i 
Figur 5.7. 
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Figur 5.7. Principiellt tillvägagångssätt för  
planering av färdigställning av bergborrstål 

 
Kapning av bergborrstål sker direkt mot kundorder för de produktnummer som lagerstyrs i 
FAB-lagret. Kunderna SMC och AC lägger order direkt in i SVISS, medan övriga kunder 
lägger order via marknadsavdelningen, vilken sedan registrerar order i SVISS (1). En 
kundorder utgör en orderrad i SVISS och en kundorder består av: produktnummer, längd antal 
och önskat leveransdatum. Inkomna order bildar en orderstock som produktionsplaneringen 
har som uppgift att belägga produktionen med.  
 
Utifrån orderstock (2) och ingående lagernivåer i FAB-lagret (2) framställer och förser 
planerarna produktionen med kapprogram, där ett kapprogram är en arbetsinstruktion som 
talar om för kapoperatörerna vad som ska kapas och hur det ska ske. Ett kapprogram består av 
en eller flera order för ett specifikt produktnummer, och anger på vilket sätt ingående stänger 
från FAB-lagret ska kapas till utgående stänger, produkter.  
 
Planerarna strävar efter att, utifrån order med tidigast leveransdatum, utarbeta kapprogram 
som ger ett så högt materialutbyte av ingående stänger från FAB-lagret som möjligt. 
Principiellt sker detta genom att samla ihop ca 3-4 dagars orderingång för ett produktnummer, 
för att sedan kombinera orderlagda längder på ett sätt som maximerar materialutbytet.  
För hur ett kapprogram kan se ut och hur materialutbyte definieras, se Bilaga 1 respektive 
Bilaga 2.  
 
Planerarna gör en erfarenhetsmässig bedömning av när ett kapprogram måste läggas ut i 
produktionen för att leveransdatum för tillhörande order ska kunna hållas (3).  
Ingående stänger för kapprogrammen sammanställs i en lista, benämnd ”kapförsörjningslista” 
(4). Denna lista används av personal i FAB-lagret då den ger information om vilka ingående 
stänger som ska levereras till Färdigställningen (5). 
När en order är synad och packad får planerarna en kopia av ordern från produktionen, 
varefter planerarna registrerar ordern som packad (6). 
 
Kapprogram skapas och materialutbyte beräknas med hjälp av ett ”Excel-verktyg”, benämnt 
KAP2002. I verktyget matas ingående och utgående stänger in, i form av antal och längd.  
Utgående antal och längd erhålls från de order som planerarna avser skapa kapprogram för.  
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Ingående stänger väljer planeraren genom SVISS i vilket FAB-lagret kan överblickas, där 
antal och längd av tillgängliga stänger visas för respektive produktnummer. Stänger 
tillhörande ett produktnummer ligger i knippen, där respektive knippe är märkt med ett 
arbetsordernummer.  
 
Ett arbetsordernummer (AO: nr) talar om från vilken smälta ämnet kommer. Stänger som 
härstammar från ett ämne från vilket bearbetning tar sin början samtidigt i Borrstålslinjen ges 
ett unikt AO:nr. Stängerna buntas ihop till knippen i Appreteringen varefter de levereras till 
FAB-lagret där de läggs i ett tomt ”fack”. Upprepade påfyllningar i FAB-lagret ger att ett 
produktnummer finns i flera ”fack” i FAB-lagret, där respektive ”fack” innehåller en 
arbetsorder. Respektive arbetsorder är indelad i jämna och ojämna stänger, vilka ligger i 
separerade, i olika fack, i FAB-lagret. En beskrivning av vad som avses med jämna och 
ojämna stänger ges i Bilaga 3. Syftet med arbetsordernummer är att underlätta spårning av 
eventuella defekter på levererade stänger. Detta innebär att kapprogram endast skapas för 
ingående stänger tillhörande ett AO: nr åt gången.  
 
Ingående stänger från FAB-lagret levereras i knippen till Färdigställningen. Detta kan 
medföra att fler stänger levereras än vad som behövs för att täcka behovet för att kapa 
utgående stänger. Då behovet av ingående stänger överskrids anger planeraren på 
kapprogrammen huruvida nämnda stänger ska skrotas, kapas och läggas i standardlager, eller 
returneras till FAB-lagret. Att fler stänger än erforderligt levereras till Färdigställningen är 
emellertid inte alltid en produkt av att utgående stänger inte motsvarar jämna knippen av 
ingående stänger, utan kan även vara en produkt av planerarnas aktiva val. Planerarna har som 
uppgift att skapa förutsättning för påfyllning av nya arbetsorder i FAB-lagret genom att 
tömma ”fack”, det vill säga tömma arbetsorder. Detta leder till att planerarna ibland tvingas 
till att utforma kapprogram för fler utgående stänger än vad det finns order för. De utgående 
stänger för vilka order saknas kapas till standardlängder och läggs i standardlager. Med 
standardlängder avses längder vilka det frekvent inkommer order för.  
 

5.4 Produktion - Färdigställning 
Detta kapitel ger en beskrivning av produktionen i Färdigställningen: från att material beställs 
från FAB-lagret till dess att material är färdigt att levereras till kund.  
 
Produktionspersonalen arbetar kontinuerligt två-skift; förmiddag, eftermiddag och en ledig 
vecka. Den totala arbetstiden under vardagar är 16,5 timmar och under helg 12 timmar per 
dag. En dag i veckan används ett utfyllnadsskift som innebär att eftermiddagsskiftet arbetar 5 
timmar extra, vilken dag som utfyllnadsskiftet utförs under bestäms av produktionsledaren.  
Produktionen i Färdigställningen bemannas av tio personer per skiftlag, där 
arbetsfördelningen är enligt följande: En materialman (FAB-lager), tre kapoperatörer, en 
traversförare samt fem operatörer som utför arbetsmomenten syning, packning och riktning. 
Färdigställningen består av tre kapmaskiner, fyra synings- och packningsbord, två traverser 
och en pressrikt. 
 
Utöver detta finns standardlager, färdigvarulager (för produkter till SMC), plats för ingående 
material till respektive kap, plats för utgående material samt en plats avsedd för skrot. För 
layout se Bilaga 4. 
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Figur 5.8 visar fysiskt flöde och informationsflöde vid färdigställning av bergborrstål. 
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Figur 5.8. Fysiskt flöde och informationsflöde vid färdigställning av bergborrstål 

 
Tillverkningsprocessen startar med att kapoperatören meddelar materialmannen i FAB-lagret 
om behov av mer material (1). Vad som står på tur att levereras bestäms av materialmannen 
utifrån den kapförsörjningslista som tilldelats av planeringen (2). 
 
Kapoperatören beställer en transport från FAB-lagret till avsedd plats för ingående material 
för aktuell kapmaskin (3). Denna beställning görs via ett datasystem för interna transporter. 
Transporten sker med grensletruck. Truckföraren hämtar först den tomma ”flaken” som finns 
vid den aktuella kapmaskinen innan leverans av beställt material utförs. 
 
Då beställt material levererats hämtar kapoperatören tillhörande kapprogram från 
”försörjningstavlan” (4), varefter etiketter skrivs ut och placeras på avsedd plats i 
”packningsinstruktionstavlan” (5). 
 
Traversföraren lyfter upp ingående stänger på kapmaskinens uppläggningsbord (6), varefter 
stängerna sprids ut för att möjliggöra frammatning av stängerna.   
 
Kapoperatören matar in data från kapprogrammet i kapmaskinens display tillsammans med 
följande information: matararmens utgångsläge, matningshastighet, kapskivans 
rotationshastighet och slutligen i vilka utlastningsfickor (fickor) de utgående stängerna ska 
läggas. När kapens fickor är fulla tillkallas traversföraren genom att kapoperatören signalerar 
med en lampa varefter traversföraren lyfter de utgående stängerna till synings- och 
packningsstationen (7). Ingående stänger kan lyftas i kapen undertiden kapen går medan 
utgående stänger endast kan lyftas ur när kapen står still. När det gäller ilyft så används även 
då lampan som kommunikationsutrustning mellan kapoperatör och traversförare. Produkter 
som kapats till standardlängder placeras i standardlagret efter kapning (8). 
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När operatören är helt klar med kapprogrammet lämnas detta tillbaka till planeringen (11). 
 
Syning och packning sker manuellt och samtidigt. Syningen sker efter en lista med kriterier 
såsom rakhet, hålform och dimension. Om synaren anser att materialet är krokigt lyfts det 
först till pressrikten (13) för riktning och därefter tillbaka till synings- och packningsstationen 
(13). 
 
Packningen sker efter de instruktioner som angetts på ”packningsinstruktionstavlan” (12). Om 
något ska tas från standardlagret (9) görs det innan packningen startar. Packningen utförs på 
olika sätt för de olika kunderna beroende av kundönskemål. De produkter som ska levereras 
till SMC sätts en kätting runt, produkter till AC och övriga kunder packas i en hexagon form 
och ett metallband spänns runt för att få bunten stabil (14). Vissa produkter ska rostskyddas, 
dessa pluggas i ändarna innan de läggs i mellanlagret Gamla hallen (15). 
 
När packningen är klar fästs etiketter på packad bunt och bunten läggs därefter i antingen 
färdigvarulager (14) eller mellanvarulager (15), varefter en kopia av kundordern ges till 
produktionsplanerarna (18). 
 
Rostskyddsbehandlingen sker på ”lego” av ett företag i Forsbacka (16), leveranser dit sker tre 
gånger per vecka. När produkterna har behandlats transporteras de tillbaka till Gamla hallen 
där de förvaras i väntan på leverans till kund (17). 
 

5.5 Lager 
Nedan följer en beskrivning av de lager som används av Färdigställningen. 
 

5.5.1 Fabrikationslager 
FAB-lagret är kundorderpunkt för 95 % av den totala försäljningsvolymen, och där lagerstyrs 
de mest frekventa och strategiskt viktiga produktnumren (21 stycken). Totalt består lagret av 
cirka 30 produktnummer. 
Det finns två stycken FAB-lager: ett för runda och ett för hexagonala stänger. Dessa benämns 
415 och Gamla appreteringen, vilka bemannas av en materialman per skift. Stängerna i FAB-
lagret förvaras i ”fack”. Respektive ”fack” är namngivet med en bokstav följt av en siffra, till 
exempel A3. 
En produkt i FAB-lagret fylls på var tredje vecka. Detta beroende på att Finvalsverket 
producerar i cykler, så kallade ”kampanjer”, om tre veckor. Mängden som lagret fylls på med 
vid respektive påfyllning är beroende av de prognoser som lämnats av kunder samt aktuella 
lagernivåer. 
 
Stänger som ska transporteras från FAB-lagret till Färdigställningen lastas av materialmannen 
på en ”flake”. Vilka stänger som ska lastas bestäms utifrån ”kapförsörjningslistan”, där 
kapprogrammens inbördes ordning avgör vilka som ska lastas först. Materialmannen strävar 
efter att lasta ”flakarna” så fulla som möjligt innan leverans till Färdigställningen, vilket 
innebär att, om möjligt, lastas stänger tillhörande fler än ett kapprogram på en ”flake”.  
Eventuella returer från Färdigställningen läggs tillbaka i det ”fack” som de togs ifrån. 
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5.5.2 Standardlager 
Standardlagret ligger i Färdigställningen och består av 53 produkter fördelade på 18 olika 
produktnummer. Produkterna som lagerförs i standardlagret är de som har en hög omsättning. 
Detta lager finns till av två skäl: det ena är för att undvika returer till FAB-lagret och det 
andra är för att höja materialutbytet. Planerarna använder sig av standardlängder för att 
tömma arbetsorder och därigenom minska antalet returer. Till detta används lagret, enligt 
uppgift från planerarna, ungefär 80 % av gångerna. De övriga 20 % används för att öka 
materialutbytet, då en standardlängd kan väljas för att skapa bättre kombinationer. 
 

