
EXAMENSARBETE

Värdeflödesanalys med fokus på
förbättring av ledtid och leveransprecision

Björn Axelsson
Malin Borg

Civilingenjörsexamen
Industriell ekonomi

Luleå tekniska universitet
Instutitionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 

i 

  

Förord 
Detta examensarbete utgör den sista och avslutande delen av vår civilingenjörsutbildning på 

Luleå Tekniska Universitet (LTU) inom Industriell Ekonomi och Logistik. Examensarbetet 

omfattar 30 högskolepoäng och har genomförts under perioden september 2010 till januari 

2011 på Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken.  

Under denna period har vi lärt oss väldigt mycket som vi kommer ha stor nytta av i våra 

framtida arbetsliv. Vi hoppas och tror även att SMT får användning av det arbete vi utfört.  

Vi vill tacka för det trevliga bemötande som vi fått av samtliga medarbetare vi kommit i 

kontakt med inom Sandvik. Speciella tack riktas till våra handledare Diana Chronéer på LTU 

och Daniel Lundberg på SMT samt även Erik Ullstén som alla genom intressanta diskussioner 

gett oss energi och motivation att arbeta vidare. 

Vi vill även tacka de personer som bistått med kärlek och stöd: 

Lars Axelsson  Ulf Borg 

Britt-Marie Axelsson  Agnetha Borg 

Thomas Axelsson  Lina Borg 

Peter Axelsson  Christian Bergmark 

Jessica Anthony    

 

 

Sandviken, 2011-01-18 

 

 

 

Björn Axelsson  Malin Borg 

 



 

 

 

ii 

  

Abstract 

This Master’s thesis has been performed in the drill steel production at Sandvik Materials 

Technology (SMT) in Sandviken. Drill steel is an important product for SMT and the demand 

has increased steadily over a long period and is also predicted to increase in the future. SMT 

has for a long time sought to increase the delivery precision of the delivered drill steel. The 

current delivery precision goal is to reach 95 per cent, which has not been achieved for a long 

time. SMT has also expressed an objective to obtain shorter lead times for the drill steel 

manufacturing chain, from raw material to customer, which historically has been estimated at 

eight weeks. 

The purpose of this study is to, through the execution of value stream mapping, identify 

suggestions for improvement that can make the production and planning process more 

efficient at a manufacturing company.  

The methods used to perform this Master’s thesis are literary studies, observations and 

interviews. In addition to this forecasting, ordering and delivery data collected through the 

systems used at SMT and also information about cycle times for the constituent processes of 

the drill steel flow have been gathered.  

The most influential theories used in this thesis, which also the authors consistently had in 

mind, are Lean Production, value stream mapping, inventory management principles, line 

balancing and SMED.  

The completed mapping of the company’s situation and the analysis show that customer 

forecasting and ordering patterns do not match for various reasons and that the balance of the 

drill steel flow is not optimal. On this basis, a number of improvement proposals have been 

established which include changes related to how the products held in stock should be 

controlled, how the rolling mill planning should be conducted and how the balance of the drill 

steel flow should be improved through increased capacity and more stable processes.  

The study indicates that the delivery accuracy, after implementation of the developed 

proposals for improvements, could be improved significantly. Throughput time for all the 

products could be reduced and the stability and efficiency in the production flow could 

increase. In addition to this, an implementation could potentially lead to lesser variations 

between forecasts and order quantities.  



 

 

 

iii 

  

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts inom borrstålstillverkningen på Sandvik Materials 

Technology (SMT) i Sandviken.  Borrstål är en viktig produkt för SMT, vars efterfrågan har 

ökat stadigt under en lång tid och även i framtiden spås öka. SMT har länge strävat efter att 

höja leveransprecisionen på det borrstål som levereras, då leveransprecisionsmålet som i 

dagsläget ligger på 95 procent inte har uppnåtts på länge. SMT har även uttryckt önskemål om 

en kortare ledtid för tillverkningen av borrstål från råvara till kund, vilken historiskt sett 

uppskattats till åtta veckor. 

Syftet med examensarbetet är att, genom utförandet av en värdeflödesanalys, identifiera 

förbättringsförslag som kan effektivisera produktions- och planeringsprocessen vid ett 

tillverkande företag. 

De metoder som har använts för att utföra examensarbetet är litteraturstudier, observationer 

samt intervjuer. Utöver detta har prognos-, beställnings- och leveransdata samlats in med 

hjälp av de system som används på SMT samt även information kring cykeltider för de 

ingående processerna i borrstålsflödet. 

De mest tongivande teorierna som examensarbetet utgått ifrån och som författarna 

genomgående haft i åtanke är Lean Production, värdeflödesanalys, lagerstyrningsprinciper, 

linjebalansering och SMED. 

Genomförd kartläggning av nuläge och analys visar att kundernas prognos- och 

beställningsmönster inte stämmer överens av olika orsaker samt att balansen i borrstålsflödet 

inte är optimal. Med detta som grund har ett antal förbättringsförslag tagits fram som 

innefattar förändringar relaterade till hur bland annat styrning av de produkter som lagerhålls 

bör ske, hur valsverksplanering bör utföras samt hur balansen i borrstålsflödet bör förbättras 

genom kapacitetsökningar och stabilare processer. 

Studien indikerar att leveransprecisionen, efter implementering av framtagna 

förbättringsförslag, skulle kunna förbättras väsentligt. Genomloppstiden för samtliga 

produkter skulle kunna förkortas samt stabiliteten och effektiviteten i produktionsflödet 

förbättras. Utöver detta skulle en implementering potentiellt kunna leda till mindre variationer 

mellan prognos- och beställningskvantiteter. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer examensarbetets bakgrund, syfte, mål samt avgränsningar 

att beskrivas i syfte att ge läsaren förståelse om examensarbetets grund. 

1.1 Bakgrund 
I dagens globaliserade värld där konkurrensen inom de flesta områden blir allt hårdare är det 

viktigt för tillverkande företag att besitta konkurrensfördelar gentemot andra företag som 

agerar på samma produktmarknad. Det är dock inte enbart produktens kvalitet, design eller 

pris som spelar roll då det gäller att erövra nya eller behålla befintliga kunder. Av just den 

anledningen att globaliseringen tagit fart under de senaste årtiondena har logistiken blivit ett 

allt större och viktigare konkurrensmedel. (Womach, Jones, & Roos, 1990) 

Inom dagens logistik fokuseras det mycket på produktionstekniska områden för att hjälpa 

företag att bli mer resurssnåla och lönsamma samtidigt som det skapar värde för kunden i 

form av bättre kvalitet, högre effektivitet och tillförlitlighet. Några viktiga aspekter inom 

produktionslogistiken och något som de flesta företag strävar efter är att tillverka en produkt i 

rätt tid, rätt kvantitet och kvalitet för att kunna leverera till en förutbestämd plats på utsatt tid. 

För att kunna uppnå detta finns det många faktorer som spelar in och hänger ihop på olika 

sätt. (Jonsson & Mattsson, 2005) 

Lean Production är i dagsläget den populäraste filosofin att arbeta med för att kunna uppfylla 

dessa aspekter och många företag arbetar idag med att implementera filosofin i sin 

verksamhet. De huvudsakliga målen det talas om då Lean Production behandlas är att skapa 

en resurssnål produktion som lever upp till de kvalitetsmål som finns samtidigt som leverans 

sker vid rätt tid och i rätt kvantitet. Detta ämnas uppnås genom att optimera planerings- och 

produktionsprocessen på ett sådant sätt att flödet blir kontinuerligt. För att skapa ett 

kontinuerligt flöde bör lager och buffertar mellan olika processteg minskas, om möjligt tas 

bort helt, vilket minskar antalet produkter i arbete, genomlopps- och ledtider, såväl som 

kapitalbindning. Vid arbete med mindre buffertar minskar även riskerna för att defekta 

produkter levereras till kund då dessa blir lättare att överskåda och defekter kan upptäckas 

visuellt (Rother & Shook, 1998). Utöver detta blir responstiden för kedjan allt snabbare då en 

kortare ledtid uppnås. Att tillverka produkter i rätt kvantitet och kvalitet vid rätt tid ger goda 

förutsättningar att nå en hög leveransprecision till kund (Segerstedt, 2008). 

1.2 Problematisering 
Som nämndes i föregående avsnitt är det många företag som redan har eller arbetar med att 

implementera Lean Production. Många av dessa företag har dock problem med att skapa ett 

kontinuerligt flöde som samtidigt är resurssnålt (Rother & Shook, 1998). Enligt Rother och 

Shook är anledningen till detta att företagen kastar sig in i olika aktiviteter som ska minska 

slöserier utan att ha en plan eller målsättning med arbetet. Konsekvenserna med arbetet blir att 

flödet förbättras för vissa delprocesser men för det totala flödet uteblir det förväntade 

resultatet.   

För att kunna genomföra en lyckad implementering av Lean Production är det därför viktigt 

att se till hela produktionsflödet och inte enbart avgränsade processer. Inom Lean Production 
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används många olika verktyg för att uppnå de mål som eftersträvas vid en implementering. 

Det är dock få verktyg som tar hänsyn till både produktionsflödet och informationsflödet 

samtidigt vilket är en förutsättning för att kunna genomföra förbättringsarbete som ger resultat 

för det totala flödet. Värdeflödesanalys är ett Leanverktyg som ser till det totala flödet och gör 

att företaget kan se över sina processer på ett överskådligt sätt. Lagerstyrning, 

verkstadsutformning, ställtider samt produktionsplanering är några av de delar som innefattas 

i en värdeflödesanalys och som grundligt ses över under genomförandet. (Ibid.) 

Genom att utföra en värdeflödesanalys finns möjligheter för företag att upptäcka brister i 

produktionsstyrningen och därmed även utföra förändringar för att förbättra dessa. En 

förbättring av dessa brister ger företagen en chans att vinna konkurrensfördelar både genom 

kortare ledtider, säkrare leveranser i form av högre leveransprecision samt mindre slöseri. 

(Rother & Shook, 1998). 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att, genom utförandet av en värdeflödesanalys, identifiera 

förbättringsförslag som kan effektivisera produktions- och planeringsprocessen vid ett 

tillverkande företag.  

1.4 Forskningsfrågor 
Genom att utföra en värdeflödesanalys samt söka svar på nedanstående frågeställningar kan 

syftet med examensarbetet infrias. 

RQ 1: Hur kan en lagernivå, för att uppnå en högre leveransprecision, identifieras och 

implementeras? 

RQ 2: Hur kan en förkortad ledtid uppnås genom att förbättringar inom en planerings- och 

produktionsprocess identifieras och implementeras? 

RQ 3: Hur kan orderläggningsprocess och prognoser, för att tillåta en effektiviserad 

produktions- och planeringsprocess, förändras?  

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att fokusera på att hitta förbättringsförslag med hjälp av teorier inom 

logistikens referensramar, främst relaterat till Lean Production och lagerstyrning. Den 

avslutande handlingsplanen kommer byggas utefter teorier om hur förändringar ska 

genomföras i syfte att skapa goda förutsättningar för att lyckas med förändringsarbetet. 
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2. Metod 
I detta avsnitt behandlas de metodval och det tillvägagångssätt som den vetenskapliga studien 

kommer att utföras på för att uppnå de målsättningar som författarna initialt har satt upp.  

2.1 Metodval 
Enligt Ejvegård (1996) är metodvalet en viktig del av en vetenskaplig studie. För att uppnå 

högre vetenskaplighet bör medvetenhet eftersträvas när metodvalet och sedermera 

metodappliceringen utförs. De metoder som används ska dessutom både anges och beskrivas 

utifrån hur de tillämpats för att läsaren ska få möjligheten att förstå materialet på ett bättre och 

mer effektivt sätt. (Ibid.) 