5.5.3 Färdigvarulager 
Det finns tre färdigvarulager: Hyttan, Färdigställningen och Gamla hallen. Nedan följer en 
beskrivning av vad som lagerförs i dessa. 
 
Hyttan är uppdelad i två olika portar, 214 och 218, där 214 innehåller de produkter som ska 
levereras till AC och 218 de produkter som övriga kunder beställt. I AC:s del av Hyttan finns 
ett ”fixlager” om nio produkter som ska levereras till AC i Ockelbo. Dessa produkter är för 
övrigt de enda som inte tillverkas mot kundorder utan mot lager. Transporterna från Hyttan 
sker med lastbil. 
 
I Färdigställningen lagerförs de produkter som ska levereras till SMC. Transporterna härifrån 
sker med sidolastare eller traktor. 
 
Gamla hallen är både ett mellanlager och ett färdigvarulager för de produkter som 
rostskyddsbehandlas. Transporterna till Gamla hallen utförs med grensletruck och 
transporterna till kund utförs med lastbil. 
 
Fortsättningsvis benämns dessa tre lager färdigvarulager. 
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6 Problemdiskussion 
I detta kapitel presenteras de problem som har identifierats genom kartläggning av nuläget 
samt hur författarna avser angripa dessa problem. 
 

• Produktionsplaneringen tvingas idag förlita sig till erfarenhetsmässiga bedömningar 
vid beläggning av produktionen. Detta orsakar redan idag problem vid beläggning av 
produktionen och detta problem kommer att försvåras ytterligare med en 
ledtidsreducering, då ”tidsfönstret” inom vilket produktionsplaneringen kan agera 
minskas, se Figur 6.1 och Figur 6.2. Med anledning av detta avser författarna skapa 
ett beläggningsverktyg för att underlätta för produktionsplaneringen samt analysera 
vilka konsekvenser ett minskat ”tidsfönster” medför med avseende på beläggning, 
leveransprecision och materialutbyte. 
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Figur 6.1. Vitmarkerade fält illustrerar det ”tidsfönster” inom vilket 
produktionsplaneringen kan agera vid fem dagars ledtid 
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Figur 6.2. Vitmarkerade fält illustrerar det ”tidsfönster” inom vilket 
 produktionsplaneringen kan agera vid tre dagars ledtid 

 
• Produktionsplaneringen måste idag hela tiden sträva efter att tömma arbetsorder för 

att skapa plats för inkommande material i FAB-lagret. Detta ger att 
produktionsplaneringen dels tvingas planera kapning för order med leveransdatum 
långt fram i tiden, och dels tvingas planera kapning mot standardlager. Förutom att 
stänger kapas för tidigt orsakar detta lagringsproblem och hanteringsproblem i både 
standardlager och färdigvarulager. Med anledning av detta avser författarna analysera 
nuvarande upplägg av och arbetsrutiner kring FAB-lagret och därefter ge förslag som 
syftar till att avhjälpa ovan nämnda problem. 

 
• Färdigsällningen lider idag av stora produktionsstörningar. Dessa har negativ inverkan 

på produktionsledtiden och dessutom orsakar de att beläggningsarbetet försvåras 
väsentligt. För att reducera produktionsstörningarna avser författarna att först 
identifiera vad som orsakar störningarna och därefter ge förslag till hur de kan 
reduceras. 
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• Färdigställningen är idag, i det närmaste, helt i avsaknad av mätpunkter vilket orsakar 
att produktionsuppföljningsarbete och identifiering av problem försvåras väsentligt. 
För att kunna identifiera vad ledtiden består av så avser författarna genomföra en 
ledtidsanalys. Dessutom avser författarna ge förslag till mätpunkter för stadigvarande 
bruk för att underlätta framtida produktionsuppföljning och problemidentifiering. 
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7 Analys och resultat 
Detta kapitel ger en beskrivning av den analys som genomförts och de resultat som 
framkommit. Kapitlet inleds med en kort förklaring av kapitlets disposition.  
 
En ledtidsanalys, se 7.1 Ledtidsanalys, har genomförts i syfte att införskaffa dataunderlag för 
vidare analysarbete. Utifrån dataunderlaget har dels problemområden synliggjorts, och dels 
produktionssystemets flaskhals identifierats, se 7.2 Flaskhals. Ett beläggningsverktyg för 
produktionssystemets flaskhals har tagits fram i syfte att underlätta för produktionsplanerarna 
att belägga produktionen, se 7.3 Beläggningsverktyg. Verktyget har även använts till att 
analysera vilka konsekvenser en ledtidsreducering medför, se 7.4 Konsekvenser av tre dagars 
ledtid. I syfte att reducera ledtiden i produktionen har en rad förbättringsåtgärder utarbetats, se 
7.5 Ledtidsreducering – produktion. Kapitlet avslutas med att mätpunkter behandlas, se 7.7 
Mätpunkter, och att en ny utformning av FAB-lager ges, se 7.6 Fabrikationslager. 
 

7.1 Ledtidsanalys 
På grund av avsaknad av produktionsdata när det gäller ledtider så har en tidsstudie 
genomförts, vilken syftar till att uppskatta ledtider inom tidsspannet: från det att en order 
läggs till dess att den levereras.  
 
Tillvägagångssätt för tidsstudie 
Kapprogram och order under mätperioden har tilldelats en unik identitet i analogi med 
följande exempel. Kapprogram 18, har tillhörande order 18.1, 18.2, 18.3… och kapprogram 
19 har tillhörande order 19.1, 19.2, 19.3… och så vidare.  
 
Ett antal mätpunkter har upprättats för att kunna mäta ledtider. Samtliga mätpunkter 
presenteras nedan, se Tabell 7.1. Aktiviteten syning/packning omfattar även riktning. 
 

Tidsintervall och mätpunkter 
Nr. Start Stopp 
1 Order in Kapprogram utformat 
2 Kapprogram utformat Kapprogram tillgängligt i produktion 
3 Kapprogram tillgängligt i produktion Startar kapning 
4 Startar kapning Kapning färdig 
5 Kapning färdig Syning/packning startar 
6 Syning/packning startar Syning/packning klar 
7 Syning/packning klar Leverans 

Tabell 7.1. Tidsintervall och mätpunkter använda under tidsstudien 
 
Order-in-datum finns angivet på respektive order. För övriga mätpunkter har det utarbetats 
listor, i vilka produktionsplaneringen och produktionspersonalen fyllt i start- och stopptider. 
Tre typer av listor har används: en för produktionsplaneringen, en för kapning och en för 
syning/packning. De som har ansvarat för ifyllning av respektive lista är de personer som 
arbetat med respektive arbetsmoment. För listornas utformning, se Bilaga 6. 
 
Kapmaskinerna är kopplade till ett program, ”kaploggen”. I ”kaploggen” går det att utläsa 
total kaptid och stopptid, under förutsättning att det är känt när ett kapprogram har påbörjats 
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respektive avslutats. Stopptiderna är indelade i intervall, vilka finns presenterade i Tabell 7.2. 
Total kaptid subtraherat med summan av stopptiderna benämns effektiv kaptid. 
 

Benämning Tid, t (minuter) 
Mindre stopp 0,5< t <10 
Större stopp 10< t <30 
Stillestånd t >30 

Tabell 7.2. Tidsintervall för stopp från ”kaploggen” 
 
Eftersom det inte går att utläsa vilket kapprogram som har kapats i ”kaploggen” vid en 
specifik tidpunkt så har tidsangivelser från listan för kapning använts. Denna lista har givit de 
tidpunkter när kapprogrammen har påbörjats respektive avslutats. Listan för kapning 
tillsammans med ”kaploggen” har gjort det möjligt att ta fram total kaptid och stopptider. 
Således har det även, med hjälp av kapprogrammen, gått att ta fram till exempel stopptider för 
specifika produktnummer. 
 
Tidsstudiens omfattning 
Tidsstudien genomfördes under perioden 060319-060401, där studiens första dag betraktas 
som en introduktionsdag, varför data inte har använts från den dagen. Under denna period har 
62891 stänger kapats, synats och packats. Stängerna utgör 645 order vilka har genererat 95 
kapprogram. 
 
För att bedöma huruvida mätperioden har varit representativ eller ej så har mätperioden 
jämförts med referensperioden 060101-060502. För jämförelse mellan mätperiod och 
referensperiod, se Bilaga 7. 
 

7.1.1 Total ledtid 
Ledtiden har i analogi med Lumsden (1998) och Olhager (2000) delats in i planeringsledtid, 
produktionsledtid samt lagerledtid, se 3.3.4 Ledtid. Ledtiderna har fastställts med hjälp av 
tidsstudien, se ovan 7.1 Ledtidsanalys. Tidsintervallet mellan mätpunkterna: 1 och 2 utgör 
planeringsledtiden, 3 och 6 produktionsledtiden och mätpunkt 7 lagerledtiden, se ovan Tabell 
7.1. Ledtiden som presenteras nedan i Diagram 7.1 och Tabell 7.3  omfattar kunderna AC och 
SMC, för en presentation av ledtiden för kundkategorin ”Övriga kunder”, se Bilaga 8. 
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Diagram 7.1. Total ledtid indelad i planeringsledtid, produktionsledtid och lagerledtid 

 
Indelning av total ledtid 

 Dagar Procent av total tid 
Planeringsledtid 4,91 61,64 % 
Produktionsledtid 2,01 25,21 % 
Lagerledtid 1,05 13,15 % 
Total ledtid 7,97 100,00 % 

Tabell 7.3. Data för planeringsledtid, produktionsledtid, lagerledtid och total ledtid 
 
Av den totala ledtiden (inklusive helg) på 7,97 dagar utgör planeringsledtiden 4,91 dagar, 
produktionsledtiden 2,01 dagar och lagerledtiden 1,05 dagar. 
 

7.1.2 Planeringsledtid 
Planeringsledtiden utgör ca 5 dagar av den totala ledtiden på ca 8 dagar. Planeringsledtiden 
delas upp i följande aktiviteter: orderinsamlingstid, tid att göra ett kapprogram och kötid i 
planering se Diagram 7.2 och Tabell 7.4. 
 

 
Diagram 7.2. Planeringsledtid indelad i orderinsamlingstid, tid att göra kapprogram och 
kötid i planering 
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Indelning av planeringsledtid 
 Dagar Procent av planeringsledtid 
Orderinsamlingstid 3,80 77,39 % 
Tid att göra kapprogram 0,02 0,42 % 
Kötid i planering 1,09 22,19 % 
Planeringsledtid 4,91 100,00 % 

Tabell 7.4. Data för planeringsledtid indelad i orderinsamlingstid, tid att göra 
kapprogram och kötid i planering 

 
Orderinsamlingstiden är 3,8 dagar. Produktionsplanerarna strävar efter att hålla den tiden så 
lång som möjligt för att få ett större urval av utgående längder, allt i syfte att erhålla ett så 
högt materialutbyte som möjligt. Tiden det tar att göra ett kapprogram är, enligt uppgift från 
produktionsplanerarna, ca 30 minuter vilket är det samma som 0,02 dagar. Efter det att 
produktionsplanerarna har skapat ett kapprogram så ligger det 1,09 dagar i 
produktionsplaneringen innan det läggs ut i produktionen. Denna tid benämns ”kötid i 
planering”. 