2.1.1 Induktiv kontra deduktiv forskningsansats 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det två övergripande filosofier om hur ett vetenskapligt 

problem kan angripas samt hur teori och empiri ska kopplas ihop. Vilken ansats som ska 

användas besvaras med hjälp av forskarens insikt om vilka teorier som ska användas för att nå 

de mål som satts upp. Här introduceras den induktiva respektive deduktiva ansatsen. (Ibid.) 

Vid användandet av den deduktiva ansatsen inhämtas information med syfte att sedan 

lokalisera och testa en eller fler befintliga teorier för att till sist, efter behov, bygga om teorin 

att passa det specifika problemet. Det induktiva angreppssättet däremot utgår från att med 

hjälp av inhämtad information, empiri, dra allmängiltiga slutsatser som förhoppningsvis leder 

till att en teori skapas. (Ibid.) 

Denna studie kommer främst baseras på ett deduktivt angreppssätt då teorier som redan finns 

tillgängliga kommer att ligga till grund för studiens arbetsgång. Dessa teorier innefattar 

huvudområdet Lean Production, med fokus på värdeflödesanalys, produktionseffektivisering 

och lagerstyrning. Litteraturstudien utfördes genom sökning av information i böcker, artiklar i 

vetenskapliga tidsskrifter samt genom andra elektroniska källor. Sökning av vetenskaplig 

litteratur har gjorts via Luleå Tekniska Universitets databaser och innefattar följande sökord:  

CONWIP 

Delivery accuracy 

De sju slöserierna 

Inventory 

Inventory control 

Kaizen 

Kanban 

Lagerdimensionering 

Lagerstyrning 

Lager 

Lean Production 

Ledtid  

Leveransprecision  

Line balancing 

Linjebalansering 

Logistics 

Logistik 

Manufacturing control 

Production control 

Produktionsstyrning 

Seven wastes 

SMED 

Takttid 

Value stream mapping 

Värdeflödesanslys

Med hjälp av värdeflödesanalys som grund har nuläget på företaget beskrivits, vilket består av 

de produktions- samt planeringsprocesser som ingår i det specifika flödet. För att skapa en så 
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tydlig bild som möjligt har författarna även använts sig av intervjuer och observationer för att 

slutsatser ska kunna dras vid jämförande med befintlig teori.  

2.2 Datainsamling 
Ett viktigt moment i en studie är att samla in data för att både kunna genomföra studien och 

dra slutsatser av resultatet. Ett av de svåraste momenten som har med data att göra är steget 

efter insamlingen, alltså analysen. Det är därför viktigt att den som utför studien tolkar de data 

som samlats in på rätt sätt. Saunders et al. (2009) delar in data i två kategorier, kvantitativ 

respektive kvalitativ data. 

2.2.1 Kvantitativ data kontra kvalitativ data 

De kvantitativa data som samlas in under en studie är oftast i form av siffror som är lämpade 

till att generalisera något, exempelvis medellivslängden hos ett lands befolkning. Det finns 

många användningsområden där det går att använda sig av kvantitativ data, men Saunders et 

al. (2009) påpekar att det är extra viktigt att kontrollera validiteten av de data som används, 

vilket även diskuteras i avsnitt ”2.3.2 Validitet”. Kvantitativ data samlas oftast in i form av 

enkäter, datafiler från företag eller annan data som på något sätt kvantifierats. (Ibid.) 

Med kvalitativ data menas information som inte består av siffror eller är kvantifierade. Enligt 

Saunders et al. (2009) kan det handla om såväl korta, öppna frågor i enkätform som mer 

komplex data, exempelvis hela företagsdokument eller nedtecknande av längre, djupgående 

intervjuer.  

På en litet mer ingående nivå kan kvalitativ och kvantitativ data delas in i ytterligare två; 

primär- samt sekundärdata vilka beskrivs nedan. 

Primärdata 

Primärdata är enligt Dahmström (2005) data som samlas in av en forskare genom bland annat 

intervjuer, enkäter, bokföring och observationer i syfte att användas till att utföra en studie. I 

de allra flesta fall, vid användandet av primärdata, finns inga tidigare lagrade data varför det 

blir nödvändigt att insamla dessa på egen hand. Vid utförandet av primärdatastudier är det 

inget tvång att enbart använda sig av endast en metod, varför det inte är ovanligt att 

kombinera flera olika insamlingsmetoder för att kunna driva in de data som behövs. Det kan 

även vara nödvändigt att komplettera primärdata med eller utnyttja relevant, redan befintlig, 

sekundärdata. 

 

Vid insamlandet av primärdata genom intervjuer finns ett antal olika tillvägagångssätt eller 

upplägg. De olika typerna av intervjuer kan vara strukturerade, ostrukturerade eller fria. I en 

strukturerad intervju utgår intervjuaren ofta från exempelvis ett frågeformulär och följer 

frågorna i en viss ordning, medan densamme i en ostrukturerad intervju kan utgå från ett 

frågeformulär, men intervjun kan bli friare och frågorna berörs i en icke förutbestämd 

ordning.  Vid den fria intervjun i sin tur tar intervjuaren sig an en passivare roll. I denna typ 

av intervju bör intervjuaren inte ställa några direkta frågor utan låter respondenten tala fritt. 

(Carlsson, 1990) 
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Övriga typer av intervjuer som Dahmström (2005) tar upp är exempelvis telefonintervjuer och 

besöksintervjuer, där besöksintervjuer beskrivs som dyra och tar lång tid men reder ut frågor 

grundligt, samtidigt som telefonintervjuer ses som effektiva och billiga.  

Sekundärdata 

Sekundärdata är enligt Dahmström (2005) data som finns tillgängligt i olika register, 

databaser eller i statistik, det vill säga befintlig data som redan finns insamlat. Sekundärdata 

kan med fördel användas som komplement till primärdata då författaren kan jämföra befintlig 

data med primärdata och då få ett mer tillförlitligt resultat. Det är även en mer 

kostnadseffektiv och snabbare metod att använda då resurser och tid, för att samla ny data, 

inte behöver läggas. Det är dock viktigt att författaren är medveten om riskerna med att 

använda sekundärdata. Sekundärdata kan både vara föråldrad och inaktuell samt ge en felaktig 

bild på grund av underrapportering, ändrade definitioner eller förändrade avgränsningar. 

(Dahmström, 2005) 

Studien har baserats på en mängd data som har både kvalitativt och kvantitativt innehåll. De 

kvalitativa data som insamlats är resultatet från intervjuer med ett tjugotal personer vilka 

besitter god kännedom om de processer examensarbetet rör. Personerna som intervjuats är 

operatörer, produktionsledare, planerare samt andra nyckelpersoner inom 

borrstålsproduktionen på Sandvik Materials Technology. Intervjustrukturen för de olika 

intervjuerna har skiljt sig åt och efter behov har författarna använt sig av strukturerade, 

ostrukturerade samt fria intervjuer. Strukturen för de strukturerade intervjuerna finns att se i 

Bilaga 1 - 4. Utöver detta har även observationer av planerings- och produktionsprocessen 

gjorts i syfte att kartlägga processer och skapa en bild av hur dagens produktion av borrstål 

fungerar. I och med att informationen från dessa källor och observationer inte dokumenterats 

på liknande sätt tidigare anses de enligt Dahmström (2005) vara av karaktären primärdata. 

De kvantitativa data som har använts kommer bland annat från företagets databaser och består 

främst av information angående processer, försäljningsstatistik, prognoser och orderhistorik. 

Dessa data har med andra ord funnits tillgänglig redan innan denna rapport utfördes och har 

därmed inte insamlats av författarna. Enligt Dahmström (2005) klassificeras detta då som 

sekundärdata.  

De intervjuer och observationer samt den litteraturstudie som utförts har mynnat ut i 

information och data som sedan har legat till grund för nulägesbeskrivningen. I 

nulägesbeskrivningen har den insamlade informationen sammanställts och därefter 

upprättades en nulägeskarta baserad på denna information. De processdata som använts vid 

kartläggningen har sammanställts för att beskriva processens värdeskapande och icke 

värdeskapande aktiviteter samt för att ge en bild över potentiella förbättringsområden.  

Empirin från nulägesbeskrivningen har tillsammans med teorin använts för att genomföra en 

analys av de områden där utrymme för förbättring har kunnat antas finnas tillgängligt. Utifrån 

analysen har slutsatser dragits och rekommendationer inför en eventuell implementering 

formulerats. Avslutningsvis skapades en diskussion angående dessa slutsatser, 

rekommendationer och även problem som uppkommit under arbetets gång. 
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Observationer 

Rekommendation, 

slutsats och 

diskussion 

Litteraturstudie 

Nulägesbeskrivning 

Förbättringsförslag 

Analys av nuläget 

Intervjuer/ 

datainsamling 

För att ge en bild över tillvägagångssättet för examensarbetet visas en schematisk bild över 

berörda områden i Figur 1 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Metodproblem 
Det är oviktigt, nästintill betydelselöst vilken metod som använts för att inhämta och 

analysera data ifall det inte görs på rätt sätt. Ejvegård (1996) argumenterar för att mått, 

parametrar, mätinstrument, test och undersökningar måste vara både reliabla och valida för att 

vara lämpliga att använda sig av i en vetenskaplig studie.  

2.3.1 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas hur pålitligt ett mätinstrument och dess måttenhet är samt hur god 

användbarheten av detta anses vara för just det syftet. Exempelvis resonerar Ejvegård (1996) 

på ett figurativt sätt med orden att ett gummiband inte lämpar sig som måttstock, då pålitliga 

mått inte kommer kunna tas. Några hot mot reliabiliteten hos mätningar gjorda av en 

observatör är enligt Saunders et al. (2009) exempelvis en utfrågad person som felaktigt svarar 

på frågor eller besitter ett tydligt ställningstagande. Detta kan leda till ett sämre respektive 

bättre resultat, gentemot det rättvisande, men konsekvensen blir en mindre reliabel mätning. 

Andra hot mot reliabiliteten i en mätning ligger hos observatören och är motsvarande 

felaktiga ageranden samt ogynnsamma ställningstaganden. (Ibid.) 

Saunders et al. (2009) tar upp tre frågor för att ett reliabelt resultat ska uppnås. 

1. Kommer mätningarna få samma resultat vid ett annat tillfälle? 

2. Kommer liknande observationer kunna uppnås av andra observatörer? 

Figur 1. Tillvägagångssätt för examensarbete 
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3. Fanns det någon tvetydighet i hur resultatet genererades från befintlig data? (Ibid.) 

Validitet innebär enligt Ejvegård (1996) att om en forskare, eller den person som utför en 

studie, verkligen mäter det som initialt är avsett att mätas. Om en mätning inte är valid är den 

alltså inte giltig. För att undvika det faktum att utföra en icke-valid mätning är det viktigt att 

underbygga denna med verkliga fakta som visar på att rätt parameter har mätts. 

Reliabiliteten hos de data som insamlats genom intervjuer och som använts i detta 

examensarbete kan anses tillfredsställande, då författarna bedömer att de mest lämpade 

personerna inom respektive process på Borrstål 09 har använts som respondenter. De 

respondenter som valts har arbetat en längre tid på Borrstål 09 och besitter därmed stora 

kunskaper. Utöver detta har även fria intervjuer utförts löpande under hela studien för att 

kontrollera att insamlat material är korrekt. Hade examensarbetet löpt under en längre tid, 

hade det dock varit fördelaktigt att utföra ytterligare intervjuer för att på så vis säkerställa att 

informationen är reliabel. För att säkerställa validiteten på dessa data har författarna även 

kontrollerat vissa delar av den information som samlats in under studiens gång med hjälp av 

de egna observationerna. 

Övrig datainsamling som utförts innefattar cykeltider för de olika processerna i borrstålsflödet 

samt leverans-, fakturerings- och prognosdata för 2010. Processernas cykeltider i flödet har 

inte kunnat kontrolleras av författarna på grund av tidsbrist, vilket gör att reliabiliteten kan 

antas vara något lägre än vad den annars kunnat vara. Validiteten anses dock vara hög av det 

faktum att författarna har fått ta del av hur mätningsarbetet utförts. Gällande leverans-, 

fakturerings, och prognosdata anses reliabiliteten för de två sistnämnda vara hög, medan 

reliabiliteten på leveransdata är något lägre på grund av ett avbrott i mätningarna under en 

kortare period. Validiteten för samtliga tre anses dock vara mycket hög, då dessa består av 

rådata och är de efterfrågade av författarna. 