7.1.3 Produktionsledtid 
Produktionsledtiden delas enligt Olhager (2000) upp i följande komponenter: transporttid, 
kötid, ställtid, operationstid och väntetid, se 3.3.4 Ledtid.  
Den totala produktionsledtiden består av följande aktiviteter: kötid innan produktionsstart 
(kötid), tid mellan kapprogram (ställtid), total kaptid och överlappande syning/packning 
(operationstid), se Diagram 7.3 och Tabell 7.5. 
 

 
Diagram 7.3. Produktionsledtid indelad i kötid innan produktionsstart, tid mellan 
kapprogram, total kaptid och överlappande syning/packning 
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Indelning av produktionsledtid 
 Dagar Procent av produktionsledtid 
Kötid innan produktionsstart 1,70 84,64 % 
Tid mellan kapprogram 0,03 1,67 % 
Total kaptid 0,23 11,57 % 
Överlappande syning/packning 0,04 2,12 % 
Produktionsledtid 2,01 100,00 % 

Tabell 7.5. Data för produktionsledtid indelad i kötid innan produktionsstart, 
 tid mellan kapprogram, total kaptid och överlappande syning/packning 

 
Kötiden innan produktionsstart är 1,7 dagar. Enligt produktionsplanerarna så försöker de att 
belägga produktionen ett dygn åt gången, med undantag för helgen. Kötiden visar dock att 
produktionsplaneringen inte lyckas efterleva detta. 
Tid mellan två kapprogram (ställtid), det vill säga tid mellan sista kapsnittet för ett 
kapprogram till första kapsnittet för nästa kapprogram, är i genomsnitt 45 min vilket 
motsvarar 0,03 dagar. Under denna tid ska följande aktiviteter utföras: beställning och 
transport av ingående stänger, etikettsutskrivning, maskininställningar samt i lyft och urlyft.  
Totala kaptiden är tiden från första till sista kapsnittet för ett kapprogram är 0,23 dagar. Den 
överlappande synings- och packningstiden är 0,04 dagar och motsvarar den sista 
urlyftsomgången för ett kapprogram. Den totala produktionsledtiden är på ca 2 dagar. 
 

7.2 Flaskhals 
Enligt Persson och Virum (1998) så begränsar flaskhalsen produktionsflödet. För att uppnå en 
högre omsättningshastighet och kortare genomloppstid måste kapacitetsutnyttjandet ökas i 
flaskhalsen. Grundtanken är att en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme i hela 
produktionssystemet, se 3.5 Flaskhalsstyrning (TOC).  
 
För att ta reda på vilken operation som begränsar genomflödet i produktionen jämförs den 
totala kaptiden med den totala synings- och packningstiden (inklusive riktning) för ett 
genomsnittligt kapprogram, se Diagram 7.4. 
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Diagram 7.4. Jämförelse mellan total kaptid och total synings- och 
packningstid (inklusive riktning) för ett genomsnittligt kapprogram 
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Total kaptid är 5,58 timmar och total synings- och packningstid är 3,06 timmar. Detta 
tillsammans med att båda operationerna har samma tillgängliga tid (skifttid) ger att 
operationen kapning är den resurs som begränsar produktionssystemets genomflöde, och 
således är operationen kapning systemets flaskhals.  
 
Operationen kapning 
Total kaptid, tid mellan första och sista kapsnittet, för ett genomsnittligt kapprogram är 335 
minuter. Av den totala kaptiden utgör effektiv kaptid 150 minuter och stopptid 185 minuter, 
där effektiv kaptid avser den tid då kapen kontinuerligt kapar, det vill säga den värdeskapande 
tiden. Nedan visas effektiv kaptid och de olika stoppen som andelar av total kaptid, se 
Diagram 7.5 och Tabell 7.6. 
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Diagram 7.5. Effektiv kaptid, stopp och stillestånd som andelar av total kaptid 

 
 Andel av total kaptid Tid (minuter) 

Effektiv kaptid 44,9 % 150 
Mindre stopp 12,7 % 42 
Större stopp 14,0 % 47 
Stillestånd 28,4 % 95 
Total kaptid 100 % 335 

 Tabell 7.6. Data för effektiv kaptid, stopp och stillestånd som andelar av total kaptid 
 
Ovan visar att stopptiden är anmärkningsvärt lång, och som tidigare visats är även ställtiden 
lång. För att öka kapacitetsutnyttjandet i flaskhalsen så måste stopptiderna tillsammans med 
ställtiden reduceras. 
 

7.3 Beläggningsverktyg 
Nedan följer först en analys av kaptid som sedan ligger till grund för framtagning av ett 
beläggningsverktyg. Verktyget är i första hand tänkt att vara ett hjälpmedel för 
produktionsplanerarna och i andra hand vara ett hjälpmedel i examensarbetets fortsatta analys. 
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7.3.1 Analys av kaptid 
I en kapmaskin kapas ingående stänger till utgående stänger. Utgående stänger kan vara av 
olika produktnummer och längd, där ett produktnummer är en unik kombination av: 
tvärsnittsgeometri, ytterdiameter, innerdiameter, stålsort samt foderförsedd eller ej 
foderförsedd. 
Ovanstående antyder att det finns en rad parametrar som skulle kunna påverka kaptiden. Det 
råder idag bristande kunskap kring vilka parametrar som påverkar kaptiden och tillika i vilken 
utsträckning de påverkar kaptiden. Detta får till följd att produktionsplaneringen endast kan 
göra erfarenhetsbaserade uppskattningar av kaptiden, vilket orsakar stor osäkerhet kring hur 
produktionen ska beläggas.  
Med anledning av detta har de olika parametrarnas inverkan på kaptiden studerats. 
Genomförd ledtidsanalys, se 7.1 Ledtidsanalys, har utgjort dataunderlag och ansatsen har varit 
att finna och granska de parametrar som har störst inverkan på kaptiden. Kaptidens delar – 
effektiv kaptid, mindre stopp, större stopp och stillestånd – har analyserats genom att i så stor 
utsträckning som möjligt ändra en parameter åt gången. De samband som funnits genom 
analysen är: 
 
Effektiv kaptid och tid för mindre stopp per utgående stång beror dels av stångens 
tvärsnittsgeometri och dels av stångens ytterdiameter. Sambandet kan uttryckas som att 
effektiv kaptid och tid för mindre stopp per utgående stång, för respektive tvärsnittsgeometri, 
ökar med ökande ytterdiameter. Sambanden visas i Diagram 7.6 och Diagram 7.7 nedan. 
För större stopp och stillestånd har inget samband funnits utan de tycks inträffa slumpmässigt. 
Ovan beskriva samband ligger i linje med både operatörernas och produktionsplanerarnas 
uppfattning.  
 
På grund av ”kaploggens” utformning så har längden inte kunnat isoleras som enskild 
parameter varför sambanden gäller för den under mätperioden genomsnittliga längden inom 
respektive dimension. Då både antal och kilo för respektive dimension under mätperioden är 
representativt för en längre period (referensperioden 060101-060502) så är följaktligen också 
längden inom respektive dimension representativ, se Bilaga 7. 
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Diagram 7.6. För hexagonala stänger gäller att effektiv kaptid och tid för mindre 
stopp per utgående stång ökar med ökande ytterdiameter 
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Diagram 7.7. För runda stänger gäller att effektiv kaptid och tid för mindre stopp per 
utgående stång ökar med ökande ytterdiameter 



 Analys och resultat  

 41 

En funktion är anpassad till ”effektiv kaptid plus mindre stopp”, med hjälp av Excel, där en 
exponentiell funktion ger den bästa anpassningen. Detta resultat ligger till grund för ett 
beläggningsverktyg, vilket presenteras nedan. 
 

7.3.2 Framtagning av beläggningsverktyg 
Verktyget har framställt i Excel och underlag för beräkningar är hämtat från 7.3.1 Analys av 
kaptid. 
 
Design av verktyget är gjord efter följande riktlinjer: 
 

• Verktygets input ska vara lättillgänglig, då verktyget ska kunna användas på ett 
effektivt sätt i det operativa arbetet. 

• Verktygets output ska ge en tydlig bild av planerad beläggning. 
• Det ska ges möjlighet att ändra tillgänglig arbetstid. 
• Verktygets parameterinställningar ska vara enkla att ändra. Detta eftersom verktyget 

ska kunna finjusteras och kunna förändras vid ändrade förutsättningar i produktionen. 
 
Beräkning av kaptid 
7.3.1 Analys av kaptid visar att effektiv kaptid och mindre stopp, per utgående stång, ökar 
med ökande ytterdiameter, då längden för en utgående stång inom respektive dimension är av 
genomsnittslängd. Detta samband benämns för hexagonala stänger och runda stänger, i 
angiven ordning, som yh(d,n) och yr(d,n), där y(d,n) ger tiden för summan av effektiv kaptid 
och mindre stopp för utgående stänger. För sambanden gäller nedanstående uttryck, där 
enheten är sekunder per styck: 
 
yh(d,n)=n*4,1065e^0,0392d                           Ekv. 1 
 
yr(d,n)=n*6,2301e^0,0368d                            Ekv. 2 
 
, där d=stångens ytterdiameter, och n=antal utgående stänger 
 
Analysen av större stopp och stillestånd visar att dessa tycks inträffa slumpmässigt. Det kan 
dock ses att summan av större stopp och stillestånd ökar då y(d,n) ökar, vilket kan förklaras 
med att sannolikheten för att större stopp och stillestånd ska inträffa ökar då tiden, under 
vilken de skulle kunna inträffa, ökar. Detta resonemang motiverar att låta respektive 
kapprogram bära en andel av större stopp och stillestånd istället för att fördela dem jämt över 
tiden.  
I 7.2 Flaskhals visas att tiden för ett genomsnittligt kapprogram består av 57,6 % effektiv 
kaptid och mindre stopp, 14,0 % större stopp och 28,4 % stillestånd, där total kaptid är 
summan av nämnda tider. Detta ger att total kaptid kan beräknas då y(d,n) är känd och 
ovanstående fördelning antas gälla. Total kaptid, t, kan därför skrivas som: 
 
t= y(d,n)/(57,6 %)                                         Ekv. 3 
 
eller 
 
th(d,n)=n*(4,1065/0,576)e^0,0392d                 Ekv. 4       
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och 
 
tr(d,n)=n*(6,2301/0,576)e^0,0368d                  Ekv. 5 
 
Beläggningsverktygets utformning 
Principen för verktyget är att användaren fyller i vad som ska kapas samt tillgänglig kaptid, 
varefter verktyget beräknar beläggning. 
Vad som ska kapas anges i termer av produkttyp, ytterdimension och antal, där en rad 
motsvarar ett kapprogram. Tillgänglig tid anges i form av datum och tid. 
Inplanerad beläggning, tid kvar att belägga och överbelagd tid presenteras och illustreras i 
diagramform, se Bilaga 9. 
 
Test av beläggningsverktyget 
För att testa verktyget så har det testats i två scenarier: över kort tid, mätperioden, och över 
lång tid, referensperioden 060101-060502. 
Testet över kort tid visar att verktygets utfall per dag har en avvikelse från -16,7 % till 19,8 % 
i förhållande till verklig tid, se Bilaga 10. Orsaken till denna stora avvikelse är att större stopp 
och stillestånd inträffar slumpmässigt.  
Testet över lång tid visar att verktygets utfall avviker 2,6 % från verkligt utfall, se Bilaga 11. 
Att resultatet över en längre tid har en mindre avvikelse är logiskt då variation orsakat av 
enskilda slumpmässiga stopp och stillestånd inte får lika stor genomslagskraft över en längre 
period. 
 