Figur 2. Tillvägagångssätt för examensarbete 
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Logistik 

RQ 3 

Förändringar som samverkar med effektivare produktions- och 

planeringsprocess.  

 

Lagerstyrning 

  -ABC-analys 

  -Orderkvantitet 

  -Kanban 

  -CONWIP 

Effektivisering 

  -Linjebalansering 

  -SMED 

   

Lean Production 

  -5s 

  -Kaizen 

  -Slöserier  

  -Värdeflödes- 

    analys 

RQ 2 

Minskad ledtid  

RQ 1 

Ökad leveransprecision 

Genom utförandet av en värdeflödesanalys identifiera 

förbättringsförslag som kan effektivisera planerings- och 

produktionsprocessen vid ett tillverkande företag. 

3. Teori 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som kommer användas och ha betydelse 

för analysen av examensarbetet.  

För att visa på vilka teorier som är relevanta för studien har författarna tagit fram en figur där 

dessa är samlade, se Figur 2. Genom att studera de teorier som finns beskrivna nedan fås den 

teoretiska grund som behövs och senare kommer att användas för att söka svar på 

forskningsfrågorna vilket leder till att examensarbetets syfte kan uppnås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.1 Logistik 
Mattson (2004) definierar begreppet logistik som; ”ett samlingsnamn för alla de aktiviteter 

som ser till att material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantiteter. Det 

kan definieras som planering, organisering och kontroll av materialflöden, från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion, som syftar till att ge en god leveransservice 

under beaktande av de kostnader och andra uppoffringar som är förknippade med att skapa 

tids- och platsnytta för varor”.  

Figur 3. Teoretisk referensram 
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Logistik beskrivs ofta som läran om effektiva materialflöden och är mer utav ett synsätt än en 

samling tekniker, metoder och verktyg. Syftet med logistik är att förbättra processer och 

effektivitet i ett företag och på så sätt skapa ett positivt resultat. Ett företag är uppbyggt av 

olika delsystem som alla påverkar varandra på ett eller annat sätt. Relationerna mellan de 

olika systemen kan utgöras av bland annat material- och informationsutbyten. Det blir allt 

viktigare att betrakta alla dessa delsystem tillsammans, samt att involvera flödet från råvara 

till slutkund i samma system för att kunna effektivisera hela försörjningskedjan så att samtliga 

delar blir optimerade. Mått på effektiviteten av ett materialflöde kan vara exempelvis ledtid, 

leveransprecision och takttid.   (Jonsson & Mattsson, 2005) 

3.1.1 Ledtid 

Ledtid är det tidsintervall som behövs för att utföra en process. Vid tillverkning ingår tiden för 

förberedelse, köer, bearbetning, förflyttning, mottagning, inspektion samt om det blir en 

eventuell försening (Arnold, Chapman, & Clive, 2008). Ledtiden är alltså den tid kunden 

måste vänta från beställning till dess att varan erhålls. En lång ledtid försämrar flexibiliteten 

för att anpassa sig till ett varierande kundbehov. För att kunna optimera en process och 

generera den kortast möjliga ledtiden är det viktigt att få ett jämt flöde utan onödiga omvägar 

samt att eliminera överproduktion och onödigt stora lager (Rother & Shook, 1998). 

3.1.2 Leveransprecision 

Leveransprecision är ett mått som avser mäta andelen lagda order som levereras vid rätt 

tidpunkt. Antalet företag som tillämpar någon form av kundorderstyrd produktion ökar 

ständigt, varför leveransprecisionen har fått allt större betydelse som effektivitetsmått. 

(Jonsson & Mattsson, 2003) 

Leveransprecisionen påverkas både av leveranstidssättningen och hur väl denna hålls med 

hjälp av den operativa styrningen. Vid åtskilliga leveransförseningar kan det bero på att 

leveranstidssättningen satts på fel sätt snarare än på störningar eller bristfällig planering. 

(Ibid.) 

Två olika sätt att mäta leveransprecisionen presenteras av Jonsson och Mattsson (2003), vilka 

är:  

1. Antal verkliga leveranser i förhållande till antal lovade leveranser. 

2. Antal försenade leveranser i förhållande till totalt antal. 

Det första av dessa två är oftast ett grövre mått än det andra, speciellt vid mätperiodlängder 

längre än en vecka. 

3.1.3 Takttid 

Takttiden beskriver hur ofta en artikel eller komponent bör tillverkas för att kunna leva upp 

till kundernas efterfrågan. Med andra ord ska en produkt tillverkas i samma takt som en 

produkt säljs. Takttiden beräknas på så sätt att den tillgängliga arbetstiden per skift, i 

sekunder, divideras med efterfrågan per skift, i antal. Denna takttid används sedan för att 

synkronisera takten i produktionen med takten för försäljningen. (Arnold, Chapman, & Clive, 

2008) 
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För att producera enligt takttid bör dock ett antal kriterier uppfyllas. Dessa är att: 

 Klara av snabba reaktioner vid problem inom takttiden för att inte hamna efter. 

 Eliminera orsaker till oplanerade stopp genom exempelvis förebyggande 

serviceåtgärder på maskiner. 

 Eliminera ställtider, särskilt i monteringsprocesser längre fram i flödet, för att 

snabbt kunna börja producera en annan artikel vid behov. (Ibid.) 