7.4 Konsekvenser av tre dagars ledtid 
För att se vilka konsekvenser en ledtidsreducering skulle medföra så har en omplanering 
genomförts. I omplaneringen antas nuvarande produktionsförutsättningar gälla, vilket bland 
annat innebär att nuvarande ställtid och produktionsstörningar är oförändrade. 
 
Omplaneringen syftar till att ge svar på följande frågor: 
 

• Kan AC och SMC erbjudas tre dagars ledtid på storvolymprodukter med nuvarande 
skiftform och med ej försämrad leveransprecision? 

• Hur påverkas materialutbytet av en ledtidsreducering på storvolymprodukter? 
 
Så som produktionen såg ut under mätperioden med avseende på beläggning, 
leveransprecision och materialutbyte benämns ”grundtillstånd”. Metoden för omplaneringen 
är att order-in-datumet för storvolymprodukter har flyttats fram så att den totala ledtiden har 
blivit tre dagar. Därefter har produktionen belagts med hänsyn till nuvarande skiftform. 
Effekterna av omplaneringen med avseende på beläggning, leveransprecision och 
materialutbyte presenteras nedan. 
 
Beläggning 
Nedan visas beläggning i ”grundtillståndet” och beläggning efter omplaneringen, se Diagram 
7.8. Omplaneringens beläggning är framtagen med hjälp av skapat beläggningsverktyg, se 7.3 
Beläggningsverktyg. ”Grundtillståndets” beläggning motsvarar verklig beläggning under 
mätperioden. Dag 1 och 9 har utfyllnadsskift och dag 6, 7 och 13 är helgdagar. Utfyllnadsskift 
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innebär att fem timmar extra arbetas, och när utfyllnadsskift tas ut bestäms av 
produktionsledaren, dock högst en gång per vecka. För bakomliggande data se Bilaga 12. 
 

 
Diagram 7.8. Jämförelse av beläggning mellan ”grundtillstånd” och omplanering, där de 
horisontella gula strecken avser total skifttid per dag 
 
Omplaneringen har orsakat att den belagda tiden har ökat med 450 minuter. Denna tidsökning 
beror på att antalet kapprogram har ökat med 10 stycken, där varje kapprogram genererar en 
ställtid på 45 minuter. 
 
Leveransprecision 
För leveransprecision i ”grundtillstånd” och efter omplanering, se Tabell 7.7, där 
leveransprecisionen definieras enligt nedan. 
 
Leveransprecision (%) = 1- (antalet sena order/totalt antal order) 
 

 ”Grundtillstånd”  Omplanering 
Totalt antal order  645 645 
Antal sena order 92 52 
Leveransprecision 85,74 % 91,94 % 

 Tabell 7.7.  Leveransprecision i ”grundtillstånd” respektive  
 efter omplanering 
 
Omplaneringen resulterade i att leveransprecisionen förbättrades med cirka 6 procentenheter. 
Förklaringen till detta är att 40 order tillhörande storvolymprodukter var försenade i 
”grundtillståndet”. I omplaneringen produceras samtliga av dessa under ”rätt” dag, vilket 
förklarar förbättringen av leveransprecisionen.  
 
Materialutbyte 
För att se hur materialutbytet förändras av en ledtidsreducering av storvolymprodukter har en 
jämförelse gjorts av materialutbytet i ”grundtillståndet” respektive efter omplanering. Med 
anledning av att order har flyttats i tiden under omplaneringen så har nya kapprogram skapats. 
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Detta innebär att samma ingående material inte har kunnat användas i omplaneringen som i 
”grundtillståndet”. Dessutom så är omplaneringen, av naturliga skäl, inte är gjord under 
samma period som ”grundtillståndet”, vilket innebär att samma ”lagerbild” inte kunnat 
användas. I omplaneringen har val av ingående stänger från FAB-lagret valts endast utifrån 
det material som ger det bästa materialutbytet och inga restriktioner vad gäller att tömma 
”fack” i FAB-lagret har funnits. Material har valts ur FAB-lagret på samma sätt som föreslås i 
7.6.1 Förslag till principiell utformning av fabrikationslager. För att ändå få till stånd en 
rättvis jämförelse så har materialutbytet räknats om för ”grundtillståndet” enligt samma 
metodik som använts i omplaneringen. Resultatet av dessa beräkningar visas nedan 
tillsammans med det ursprungliga materialutbytet för grundtillståndet, se Tabell 7.8. För 
bakomliggande data, se Bilaga 13. 
 

”Grundtillstånd” Omräknat ”grundtillstånd”  Omplanering 
95,01 % 95,98 % 95,73 % 

 Tabell 7.8. Materialutbyte i ”grundtillstånd”, omräknat ”grundtillstånd” och omplanering 
 
Tabell 7.8 visar att omplaneringen har resulterat i en viss försämring (0,25 %) av 
materialutbytet. En jämförelse mellan ”grundtillstånd” och omräknat ”grundtillstånd” ger att 
materialutbytet i omräknat ”grundtillstånd” är 0,97 procentenheter högre. Denna jämförelse 
pekar mot att den nya utformningen av FAB-lagret, se 7.6.1 Förslag till principiell 
utformning av fabrikationslager, ger förutsättningar för ett förbättrat materialutbyte. 
 
Resultat av omplanering 
Omplaneringen visar att leveransprecisionen inte påverkas i negativ riktning samt att 
materialutbytet inte försämras nämnvärt. När det gäller beläggning så underskrider eller 
tangerar beläggningen skifttiden respektive dag. Detta pekar mot att tre dagars ledtid kan 
erbjudas för storvolymprodukter. Men på grund av oförutsägbarheten när det gäller stopp och 
stillestånd vid kapning så finns en uppenbar risk för att produktionstiden överskrider 
skifttiden enskilda dagar. 
 
Övriga iakttagelser 
Eftersom inga leveranser sker under helger borde en annan skiftform vara att föredra. Om alla 
leveranser fortsättningsvis ska ske under vardagar så borde också all produktion ske under 
vardagar. Författarna rekommenderar därför att arbetstid under helg förflyttas till vardagar. 
 
Ett test har genomförts för att se hur storvolymprodukter optimerar sig själva på en ingående 
stång. Dataunderlag för testet har varit orderingången under referensperioden. Denna metod 
för att kapa kan beskrivas som multipelkapning, och materialutbytet med denna metod blev 
93,84 % (om en av storvolymprodukterna exkluderas) och 91,95 % med samtliga 
storvolymprodukter, se Bilaga 14. Kontentan av detta är att storvolymprodukter inte är 
beroende av att kombineras med andra produkter för att uppnå ett acceptabelt utbyte. 
 

7.5 Ledtidsreducering - produktion 
För att utröna vad som orsakar stopp i kapar och vad som orsakar den långa ställtiden så har 
data sammanställts från en databas för tidrapportering av produktionsstörningar. Orsaker till 
produktionsstörningar är klassificerade i fem kategorier: mekanik, kvalitet, flöde, el och 
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personal. Tidsåtgången för respektive kategori i procent av total inrapporterad tid för 
produktionsstörningar visas i Diagram 7.9. 
 

 
Diagram 7.9. Tidsåtgången för respektive kategori i procent av 
total inrapporterad tid för produktionsstörningar 

 
Kategorin ”flöde” står för den största andelen (64 %) av produktionsstörningar. Författarna 
har i vidare framställning valt att fokusera på kategorin ”flöde” med motiveringen att den 
utgör den största andelen av inrapporterad tid för produktionsstörningar.  
 
Flödesrelaterade produktionsstörningar orsakas i huvudsak av: väntan på travers, väntan på 
grensletruck, förebyggande underhåll, byte av kapskivor, byte av stoftlåda, justering av 
stänger och etikettskivning. Respektive orsak till flödesrelaterade produktionsstörningar visas 
nedan som procent av kategorin ”Flöde”, se Diagram 7.10. 

 

 
Diagram 7.10. Flödesrelaterade produktionsstörningar som andelar av 
 kategorin ”Flöde” 

 

Produktionsstörning ar 

12% 

3% 

64% 

5% 

16% 

MEK 

KVALITET 

FLÖDE 

EL 

PERSONAL 

Produktionsstörningar – ”Flöde”  

44% 

16% 
4% 

10% 

3% 

15% 

8% 
Väntan på travers 

Väntan på grensletruck 

Föreb. underhåll 

Byte av kapskivor 

Byte av stoftlåda 

Justering av stänger 

Etikettskrivning 



 Analys och resultat  

 46 

För att uppnå en effektivare produktion eftersträvas att höja kapaciteten i flaskhalsen. Nedan 
presenteras en rad åtgärder som syftar till att minska produktionsstörningar och därigenom 
reducera ställtid och operationstid. Åtgärderna avser reducera väntan på grensletruck, väntan 
på travers och etikettskrivning. 

7.5.1 Väntan på grensletruck 
Knippen med ingående stänger transporteras i ”flakar” med grensletruck från FAB-lagret till 
Färdigställningen, där ”flaken” placeras på avsedd plats, se Bilaga 4, framför respektive kap. 
En förutsättning för att leverans ska kunna ske är att den avsedda platsen är ledig, vilket 
innebär att grensletrucken först måste hämta en tom ”flake” och transportera den till FAB-
lagret varefter en fylld ”flake” kan transporteras från FAB-lagret till Färdigställningen. 
Tiden för att utföra dessa två transporter är normalt sett betydligt kortare än tiden det tar att 
kapa det sista knippet stänger som lyfts ur den befintliga ”flaken”. I nuläget måste returer, ej 
kapade ingående stänger, läggas i den tomma ”flaken” innan transport tillbaka till FAB-lagret, 
vilket orsakar att transport inte kan ske förrän det sista knippet stänger har kapats, varpå 
returer kan läggas i den tomma ”flaken”. Detta innebär att kapen står stilla under tiden 
grensletrucken transporterar bort tom ”flake” och levererar en fylld ”flake”.  
 
Väntan på grensletruck torde kunna reduceras kraftigt om Färdigställningen utrustas med 
ytterligare två ”flakar” avsedda för returer – en för runda stänger och en för hexagonala 
stänger. Dessa två ”returflakar” skulle skapa möjlighet att transportera bort den tomma 
”flaken” och leverera en fylld ”flake” under tiden det sista knippet stänger kapas. Denna 
åtgärd syftar till att reducera ställtiden. 
När det gäller kapoperatören så bör denna iaktta följande handlingssätt: in- och uttransport 
ska beställas när det sista knippet lyfts ur befintlig ”flake”. Returer ska läggas i ”returflake” 
och transport av ”returflake” till FAB-lagret ska beställas innan den är fylld. 
Borttransporterad ”returflake” ska omedelbart ersättas med en ny tom ”returflake”. 
 
En annan tänkbar lösning är att skapa plats för två ”flakar” med ingående stänger framför 
respektive kap. Detta skulle ge att när ena ”flaken” är tom så kan stänger omedelbart tas från 
den andra ”flaken”. Returer läggs i den tomma ”flaken” varefter den transporteras till FAB-
lagret och ersätts med en fylld ”flake”. Kaparna skulle med denna metod alltid ha tillgång till 
ingående stänger. Denna lösning är i nuläget inte praktiskt genomförbar på grund av 
utrymmesmässiga skäl, men bör övervägas i samband med eventuellt lokalbyte eller eventuell 
genomgripande förändring av Färdigställningens layout. 
 

7.5.2 Väntan på travers 
I Färdigställningen finns två traverser vilka främst används till nedanstående typer av lyft, se 
Tabell 7.9.  
 