3.2 Logistikens flöden 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) brukar logistik, som tidigare nämnts i avsnitt ”3.1 

Logistik”, ibland kallas läran om effektiva materialflöden. Dock är det inte enbart 

materialflöden som studeras inom logistiken, utan även informationsflöden och monetära 

flöden, vilka alla är beroende av varandra. Detta visualiseras i Figur 3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Materialflödet 

Materialflödet innefattar flödet av produkter från en ursprunglig källa till slutkund och har 

enligt Jonsson och Mattsson (2005) traditionellt uppfattats som det primära flödet inom 

logistiken. Det som har skapat denna syn är det ekonomiska värde, den miljöpåverkan och de 

stora resurser som materialflödet representerar. Tillverkande företags materialflöde sträcker 

sig hela vägen från leverantör till kund. Det som flödar in i företaget är råvaror och 

komponenter som behövs för att tillverka produkten. Efter att produkten vidareförädlats 

genom produktionsflödet skickas de vidare till kunden. I de fall materialflödet går åt andra 

hållet, uppströms från kund, rör det sig ofta om returer av olika anledningar. (Jonsson & 

Mattsson, 2005) 

Informationsflödet 

För att kunna skapa ett effektivt materialflöde som utnyttjar sina resurser på rätt sätt och exakt 

motsvarar kundens efterfrågan behövs en viss mängd information. Denna information 

innehåller parametrar såsom det egna företagets produktionskapacitet, maskinbeläggning och 

hur mycket material som finns tillhanda. Utöver detta behövs även information angående 

kunders behov och leverantörers förmåga att leverera det material som erfordras. All denna 

information innefattas i informationsflödet vilket gör att materialflödet sedermera beror av 

detta flöde för att på lång och kort sikt planera ut de resurser som behövs. (Ibid.) Inom 
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Figur 4. Logistikens flöden (Jonsson & Mattsson, 2005) 
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informationsflödet är det bland annat försäljnings-, prognos- och kundorderinformation som 

styr den befintliga och framtida efterfrågan. Informationen tas delvis fram internt genom 

skapandet av försäljningsprognoser, men även kundorder samt vilka planer kunderna har för 

framtiden genererar information för efterfrågan. Detta ger med andra ord upphov till flera 

informationsflöden både inom och utom företagets gränser. (Ibid.) 

Monetära flödet 

Det monetära flödet kommer som en följd av det materialflöde som går från leverantör till 

kund. Det monetära flödet är betalningsflödet vilket går i motsatt riktning gentemot 

materialflödet. På samma sätt som materialflödet, kan ibland även detta flöde vändas vid 

returer. Ett monetärt flöde går även att använda på ett mer strategiskt sätt. Exempel på ett 

strategiskt monetärt flöde är finansieringsstöd. I denna typ av monetära flöden kan exempelvis 

en leverantör få stöd av sin kund för att finansiera i något som gynnar kunden. Den vanligaste 

typen av monetära flöden är dock de flöden som består av betalningar i form av fakturor. 

(Ibid.) 

3.3 Linjebalansering 
Materialflödet som kan bestå av en produktions- eller monteringslinje, och som har beskrivits 

i kapitel ”3.2 Logistikens flöden”, bygger ofta på ett antal olika processteg som är kopplade 

till varandra. Dessa steg följer oftast varandra i en bestämd ordning, vilken inte alltid är den 

mest optimala. För att få en så hög produktion som möjligt är det viktigt att ha en utjämnad 

produktionslina där samtliga stationer i produktionen har en så jämn kapacitetsbeläggning 

som möjligt. Med hjälp av linjebalansering kan arbetsuppgifterna i en produktionslina 

struktureras och arbetsuppgifterna fördelas så att summan av outnyttjad tid kan minimeras vid 

en given produktionstakt. Uppgifterna bör struktureras så att de operationer som ska utföras 

vid varje station har en liknande tidsåtgång. Tillgänglig tid för en station bestämmer 

produktionshastigheten och kallas för cykeltid. Två sätt för att uppnå en bättre balans är att 

minska cykeltiden vid ett givet antal arbetsstationer eller att minimera antalet arbetsstationer 

vid en given cykeltid. (Segerstedt, 2008) 

Vid ett flöde som inte är optimerat bildas onödiga köer och väntetid uppstår. Den station som 

har längst arbetstid, det vill säga flaskhalsen, bestämmer cykeltiden i flödet. För att optimera 

flödet krävs alltså att de andra stationernas cykeltid närmar sig cykeltiden för flaskhalsen. 

Balanseringsförlusten är den tid som blir över då cykeltiderna för processerna skiljer sig åt, 

och räknas som en ren förlust. (www.ViPP-guiden.se)  

Balanseringsförlusten   ges av:  

  
        

   
 

Där,  
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Att utföra en linjebalansering kan vara en komplicerad uppgift och begränsas ofta av många 

faktorer. Det kan bland annat vara att vissa processteg måste utföras i en viss ordning och att 

arbetsuppgifterna då inte kan fördelas mellan de olika stationerna. Vissa uppgifter kan även 

kräva fler än en operatör eller vara bunden till att slutföras i en viss maskin varpå en 

förändring blir svårare att genomföra. Något som inte innefattas i linjebalanseringsformeln 

men som också kan skapa obalans är ställtider. Då ställtiderna mellan olika maskiner i en 

produktionslinje kan skilja sig väsentligt ifrån varandra skapar detta en störning då omställ 

ska utföras. (Nahmias, 2009) 

3.4 Single Minute Exchange of Dies (SMED) 

Långa ställtider i produktionsprocessen är något som många företag kämpar med. 

Verksamheter som har för långa ställtider blir ofta tvungna att hålla stora batchstorlekar för att 

täcka upp för det produktionsbortfall onödiga ställ skulle innebära. Stora batchstorlekar leder i 

sin tur bland annat till låg flexibilitet, höga PIA, långa kötider och långa ledtider. Genom att 

kunna minska ställtiden fås fördelar i att batchstorlekarna kan minskas vilket skulle förbättra 

produktionen på samtliga exempel nämnda ovan. Kortare ställ innebär alltså att en effektivare 

produktion skapas som är mer flexibel vid förändringar i efterfrågan samtidigt som ledtiderna 

minskar (Segerstedt, 2008).  

År 1970 skapades en metod, av Shigeo Shingo, för att ta sig an problemet med att reducera 

ställtider. Metoden kallas SMED-metoden, Single Minute Exchange of Dies, och bygger på 

att delar av omställningsarbetet kan utföras utanför maskinen medan den fortfarande är igång. 