Från Till 
Flake Kap 
Kap Syning/packning, standardlager, skrotplats, riktning, ”flake” 
Standardlager Syning/packning 
Riktning Syning/packning 
Syning/packning Riktning, Utlastningsplats 

 Tabell 7.9. Förekommande typer av lyft med travers i Färdigställningen 
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Varje skift utser en traversförare, vilken förfogar över två traverser och ansvarar för 
ovanstående typer av lyft. Vid kaparna finns en lampa som tänds av kapoperatören när behov 
av lyft i eller ur kapen uppstår. Med andra ord så kommunicerar kapoperatören med 
traversföraren genom att signalera med lampan. Övriga typer av lyft tar traversföraren själv 
initiativ till genom att visuellt lokalisera var behov finns. 
 
Väntan på travers är den enskilt största produktionsstörningen. Problematiken kring att 
kaparna står stilla på grund av väntan på travers beror dels på att en traversförare inte hinner 
med att utföra alla lyft, och dels på att lyft i och ur kap inte är uttalat prioriterade. I praktiken 
resulterar detta i att kapoperatören antingen måste vänta på att traversföraren ska bli 
tillgänglig eller själv utföra lyft med den travers som traversföraren, för stunden, inte 
använder. 
För att reducera den tid kaparna står på grund av väntan på travers föreslås följande 
omdaningar: 
 
1) Prioritera lyft i och ur kap. Om kap behöver i eller urlyft samtidigt som behov av en annan 
typ av lyft uppstår ska alltid lyft i och ur kap göras först. 
 
2) Ingående stänger bör lyftas upp på kapens uppläggningsbord innan stänger från föregående 
ilyft är kapade. Denna metod tillämpas idag av vissa traversförare och bör framgent utgöra 
regel snarare än undantag. 
 
3) Vid kapning genereras två typer av skrot: korta och långa skrotbitar. Långa skrotbitar 
samlas i en av kapens utlastningsfickor medan korta skrotbitar samlas i en ”skrotlåda”. Dessa 
två typer av skrot avlägsnas från kapen med travers. För att minska antal lyft som 
traversföraren måste utföra bör ”skrotlådan” lyftas med truck istället för med travers. Skrot 
från utlastningsficka måste idag lyftas med travers på grund av att skrotet är beläget i en av 
kapens utlastningsfickor. Om en av kapens utlastningsfickor skulle ersättas med en 
”skrotlåda”skulle även de långa skrotbitarna kunna avlägsnas med truck, vilket ytterligare 
skulle reducera antal lyft med travers. Författarna har valt att inte utreda hur utlastningsfickan 
ska ersättas med skrotlåda, då det ligger utanför deras kompetensområde, men förslaget 
bedöms av konstruktörer och operatörer vara tekniskt genomförbart. När det gäller vilka som 
ska svara för att avlägsna skrot med truck så torde kapoperatörerna vara mest lämpade då 
deras arbetsuppgift är mest av bevakningskaraktär, varför de under kortare stunder kan lämna 
kapen för att utföra andra arbetsmoment. 
 
4) Utöka antalet traversförare till två stycken genom att en av synarna får till huvudsaklig 
uppgift att sköta en travers. Om det periodvis inte finns behov av traverslyft så går den 
nytillkomna traversföraren till syning för att syna. Denna person får således två 
arbetsuppgifter – traverslyft och syning – där traverslyft utförs i första hand. Detta är fullt 
möjligt att genomföra då arbetsbelastningen vid syningen är relativt låg vid skift med full 
bemanning och vid skift med viss reducerad bemanning. Hur arbetet bör fördelas beroende av 
antal operatörer per skift visas i nedanstående bemanningsmatris, se Tabell 7.10. 
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    Antal operatörer per aktivitet 

   Kapning Syning/riktning Fraktning 

9 3 4 2 

8 3 3 2 
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  * Antal operatörer per skift exklusive materialman 

Tabell 7.10. Arbetsfördelning beroende av antal operatörer per skift 
 
5) Traversföraren har idag en samordnarroll vilket bland annat innefattar att beställa transport 
av utgående material. Dessa arbetsuppgifter kan med fördel utföras av en synare vilket skulle 
medföra att traversföraren kan ägna mer tid åt att utföra lyft. Vidare bör synaren förbereda lyft 
från syningsborden genom att förse packad order med en kätting istället för att traversföraren 
måste göra detta arbetsmoment. 
 

7.5.3 Etikettskrivning 
Kapoperatören har som administrativ uppgift att skriva ut etiketter vilka synarna senare fäster 
på packade buntar. Utskrift av etiketter, tillhörande det kapprogram som avses påbörjas, gör 
kaparen när inkommande material anländer från FAB-lagret. Konsekvensen av detta blir att 
kapen står stilla när kapoperatören är sysselsatt med att skriva ut etiketter. Vidare är det 
vanligt förekommande att operatörerna matar in felaktig information vid utskrift av etiketter, 
varför problematiken kring etikettskrivning också har en kvalitetsdimension. 
 
Informationen på en etikett är ett urval av den information som finns på en kundorder. Vid 
leverans till kund fästs etiketten på packad bunt tillsammans med kundorder, vilket således 
innebär att samma information finns på två ställen. Författarna föreslår att etikettskrivning 
helt tas bort och att etiketten ersätts av en extra kundorder, vilken fästs väl synlig på packad 
bunt. Denna åtgärd syftar till att reducera ställtiden. Detta är naturligtvis något som måste ske 
i samråd med kund. Hur olika kunder ställer sig till detta är svårt att spekulera i, men det 
borde åtminstone vara genomförbart för det material som skickas till kunderna SMC och AC 
då SMT har ett nära samarbete med dessa. Om dessa två kunders packade order kan skickas 
utan etiketter reduceras antal etiketter med uppskattningsvis drygt två tredjedelar. 
 
Ett annat alternativ är att utskrift av etiketter sker automatiskt genom att 
produktionsplaneringen skriver ut etiketter i samband med utskrift av kundorder. 
Produktområdet Band på SMT har idag automatisk etikettutskrivning och deras principiella 
IT-lösning kan, enligt IT-avdelningen, överföras till Färdigställningen och anpassas till 
Färdigställningens verksamhet. Automatisk etikettutskrivning medför dels att arbetsmomentet 
tas bort från produktionen, och dels att kvalitetsbrister på grund av fel inmatning elimineras. 
Detta alternativ kan naturligtvis kombineras med det föregående alternativet. 
 

7.5.4 Övriga observationer 
För att kapoperatören ska kunna kapa måste det finnas plats i kapens utlastningsfickor. 
Traversföraren frigör kontinuerligt plats i fickorna genom att lyfta stängerna från 
utlastningsfickorna till syningen. Under korta perioder inträffar det att kapens fickor är fulla 
samtidigt som syningsborden är fulla. Detta innebär att det inte finns någonstans att lägga 
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utgående stänger från kapen, varför kapen stoppas och kapoperatören går till syningen för att 
bistå med syningsarbete till dess att ett syningsbord är tomt. När syningsbordet är tomt kan 
lyft ur kap göras varefter kapning kan återupptas. Detta inträffar vanligtvis när synarna har 
funnit stänger inte uppfyller toleranskrav för rakhet, varför de måste riktas.  
 
Ovan beskrivna scenario kan beskrivas som att kapning och syning tillfälligt hamnar i otakt 
med varandra, vilket orsakar att kapen måste stoppas. För att avhjälpa detta problem föreslås 
att en buffert placeras intill syningen, i vilken urlyft från kaparnas utlastningsfickor kan 
läggas i väntan på att ett syningsbord blir ledigt. Det bör emellertid nämnas att detta inte är ett 
vanligt scenario, men då det inträffar så måste likväl kaparna stoppas. 
 

7.6 Fabrikationslager 
I dagens FAB-lager är materialet sorterat efter arbetsordernummer (AO-nr.). Inkommande 
arbetsorder från Appreteringen läggs i tomma ”fack” i FAB-lagret, där jämna och ojämna 
stänger skiljs åt och läggs i intilliggande ”fack”. FAB-lagret är med andra ord indelat i 
”arbetsorderområden”, där en arbetsorder upptar olika antal ”fack” beroende av 
arbetsorderns storlek. Fler än en arbetsorder får aldrig läggs i samma ”fack”, vilket skulle 
vara att föredra av utrymmesskäl, eftersom materialhanteringen skulle försvåras avsevärt. 
Detta eftersom material skulle behövas lyftas undan och tillbaka för att komma åt 
underliggande material.  
 
FAB-lagret lider idag av platsbrist varför planeringen tvingas tömma arbetsorder och på så 
sätt tömma ”fack” för att ge plats till inkommande material. Med anledning av detta skapar 
planeringen kapprogram för fler utgående stänger än vad som är nödvändigt med avseende på 
aktuellt orderläge. Detta ger att planeringen väljer mellan att antingen kapa upp stänger mot 
order som ligger långt fram i tiden eller att kapa upp stänger mot standardlager. Båda dessa 
alternativ ger, förutom ökad kapitalbindning, att material måste lagerföras i standardlager och 
färdigvarulager, i vilka det idag råder platsbrist. Dessutom finns ingen garanti för att det som 
kapas mot standardlager blir sålt innan materialet blir inkurant, vilket ofta är fallet, varför 
standardlagret ”skrotas ur” med jämna mellanrum. Vidare tvingas ibland planeringen att välja 
en ur materialutbyteshänseende ofördelaktig arbetsorder för att skapa plats i FAB-lagret.  
Ovanstående ger att planeringen är kraftigt styrda av platstillgången i FAB-lagret. För att 
planeringen framgent inte ska tvingas beakta denna faktor vid utformning av kapprogram 
föreslås nedanstående omdaning av FAB-lagret. 

7.6.1 Förslag till principiell utformning av fabrik ationslager 
Istället för att dela FAB-lagret in i ”arbetsorderområden” så bör FAB-lagret delas in i 
”produktnummerområden”, där varje sådant område består av ett antal ”fack”. I varje ”fack” 
tillåts knippen från fler än en arbetsorder lagerföras. I likhet med nuvarande uppbyggnad av 
FAB-lagret så åtskiljs jämna och ojämna stänger genom att de placeras i olika ”fack”. 
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Figur 7.1. Figuren visar inlastning i ”fack” 
och uttag ur ”fack” i FAB-lagret 

 
”Fackens” omsättning sköts av ett FIFO-system (First-in-first-out), se Figur 7.1. Nästa 
inlastning kommer att ske i ”fack” tre och därefter i ”fack” fyra, och så vidare. Nästa gång ett 
uttag görs är det från ”fack” fyra och därefter ”fack” ett, och så vidare. När material kommer i 
retur från färdigställningen läggs det tillbaka på den plats det togs ifrån, vilket innebär att det 
kommer att gå iväg vid nästa leverans av det produktnumret. 
Målsättningen med den nya utformningen av FAB-lagret är att planerarna ska kunna välja den 
ingående stånglängd som ger det bästa materialutbytet, under förutsättning att det finns 
material tillgängligt. Varje order måste kopplas till en arbetsorder. För att detta ska vara 
möjligt med ovanstående förslag på lagrets utformning följer här två tänkbara lösningar. 
 

• Planerarna gör ett kapprogram och anger önskat antal stänger från FAB-lagret. 
Materialmannen lastar dessa stänger enligt ovan beskriva metod och justerar 
lagersaldot för varje arbetsorder. Materialet skickas sedan till färdigställningen. 
Kaparen kopplar ihop arbetsorder och kundorder genom att ange från vilken 
arbetsorder som kundordern blivit försörjd av. Eventuellt returmaterial skickas 
tillbaka till FAB-lagret och materialmannen justerar lagersaldot för den aktuella 
arbetsordern.  
Nackdelen med denna metod är att ju fler personer som blir inblandade i viktiga 
administrativa uppgifter desto större är risken att något blir fel. 
 

• Planerarna sköter i likhet med idag kopplingen mellan arbetsorder och kundorder, 
men skillnaden är att planerarna vet i vilken ordning arbetsorderna ligger i respektive 
”fack”. Planerarna försörjer kundordern från den arbetsorder som ligger överst i 
”facket”. Nackdelen med denna metod är att det ställer stora krav på materialmannen 
när det gäller att registrera varje förflyttning av material i FAB-lagret. 

 
Konsekvenser av den nya utformningen av fabrikationslagret 
Det föreslagna upplägget av FAB-lagret är mer utrymmeseffektivt då facken kan utnyttjas 
bättre eftersom flera arbetsorder kan läggas på varandra utan att det försvårar hanteringen. 
Hanteringen av returer underlättas då dessa läggs tillbaka i det ”fack” där de togs ifrån. För att 
inte få flera returknippen i samma ”fack” så bör alltid returstängerna skickas iväg vid nästa 
leverans. 
Eftersom lagret nu kan utnyttjas mer effektivt och hanteringen av returer underlättats behöver 
planerarna inte längre tömma arbetsorder. Detta leder till att planerarna inte behöver använda 
sig av order som ligger längre fram i tiden, vilket ger att lagringsproblemen av dessa 
produkter undviks. Standardlagret används även det i de allra flesta fall för att tömma 
arbetsorder. Detta ger att standardlagret torde kunna reduceras kraftigt, alternativt helt tas 
bort. 

Nästa uttag 
Nästa inlastning 
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Sammantaget ger den nya utformningen av FAB-lagret följande fördelar: 
 

• Enklare planeringsarbete. 
• Förbättrat materialutbyte, då planerarna kan välja den arbetsorder som passar bäst till 

kapprogrammet. 
• Minskad kapitalbindning i standardlager och färdigvarulager. 
• Frigjord plats i FAB-lager, färdigvarulager och standardlager. 

 

7.7 Mätpunkter 
Färdigställningen lider idag brist av mätpunkter vilket försvårar både uppföljning av 
produktionsdata och det operativa planeringsarbetet. 
Som tidigare nämnts, se 7.1 Ledtidsanalys, så är kapmaskinerna kopplade till ett program, 
”kaploggen”. ”Kaploggen” kan dels hämta data från kapen, och dels hämta data från den 
information som kapoperatören matar in i kapens display. Idag nyttjas dock endast en 
begränsad del av den information som ”kaploggen” kan erbjuda, då vissa funktioner inte är 
aktiverade. Det största problemet med den information som ”kaploggen” visar idag är att det 
inte finns någon koppling mellan de tider som visas och vad som har kapats. Dessutom går 
det heller inte att urskilja när ett kapprogram har påbörjats respektive avslutats. 
 
Författarna har med anledning av detta aktiverat ”vilande” funktioner, vilket resulterat i att 
följande data nu kan visas för varje kapsnitt: Kapprogramsnummer, datum, klockslag, kapad 
längd, produktnummer, produkttyp, ytterdimension och innerdimension. 
Kapprogramnummer, produktnummer, produkttyp, ytter- och innerdimension är data som 
hämtas från den information som kapoperatören matar in i kapens display. Av dessa är det 
endast kapprogramsnummer och produktnummer som inte redan idag matas in. De övriga tre 
matas in idag då dessa data behövs för maskininställningar, men dessa har dock inte tidigare 
visats i ”kaploggen”. För att kunna koppla produktionsdata till ett specifikt kapprogram med 
tillhörande order har varje kapprogram tilldelats ett unikt nummer, vilket benämns 
kapprogramsnummer. 
Sammantaget ger denna utökning av informationsmängden en väsentlig förbättring av 
förutsättningar för att mäta kaptid. Det finns nu förutsättningar för att: 
 

• kunna se vad som kapas vid en specifik tidpunkt eller under ett givet intervall, 
vilket ger planeringen förutsättningar att kunna agera om produktionen avviker 
från prognostiserad beläggning.  

• kunna göra uppföljningar av produktionen, exempelvis identifiera 
problemområden och se effekter av genomförda förbättringsåtgärder.     

• koppla databas för produktionsstörningar mot ”kaploggen”, vilket ger att 
rapporteringen kan bli mer exakt då inrapportering kan ske för specifika klockslag. 
Förslagsvis ska denna rapportering ske direkt efter att ett kapprogram avslutas. I 
samband med detta bör kapoperatören få information om utnyttjandegraden för 
avslutat kapprogram för att på så sätt få en snabb återkoppling för genomfört 
arbete. 

 
Arbetsmomentet syning/packning är idag helt i avsaknad av mätpunkter varför det inte är 
möjligt att på ett enkelt sätt mäta den totala ledtiden. Ett alternativ för att komma till rätta med 
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detta vore att förse packade order med streckkoder vilka avläses då order är packad, och på så 
sätt erhålla en tidsangivelse. 
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8 Slutsatser och rekommendationer  
I detta kapitel presenteras slutsatser dragna ur analysarbetet tillsammans med vilka konkreta 
förändringsåtgärder som rekommenderas för att infria examensarbetets syfte. 
 
Examensarbetets syfte var att analysera vad som krävs för att infria Atlas Copco Secorocs och 
Sandvik Mining and Constructions önskemål om tre dagars ledtid för storvolymprodukter. 
 

Författarna anser att en ledtidsreducering för storvolymprodukter kan infrias under 
förutsättning att produktionsplaneringen belägger produktionen med hjälp av utarbetat 
beläggningsverktyg samt att produktionsstörningar och ställtid reduceras genom att 
implementera givna förbättringsåtgärder. Förbättringsåtgärderna syftar i huvudsak till att 
avhjälpa problem kring grensletruck, traverslyft och etikettskrivning. 

 
 
Nedan redogör författarna för det resonemang och de fakta som ligger till grund för 
ovanstående slutsats. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av givna förbättringsförslag, 
se 8.1 Förbättringsförslag. 
 
Produktionsplaneringen strävar idag efter att utarbeta och förse produktionen med 
kapprogram så nära produktionsstart som möjligt, och där produktionsstart ska vara så nära 
leveransdatum som möjligt. Ledtidsanalysen visar att produktionsplaneringen har svårt att 
efterleva sin planeringsmetod då kötid i planering är 1,09 dagar, kötid innan produktionsstart 
är 1,7 dagar och lagerledtid är 1,05 dagar. Detta beror för det första på att 
produktionsplaneringen endast kan förlita sig på erfarenhetsbaserade uppskattningar vid 
beläggning av produktionen, och för det andra på att operationstid och ställtid varierar kraftigt 
på grund av slumpmässiga produktionsstörningar. 
 
En ledtidsreducering för storvolymprodukter innebär att det ”tidsfönster” inom vilket 
produktionsplaneringen kan agera, principiellt ser ut enligt nedan, se vitmarkerade fält i Figur 
8.1. ”Tidsfönstret” inom vilket planerarna kan agera för övriga produkter, det vill säga 
produkter med 5 dagars ledtid, är oförändrat. 
 

mån tis ons tor fre lör sön mån tis ons
o p/t p/t l    o = order in

o p/t p/t l    p = planering
o p/t p/t t t l    t = tillverkning

o p/t t t p/t l    l = leverans
o p/t p/t l

Tre dagars ledtid

 
Figur 8.1. Vitmarkerade fält illustrerar det ”tidsfönster” inom vilket 
produktionsplaneringen kan agera vid en ledtidsreducering för storvolymprodukter 

 
Order för storvolymprodukter som inkommer på till exempel måndag ska levereras på torsdag 
morgon. Detta ger att order senast måste tillverkas under eftermiddagsskiftet på onsdag och 
således måste kapprogram innehållande dessa order vara skapade innan denna tidpunkt.  
Författarna rekommenderar att produktionsplaneringen belägger produktionen ett dygn åt 
gången, förutom i samband med helg. 
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För att underlätta planeringsarbetet så har ett beläggningsverktyg skapats för 
Färdigställningens flaskhals, kapning. Detta verktyg syftar till att på ett mer precist sätt kunna 
uppskatta kaptiden och därigenom få till stånd en bättre uppskattning av beläggningen. 
För att se vilka konsekvenser en ledtidsreducering av storvolymprodukter skulle medföra så 
har en omplanering genomförts med hjälp av beläggningsverktyget och med hänsyn till ovan 
beskrivna planeringsförutsättningar. I omplaneringen antogs nuvarande 
produktionsförutsättningar gälla, vilket bland annat innebär att nuvarande ställtid och 
produktionsstörningar var oförändrade. 
 
Omplaneringen visar att en ledtidsreducering av storvolymprodukter inte påverkar 
leveransprecisionen negativt samt att materialutbytet inte försämras nämnvärt. När det gäller 
beläggning så underskrider eller tangerar beläggningen skifttiden respektive dag. Således 
borde tre dagars ledtid kunna erbjudas för storvolymprodukter. På grund av oförutsägbarheten 
när det gäller ställtid och operationstid, orsakad av produktionsstörningar, så finns en 
uppenbar risk att produktionstiden överskrider skifttiden enskilda dagar. Med anledning av 
detta rekommenderar författarna att en rad förändringsåtgärder implementeras i syfte att 
reducera produktionsstörningar och därigenom även reducera operationstiden och ställtiden. 
 
Eftersom implementering av givna förbättringsförslag ger ändrade produktionsförutsättningar 
så måste beläggningsverktyget kontinuerligt justeras. För att kunna göra detta så har en rad 
mätpunkter upprättats. Med hjälp av dessa mätpunkter kan effekter av implementerade 
förbättringsförslag kvantifieras. Således kan beläggningsverktyget kontinuerligt justeras med 
ändrade produktionsförutsättningar. Reducering av produktionsstörningar ger minskad 
variation av produktionsledtid och därigenom erhålls en säkrare produktion. Då 
beläggningsverktyget justeras utifrån reducerade produktionsstörningar erhålls även en 
säkrare produktionsplanering. 
 

8.1 Förbättringsförslag 
Flödesrelaterade produktionsstörningar står för den största andelen (64 %) av 
produktionsstörningar. Analysarbetet gällande produktionsstörningar har i huvudsak 
fokuserats på problem kring traverslyft (1), fraktning med grensletruck (2) och 
etikettskrivning (3). Nedan följer en sammanfattning av de mest kraftfulla 
förändringsåtgärderna som framkommit genom analysarbetet.  
 
1) Problematiken kring traverslyft är att kaparna ofta står stilla på grund av att de tvingas 

vänta på att antingen få stänger ilyfta eller urlyfta. Detta beror dels på att det endast finns 
en traversförare per skift, och dels på att det finns ett betydande antal olika typlyft att 
genomföra, mellan vilka det dessutom inte finns någon inbördes prioriteringsordning.  

 
• Lyft i och ur kap prioriteras före alla andra typer av lyft, där ilyft i kap ska göras 

undertiden kap går. 
• Två traversförare ska användas genom att en synare får till huvudsaklig uppgift att 

köra travers. Detta ger att båda traverserna bemannas med varsin traversförare, vilket 
torde reducera väntan på travers väsentligt. 

• Korta skrotbitar, vilka förvaras i skrotlåda, ska lyftas med truck av kapoperatör istället 
för med travers. Kapficka i vilken långa skrotbitar förvaras bör bytas ut mot en 
skrotlåda och även denna lyftas med truck av kapoperatör. Dessa två åtgärder 
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avlägsnar helt skrothanteringen från traversförarens arbetsuppgifter vilket innebär att 
tillgänglig tid till att utföra lyft i och ur kap ökar. 