Delar i omställningsarbetet som kräver att maskinen står still utförs sist. Detta innebär att de 

delar i omställningsarbetet som kan göras under den tid då maskinen fortfarande går kommer 

förkorta ställtiden (Nahmias, 2009). Vid införande av SMED används en klassisk metod som 

bygger på åtta steg, enligt Segerstedt (2008). 

1. Separera arbete som utförs när maskinen står stilla, inside exchange of die (IED), och 

arbete som utförs när maskinen fortfarande arbetar, outside exchange of die (OED). I 

detta steg fås en tydlig bild över vilka moment som görs samtidigt som maskinen 

fortfarande arbetar, vilket är vad som eftersträvas.  

2. Gör om IED till OED. Sträva efter att omvandla arbete som i nuläget utförs då 

maskinen står stilla till att kunna utföras då maskinen är igång.  

3. Funktionell standardisering, vilket innebär att om verktygens form och dimension är 

standardiserade kan detta underlätta vid verktygsbyten. 

4. Funktionella fästanordningar. Detta innebär att fästanordningar bör konstrueras på så 

vis att onödig tid vid fästning, så som exempelvis skruvning, kan elimineras.  

5. Använd förhandsjusterade fixturer för att kunna förbereda, fästa och justera produkten 

som står på tur att köras i maskinen utan att behöva stoppa maskinen mellan varje 

produkt. 
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6. Parallella operationer vid omställning av en maskin kan medföra en halvering av 

ställtiden. 

7. Eliminera justeringar genom utnyttjande av styrpinnar och hållare för verktygen.  

8. Mekanisera infästningen av verktyget för att få en precisionsstyrd justering. (Ibid.) 

Genom SMED-metoden kan förändringar göras utan att det behöver innebära någon större 

finansiell satsning för företaget men som har en stor inverkan på den totala ledtiden. De 

satsningar som görs återbetalar sig ofta så fort förändringarna är applicerade i produktionen. 

Kortare ställtider innebär exempelvis att en flexiblare produktion kan uppnås vilket i sin tur 

kan leda till minskade lager på grund av att batchstorlekarna kan minskas. (Ibid.) 

3.5 Lagerstyrning 
Syftet med lagerstyrning är att ge lagom stora lager med målet att kunna tillgodose efterfrågan 

utan att brist uppstår. Brist i lagret kan leda till att en kund väljer en annan leverantör 

alternativt att kundens tillit till sin nuvarande leverantör försvagas. En effektiv styrning av 

lager kan hålla kostnaderna nere samtidigt som kunderna kan få bra service. 

Kapitalbindningen i lagrat material är dessutom ofta mycket större än det kapital som är 

bundet i maskiner och anläggningar, varpå lagerstyrningen är ett viktigt moment att se över 

och förbättra. Utöver detta skapar lager även kostnader i hantering och lagerutrymme. 

(Segerstedt, 2009) 

Lagerstyrningen är tätt sammankopplad med inköp, produktion och transporter, därför måste 

hänsyn även tas till dessa delar vid en förändring av lagerstyrningen. På grund av att 

lagerstyrningen är sammankopplad till dessa tre viktiga poster finns det gränser för hur 

mycket det lönar sig att sänka sina lagersaldon (Axsäter, 1991). Ett för litet lager kan medföra 

att produktionen står stilla på grund av svält, vilket kan leda till att försäljningstillfällen går 

förlorade (Segerstedt, 2008). Enligt Axsäter (1991) är det dock sällan som ett företag ligger 

nära denna gräns.  

Det är sällan det endast finns ett lager i ett produktionssystem, utan lagersystemet består ofta 

av flera lager som är kopplade till varandra. Ett lagersystem som består av flera nivåer är 

svårare att styra och analysera än enskilda lager. För att kunna styra ett lager krävs att hänsyn 

tas till kopplingen mellan de olika lagren. Dessa olika lager betraktas dock likvärdigt ur 

lagerstyrningssynpunkt även om de rent innehållsmässigt är olika. (Ibid.)   

Gemensamt för samtliga lagertyper är att det lönar sig att ha sin lagerhållning tidigt i flödet. 

Detta mest på grund av att artiklarna har ett lägre värde ju tidigare de befinner sig i flödet, och 

därmed blir inte kapitalbindningen lika hög som om exempelvis högförädlade produkter 

lagras i onödiga kvantiteter senare i flödet. (Axsäter, 1991) 

För att kunna styra ett samordnat lagersystem krävs regler för hur och när ett lager ska fyllas 

på. Då samtliga lager kommer påverkas av varandra måste strategierna för lagerstyrningen ta 

hänsyn till samtliga lager i produktionskedjan. Om slutlagret har en hög lagernivå måste 

påfyllnadstakten från lagren innan minskas för att inte lagernivån i slutlagret ska bli för högt. 
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Styrningen av lagernivåer bör därför baseras på information från både slutefterfrågan och 

lagersituation i samtliga lager i kedjan för att kunna skötas optimalt. (Ibid.) 

Det finns många olika sätt att styra och sköta ett lager både när det handlar om vilken 

produktmix och vilka kvantiteter som ska lagerföras samt när beställningar till lagret ska ske. 

Nedan beskrivs en analysmetod för att avgöra vilka produkter som bör lagerföras. 

3.5.1 ABC-analys 

En ABC-analys görs med syfte att dela in ett företags olika produkter i olika grupper för att 

avgöra vilka produkter som står för den största delen av försäljningsvärde och 

försäljningsvolym. Generellt sett brukar 80/20-regeln nämnas, vilket betyder att 20 procent av 

produkterna står för 80 procent av försäljningen och vice versa. (Arnold, Chapman, & Clive, 

2008) 

Vid ABC-lagerstyrning delas produkterna ofta upp i tre eller fler grupper just efter denna 

princip. Produktgrupperna kan kallas A, B och C och brukar enligt Arnold, Chapman & Clive 

(2008) delas in enligt följande; Produktgrupp A innefattar 20 procent av det totala antalet 

produkter och svarar för 80 procent av försäljningen. Respektive siffror för produktgrupp B är 

30 procent av produkterna som står för 15 procent av försäljningen och produktgrupp C där 

50 procent av det totala antalet produkter som tillverkas endast utgör 5 procent av 

försäljningen. 