• Samordningsrollen vilken bland annat omfattar beställning av transport av utgående 
material bör utföras av en synare istället för som idag en traversförare. Vidare bör 
synarna förbereda lyft från syningsbordet genom att fästa en kätting runt den packade 
ordern för att underlätta för traversföraren. 

 
2) Kapoperatören har som administrativ uppgift att skriva ut etiketter vilka synarna senare 

fäster på packade buntar. Utskrift av etiketter, tillhörande det kapprogram som avses 
startas, gör kaparen när inkommande material anländer från FAB-lagret. Konsekvensen av 
detta blir att kapen står stilla när kapoperatören är sysselsatt med att skriva ut etiketter. 
Tiden för att skriva etiketter är således en del av ställtiden. Vidare är det vanligt 
förekommande att operatörerna matar in felaktig information vid utskrift av etiketter, 
varför problematiken kring etikettskrivning också har en kvalitetsdimension. 

 
• Informationen på en etikett är ett urval av den information som finns på en kundorder. 

Vid leverans till kund fästs etiketten på packad bunt tillsammans med kundorder, 
vilket således innebär att samma information finns på två ställen. Författarna föreslår 
att etikettskrivning helt tas bort och att etiketten ersätts av en extra kundorder, vilken 
fästs väl synlig på packad bunt. Denna åtgärd syftar till att reducera ställtiden. 

 
• Ett annat alternativ är att utskrift av etiketter sker automatiskt genom att 

produktionsplaneringen skriver ut etiketter i samband med utskrift av kundorder. 
Produktområdet Band på SMT har idag automatisk etikettutskrivning och deras 
principiella IT-lösning kan, enligt IT-avdelningen, överföras till Färdigställningen och 
anpassas till Färdigställningens verksamhet. Automatisk etikettutskrivning medför 
dels att arbetsmomentet tas bort från produktionen, och dels att kvalitetsbrister på 
grund av fel inmatning elimineras. Detta alternativ kan naturligtvis kombineras med 
det föregående alternativet. 

 
3) Produktionsstörningar gällande grensletruck beror inte av grensletrucken i sig utan snarare 

av på det sätt returer hanteras i färdigställningen. Problemet ligger i att då returer ska 
skickas till FAB-lagret så måste grensletrucken först hämta returer för att sedan kunna 
leverera nytt ingående material till kapen. Detta tillsammans med att returerna inte kan 
lyftas ur kapen förrän kapprogrammet är klart ger att kapen står stilla under tiden 
grensletrucken åker tur och retur till FAB-lagret. 

 
• För att avhjälpa detta föreslås att Färdigställningen utrustas med en returplats i form 

av två ”returflakar”, en för runda och en för hexagonala stänger. Anledningen till att 
det bör vara två ”returflakar” är de två olika typerna av stänger lagerförs på olika 
ställen. Tanken är att alla tre kapar ska använda sig av dessa två ”returflakar” och 
”returflakarna” transporteras vid behov till FAB-lagret varefter de ersätts av två nya. 
Detta ger att returflödet inte genererar produktionsstörningar i form av att kaparna 
måste vänta på ingående material vid kapprogram med returer. När det gäller 
beställning av ingående stänger bör detta ske så fort sista knippet har lyfts ur befintlig 
”flake” för ingående stänger. 
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Utöver ovan nämnda förbättringsåtgärder så rekommenderar författarna att upplägget av 
FAB-lagret förändras och att mätpunkter etableras i produktionen. Detta sammanfattas nedan. 
 
För att inte produktionsplanerarna ska behöva ta hänsyn till att frigöra plats i FAB-lagret vid 
planering av produktionen så rekommenderas ett nytt upplägga av FAB-lagret. På grund av 
dagens utformning av FAB-lagret så tvingas produktionsplanerarna att använda sig av fler 
ingående stänger än nödvändigt. Detta orsakar att kapprogram skapas för order långt fram i 
tiden och att ingående stänger kapas mot standardlager. För en beskrivning av hur det nya 
upplägget av FAB-lagret är tänkt att fungera, se 7.6.1 Förslag till principiell utformning av 
fabrikationslager. Den nya utformningen av FAB-lagret ger följande positiva effekter: 
 

- Enklare planeringsarbete. 
- Förbättrat materialutbyte, då planerarna kan välja den arbetsorder som passar bäst till 

kapprogrammet. 
- Minskad kapitalbindning i standardlager och färdigvarulager. 
- Frigjord plats i FAB-lager, färdigvarulager och standardlager. 

 
Färdigställningen är i det närmaste helt i avsaknad av mätpunkter, vilket försvårar både 
uppföljningsarbete och planeringsarbete. När det gäller uppföljning så är det av stor vikt att 
kunna ta fram relevant produktionsdata för att till exempel kunna se effekten av genomförda 
förändringar och identifiera problemområden. Ur planeringssynpunkt är mätpunkter 
avgörande för att produktionsplaneringen ska ges möjlighet att agera i tid när verklig 
produktion avviker från planerad produktion. Som ett första steg mot att etablera mätpunkter i 
Färdigställningen har informationen från ”kaploggen” utökats. Detta tillsammans med att 
varje kapprogram får ett unikt nummer ger att det nu är möjligt att se precis vad som kapas 
vid varje given tidpunkt i respektive kap. Denna information skapar väsentligt bättre 
förutsättningar att bedriva både planeringsarbete och produktionsuppföljningsarbete. 
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9 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring examensarbetets slutsatser. Avslutningsvis så 
presenteras några förändringsåtgärder som ligger utanför examensarbetets avgränsningar 
och dessa kan betraktas som förslag till fortsatt arbete. 
 
Med anledning av att effekterna av föreslagna förändringsåtgärder inte är möjliga att 
kvantifiera så kan frågan om hur mycket respektive åtgärd reducerar ledtiden inte besvaras 
med annat än rena spekulationer. Genomförd omplanering visar dock att det är möjligt att 
erbjuda tre dagars ledtid utan att föreslagna åtgärder genomförs, men på grund av de frekventa 
produktionsstörningarna rekommenderar examensarbetarna att föreslagna förändringsåtgärder 
implementeras för att minska variationer i operationstid och ställtid. 
 
Examensarbetarna förespråkar en successiv implementering av ledtidsreducering genom att 
förslagsvis, i ett första steg, erbjuda tre dagars ledtid för ett urval av aktuella produkter, för att 
sedan framgent helt infria kundernas önskemål. Detta dels på grund av ren 
försiktighetsprincip, och dels på grund av att föreslagna förändringsåtgärder tar tid att 
implementera. 
 
Den största svårigheten under analysarbetet var den ytterst begränsade tillgången av 
produktionsdata, vilket föranledde att mätpunkter upprättades varefter en ledtidsanalys 
genomfördes. Detta förfarande är dels tidskonsumerande och dels finns en risk att 
reliabiliteten försämras om mätperioden inte är representativ och om mätningar inte är 
tillförlitliga. När det gäller mätperioden så har en jämförelse gjorts med en längre period, en 
referensperiod, där jämförelsen visar att de produkter som bearbetats i Färdigställningen 
under mätperioden är representativt. Vad gäller enskilda mätningar så är mätningar av kaptid 
gjorda med hjälp av ”kaploggen” vilket innebär att manuella mätningar har kunnat undvikas, 
och således har fel orsakat av den ”mänskliga faktorn” undvikits. Författarna anser emellertid 
att det finns en rad andra faktorer som kan ha haft en negativ inverkan på analysens 
reliabilitet, dessa redovisas nedan. 
 
På grund av ”kaploggens” utformning har inte längden kunnat isoleras som enskild parameter, 
varför funna samband gäller för genomsnittslängd inom respektive dimension. Det finns 
givetvis andra parametrar som kan ha en viss inverkan på kaptiden än de som 
beläggningsverktyget bygger på, till exempel innerdiameter, stålsort samt foderförsedd eller ej 
foderförsedd. 
 
Under arbetets gång har tankar väckts om förbättringsåtgärder som förvisso ligger utanför 
arbetets avgränsningar, men som icke desto mindre skulle bidra till en effektivisering av 
färdigställning av bergborrstål. Det skulle till exempel vara fördelaktigt att placera FAB-lagret 
och färdigvarulagret i direkt anslutning till Färdigställningen. Vidare så bör längden på 
ingående stänger analyseras och optimeras mot nuvarande produktflora. När det gäller 
Färdigställningens layout finns det en stor förbättringspotential. För att nämna något så bör 
syningsborden vara placerade i direkt anslutning till kapen för att på så sätt reducera den idag 
omfattande materialhanteringen. 
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Bilaga 2; Materialutbyte 
Vid beräkning av materialutbytet för ojämna längder används en större säkerhetsmarginal 
(SÄK) än vid planering av jämna stänger. Säkerhetsmarginalen för jämna stänger är 200 mm 
medan säkerhetsmarginalen för ojämna ligger mellan 300-400 mm beroende av dimensionen. 
Denna säkerhetsmarginal används dels för att få bort backmärken som uppkommer i 
dragbänken i Finvalsverket samt för att kompensera för längdvariationer på stängerna. De 
stänger som kommer in till färdigställningen har en ingående stånglängd. Den del av denna 
längd som kan användas av planerarna vid skapande av kapprogram kallas prima material. 
 

 
SÄK 1 är den del som kapas bort först i kapen för att få bort eventuella backmärken. SÄK 2 
är den del som kompenserar för längdvariationer på stången. 
 
När en ingående stång kapas erhålls dessa delar: 
 

 
I Färdigställningen beräknas materialutbytet enligt nedan: 
 
Materialutbyte (%) = Utgående stänger / Prima material 
 

Ingående stånglängd 

Prima material 

SÄK 1 SÄK 2 

SÄK 1 SÄK 2 Utgående stänger Spill 
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Bilaga 3; Jämnt och ojämnt knippe  
Många stänger är för långa att hantera efter valsningen i Finvalsverket och måste därför 
klippas till kortare längder. Om Stängerna delas i två eller fler delar vid klippningen i 
kallsaxen erhålls två olika längder – jämn och ojämn längd. Den ena längden motsvarar den 
längd saxen är inställd på, och kallas jämn längd. Återstoden av stången efter det att de jämna 
längderna klippts kallas ojämn längd. Den ojämna längdens längd är inte helt känd. Detta 
beror på att längden på stängerna efter valsning varierar från gång till gång för samma 
produktnummer. Om ingen delning sker erhålls dock endast ojämna längder. Stängerna 
sorteras direkt efter klippningen i jämna och ojämna. Då stängerna buntas ihop till knippen fås 
således jämna och ojämna knippen. Den genomsnittliga längden på de ojämna knippena 
uppskattas av operatören i kallsaxen. 
 

 

 

Uppskattad  
längd 

SÄK 
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B
ilaga 4; Layout - F

ärdigställningen 
  

 
 

Kap 1Kap 2Kap 3

Std-lager

Pressrikt

Std-lager

Syning/packning

3-Ink.mtrl. Utgående mtrl. Utgående mtrl. skrot Utgående mtrl.2-Ink.mtrl 1-Ink.mtrl

Utgående mtrl.

Utgående mtrl.

Plats för
utgående

material mm.

Kap 1Kap 2Kap 3

Std-lager

Pressrikt

Std-lagerStd-lager

Syning/packning

3-Ink.mtrl. Utgående mtrl. Utgående mtrl. skrot Utgående mtrl.2-Ink.mtrl 1-Ink.mtrl

Utgående mtrl.

Utgående mtrl.

Plats för
utgående

material mm.
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Bilaga 5; ”Tredagarsprodukter” 
 
 

Pr.nr. Kat.kod Längd
18018 MHDHF-8HSL61-22-6,7 2570
18018 MDHDF-8HSL61-22-6,7 1965
40896 MDH-4HS64-32-9,6 4400
40896 MDH-4HS64-32-9,6 3790
40913 MDH-4HS64-35-9,5 4970
40913 MDH-4HS64-35-9,5 4360
40913 MDH-4HS64-35-9,5 3750
40913 MDH-4HS64-35-9,5 5580
40917 MDR-4HS64-46-17 3930
40918 MDR-4HS64-52-21,5 3975
40922 MDH-4HS64-28-8,8 2860
42649 MDR-5HS23-39-14,5 3050
42649 MDR-5HS23-39-14,5 3660
42650 MDR-5HS23-46-17 3660
42652 MDR-5HS23-52-21,5 3660

42%

Pr.nr. Kat.kod Längd
17503 MHDH-19HS20-22-6,7 1800
17503 MHDH-19HS20-22-6,7 2575
40913 MDH-4HS64-35-9,5 4345
40913 MDH-4HS64-35-9,5 3740
40913 MDH-4HS64-35-9,5 4955
40916 MDR-4HS64-39-14,5 3055
40917 MDR-4HS64-46-17 3308
40917 MDR-4HS64-46-17 3665
40918 MDR-4HS64-52-21,5 3306
40918 MDR-4HS64-52-21,5 3665
40977 MDR-4HS64-60-22,6 3868
40977 MDR-4HS64-60-22,6 3263

42%Andel 3-dagars produkter av totalen

Atlas Copco Secoroc

Sandvik Mining and Construction

Andel 3-dagars produkter av totalen
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Bilaga 6; Listor för tidsstudie 
 

Att fylla i vid planering 
 
 
Exempel 

 
 

Att fylla i vid kapning 
 
 
Exempel 

 
 

Att fylla i vid syning/packning 
 
 
Exempel 
 
 
 

Kapprogram Dag Tid Anmärkning 
13 mån 14:40  
    

Kapprogram Dag Starttid Sluttid Dag Anmärkning 
13 Ons. 13:00 09:15 Tors  
      

Order Dag Starttid Sluttid Dag Anmärkning 
13.1 Tors 10:30 11:30 Tors 10 stänger till rikt 
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Bilaga 7; Data för referensperiod 
 

 
Antal ton per produktionsvecka

638
608
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Jämförelse R/H (Kg)
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Jämförelse, R/H (Antal)
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Hexagon (kg)
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Rund (kg)
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R32 R39 R46 R52 R60 R70
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Bilaga 8; Indelning av ledtid – ”Övriga kunder”  
 
 

 
 

Indelning av ledtid; ”Övriga kunder” 
 Dagar Procent av planeringsledtid 
Planeringsledtid 27,56 87,22 % 
Produktionsledtid 2,01 6,36 % 
Lagerledtid 2,03 6,42 % 
Total ledtid 31,59 100,00 % 

 
 

Indelning av ledtid; "Övriga kunder"  

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 
Dagar 

Planeringsledtid Produktionsledtid Lagerledtid 
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B
ilaga 9; B

eläggningsverktyg 
 

 
 

R/H Dim. Antal Tid (min.) Start Stopp
H 22 200 126 Dag 1 06-03-23 05:45 06-03-23 22:00
H 19 130 92 Dag 2 06-03-24 05:45 06-03-24 05:45
H 25 856 432 Dag 3
H 25 1031 512 Dag 4
R 39 615 382
H 32 575 382
R 39 1062 627 Tid att belägga (min.) 2925 48 h 45 min
R 46 316 273 Total tillgänglig tid (min.) 4320 72 h 0 min

Tid kvar att belägga (min) 98 1 h 38 min OK

2827Total kaptid (min.)

-Inplanerad tid och tillgänglig tid-
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Bilaga 10; Test av beläggningsverktyg – mätperiod 
 

dag verklig tid enl. kaplogg prognostiserad tid  avvikelse (min) avvikelse (%) 
1 3869 4107 238 6,2 
2 2878 2562 -317 -11,0 
3 2223 2541 318 14,3 
4 2357 2255 -102 -4,3 
5 934 925 -9 -1,0 
6 1515 1733 218 14,4 
7 1958 1805 -153 -7,8 
8 3042 3246 204 6,7 
9 3516 3872 356 10,1 

10 2768 2374 -393 -14,2 
11 3030 2525 -505 -16,7 
12 2574 3084 510 19,8 
13 1150 1066 -84 -7,3 

 
 

Verklig tid kontra prognostiserad tid
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Bilaga 11; Test av beläggningsverktyg – referensper iod 
 

Prognostiserad tid / Referenstid

R/H Dim. Antal Tid (min.) Start Stopp
H 19 2820 1161 Dag 1
H 22 250517 115171 Dag 2
H 25 43092 22123 Dag 3
H 28 9834 5638 Dag 4
H 32 36582 24299
H 35 55858 41434
H 38 499 413 Tid att belägga (min.) 326430 5440 h 30 min
R 32 30907 14612 Tid kvar att belägga (min) 8432 140 h 32 min OK
R 39 58039 36103
R 46 38988 31910
R 52 17197 17807
R 60 5004 7090
R 70 112 235

317998Total kaptid (min.)

97,4%

-Inplanerad tid och tillgänglig tid-

0

50000
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150000

200000

250000

300000

350000
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Rensa
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Bilaga 12; Data, omplanering 
 
 

1 63,75 75,20 63,10
2 49,50 48,69 50,18
3 49,50 50,60 48,68
4 49,50 43,58 49,28
5 49,50 17,66 45,49
6 36,00 33,38 31,22
7 36,00 33,84 34,31
8 49,50 62,35 49,25
9 63,75 70,54 63,40
10 49,50 43,32 47,05
11 49,50 48,83 48,98
12 49,50 57,40 46,53
13 36,00 20,76 36,17

Summa 631,50 606,15 613,65

Skifttid (h)Dag
Grundtillstånd 
Belagd tid (h)

Omplanering 
Belagd tid (h)
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B
ilaga 13; B

eräkning av m
aterialutbyte 

  

Prod.nr Ingående (kg) Utgående (kg) Ingående (kg) Utgåe nde (kg) Ingående (kg) Utgående (kg)

17502 1148 1120 1124 1120 1148 1120 97,60% 99,70% 97,60%

17503 66728 64083 66642 64083 66706 64083 96,04% 96,16% 96,07%

17504 7744 7512 7634 7512 7744 7512 97,00% 98,40% 97,00%

17540 72117 68947 71804 68947 72117 68947 95,60% 96,02% 95,60%

18018 43599 42262 43497 42262 43599 42262 96,93% 97,16% 96,93%

18022 2140 1929 2050 1929 2140 1929 90,10% 94,10% 90,10%

40876 87739 84806 86506 84806 87739 84806 96,66% 98,04% 96,66%

40877 37379 36530 37088 36530 37083 36530 97,73% 98,50% 98,51%

40896 114374 111249 114334 111249 112993 111249 97,27% 97,30% 98,46%

40897 4818 4577 4577 4577 4818 4577 95,00% 100,00% 95,00%

40898 18193 16854 17461 16854 18193 16854 92,64% 96,53% 92,64%

40899 21796 21002 21203 21002 21796 21002 96,36% 99,05% 96,36%

40913 256634 242603 254205 242603 239019 242603 94,53% 95,44% 101,50%

40914 1686 1509 1686 1509 1686 1509 89,50% 89,50% 89,50%

40915 10223 8598 10175 8598 10223 8598 84,10% 84,50% 84,10%

40916 82422 79102 81090 79102 82422 79102 95,97% 97,55% 95,97%

40917 141705 134060 138225 134060 141089 134060 94,60% 96,99% 95,02%

40918 67859 64660 67147 64660 67301 64660 95,29% 96,30% 96,08%

40922 16161 14831 15994 14831 16161 14831 91,77% 92,73% 91,77%

40977 43963 41671 43916 41671 47635 41671 94,79% 94,89% 87,48%

42648 4279 4048 4279 4048 4279 4048 94,60% 94,60% 94,60%

42649 76544 71400 76173 71400 76489 71400 93,28% 93,73% 93,35%

42650 31807 29804 31707 29804 31807 29804 93,70% 94,00% 93,70%

42652 53728 48577 53349 48577 60945 48577 90,41% 91,05% 79,71%

44586 7729 7111 7720 7111 7729 7111 92,00% 92,10% 92,00%

45184 3667 3638 3667 3638 3667 3638 99,20% 99,20% 99,20%
Totalt 1276182 1212482 1263254 1212482 1266527 1212482 95, 01% 95,98% 95,73%

Utbyte Ompl. 
med FAB

Utbyte 
Ompl.

Grundtillstånd Omplanering med FAB Omplanering Utbyte 
Grund.
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B
ilaga 14; M

ultipelkapning 
 

 

Jämn Ojämn
17503 1800 9700 300 9400 5,22 5,00 56694 59214 95,74%
17503 2575 11920 200 11720 4,55 4,00 144615 164552 87,88%
18018 2570 11920 200 11720 4,56 4,00 50011 57017 87,71%
18018 1965 9500 400 9100 4,63 4,00 72224 83618 86,37%
40896 4400 9000 200 8800 2,00 2,00 77600 77600 100,00%
40896 3790 11650 200 11450 3,02 3,00 80888 81458 99,30%
40913 4345 9500 300 9200 2,12 2,00 137128 145176 94,46%
40913 3740 11500 200 11300 3,02 3,00 82624 83213 99,29%
40913 4955 11500 200 11300 2,28 2,00 92655 105651 87,70%
40913 4970 11500 200 11300 2,27 2,00 133404 151656 87,96%
40913 4360 9500 300 9200 2,11 2,00 160031 168840 94,78%
40913 3750 11500 200 11300 3,01 3,00 89088 89484 99,56%
40913 5580 11500 200 11300 2,03 2,00 48605 49215 98,76%
40916 3055 13000 300 12700 4,16 4,00 124069 128942 96,22%
40917 3308 11700 300 11400 3,45 3,00 141762 162847 87,05%
40917 3665 11700 300 11400 3,11 3,00 167941 174127 96,45%
40917 3930 11700 300 11400 2,90 2,00 172058 249550 68,95%
40918 3306 7000 300 6700 2,03 2,00 92375 93605 98,69%
40918 3665 8300 300 8000 2,18 2,00 66036 72072 91,63%
40918 3975 8300 300 8000 2,01 2,00 27822 27997 99,38%
40922 2860 8800 200 8600 3,01 3,00 35530 35613 99,77%
40977 3868 8200 300 7900 2,04 2,00 222942 227668 97,92%
40977 3263 8200 300 7900 2,42 2,00 44779 54207 82,61%
42649 3050 13000 300 12700 4,16 4,00 299224 311488 96,06%
42649 3660 13000 300 12700 3,47 3,00 50474 58380 86,46%
42650 3660 11700 300 11400 3,11 3,00 197798 205364 96,32%
42652 3660 8300 300 8000 2,19 2,00 157446 172073 91,50%

3025824 3290625 91,95%
2853766 3041075 93,84%Summa exkl. orderlängd 3930

Produkt 
nummer

Order-
längd

Ingående 
stånglängd Ändkap 

(SÄK)

Antal hela 
orderlängder per 

ingående stånglängd
Prima 

material

Summa

Material-
utbyte

Utgående antal 
kg under 

referensperiod

Ingående antal 
kg under 

referensperiod

Prima 
material / 

Orderlängd