Med hjälp av denna klassificering går det att dela upp hur dessa produkter ska lagerhållas. 

Exempelvis kan ett större säkerhetslager behövas för produktgrupp A då efterfrågan är större 

och fluktuationer lättare kan uppstå. Det är även möjligt att endast producera produkter i 

produktgrupp C på beställning, alltså att inte lagerföra dessa alls, vilket sparar utrymme och 

minskar det kapital som är bundet i material. För att bestämma lagerkvantiteter och 

säkerhetslager för A-, B- och C-produkter finns det många olika tillvägagångssätt, två av 

dessa beskrivs nedan. (Ibid.) 

3.5.2 Orderkvantiteter och säkerhetslager 

Grundproblemen vid lagerstyrning är att bestämma optimala lagerstorlekar för att fylla på 

lager samt att avgöra när detta ska ske. Det finns en mängd olika metoder för att beräkna 

detta. Beställningspunktsystem är ett sätt att beräkna optimal lagernivå för påfyllnad och 

Economic Order Quantity används för att beräkna hur stor mängd artiklar som ska beställas 

vid varje tillfälle. (Arnold, Chapman, & Clive, 2008) 

Beställningspunktsystem (BP) 

Beställningspunktsystem är den vanligaste metoden för materialplanering av artiklar med 

oberoende behov.  Beställningspunkten räknas fram med hjälp av en matematisk ekvation och 

används för att tala om när ett lager kräver påfyllnad. När en artikels fysiska lagernivå når 

eller hamnar under den uträknade beställningspunkten skickas en signal om påfyllnad, vilket 

visualiseras i Figur 4. (Segerstedt, 2008) 
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Beställningspunkten beräknas enligt:  

            

Där: 

                              

                         

                                                  

Economic order quantity (EOQ) 

EOQ är en matematisk formel som används för att beräkna optimal orderstorlek. En för stor 

order medför ökade kostnader i lagerhållning och i kapitalbindning och en för liten order ökar 

riskerna för att brist uppkommer, därför är det viktigt att se över och beräkna den mest 

optimala storleken.  

Ekonomisk orderkvantitet beräknas enligt:   

      
    
   

 

Där:  

                                         

                                  

                  

                                  

Ekonomisk orderkvantitet tar som synes ovan hänsyn till lagerkostnad, ordersärkostnad, ränta, 

årsvolym och tillverkningskostnad. Förutsättningarna för att kunna använda EOQ är att dock 

att efterfrågan är konstant och kontinuerlig samt att ledtiden, ordersärkostnad och 

lagerhållningskostnad för beställda varor är konstanta. Formeln förutsätter även att hela 

ordern levereras vid samma tillfälle. För att hålla nere kapitalbindningen och upprätthålla en 

flexibel produktion är det inte enbart lagerdimensioneringen som har betydelse. Material i 

arbete (MIA) har även det inverkan på kapitalbindningen och kan minska flexibiliteten vid 

stora mängder. Nedan beskrivs Kanban och CONWIP som är två olika sätt att begränsa 

mängden material i produktionskedjan. (Segerstedt, 2008)  

3.6 Kanban 
Det japanska ordet Kanban betyder på svenska; lapp eller kort och är idag synonymt med en 

typ av behovsplanering. Kanbansystemet skapades på sent 1940- och tidigt 1950-tal i 

samband med Toyotas produktionssystem. En man vid namn Taiichi Onho skapade Kanban 

för att kontrollera produktionen mellan de olika processerna och implementera Just in Time 

vid Toyotas fabriker i Japan. (Gross & McInnis, 2003) 

Tid 

Lagernivå 

BP 

Figur 5. Figurativ bild över beställningspunktssystem 

(Segerstedt, 2008) 
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Meningen med kanbankorten är att använda visuella signaler i form av dessa kort för att 

bestämma hur mycket som ska tillverkas, när produktionen ska avslutas eller när en 

omställning ska göras. (Ibid.) I praktiken kan detta styras genom att det finns en 

standardiserad behållare i produktionslinan som transporterar produkter mellan olika 

produktionsställen. Då en behållare är tom fästs ett transportkanbankort vid behållaren, 

därefter skickas den till föregående operation som en signal för påfyllning. Kanbankortet 

flyttas då över till en full behållare som sedan skickas tillbaka till den operation vilken 

signalerade för påfyllning. Den tomma behållaren signalerar alltså för start av produktion och 

när denna är full kommer produktionen att avstanna i väntan på nästa behållare med 

tillhörande kanbankort. (Segerstedt, 2008) I Kanbansystemet återfinns även regler som säger 

vad operatören ska göra och vem denne ska kontakta ifall problem uppstår (Gross & McInnis, 

2003).  

Med Kanban tillverkas alltså endast de produkter som behövs för att fylla upp det som en 

kund precis konsumerat och detta kan endast signaleras från kunden. Gross och McInnis 

(2003) säger att Kanban bör ses som ett verktyg hellre än ett planeringssystem. Kanban kan 

alltså inte ersätta materialplaneringen, utan det som kan ersättas är: 

 Den dagliga schemaläggningen av aktiviteter som är nödvändiga att fullfölja i 

produktionsprocessen. 

 Behovet att använda sig av materialplanerare och överordnade för att följa 

schemaläggning av vilka produkter som ska tillverkas och när. (Ibid.) 

Detta befriar materialplanerare och överordnade och ger de mer tid till viktigare aktiviteter så 

som att lösa problem och förbättra processen. 

Nedan följer åtta fördelar, enligt Gross och McInnis (2003), med användandet av Kanban 

gentemot andra system. 

1. Reducerar inventarier. 

2. Förbättrar flödet. 

3. Motverkar överproduktion 

4. Möjliggör styrning på operatörsnivå. 

5. Skapar ett visuellt schema och styrning av processen. 

6. Förbättrar svarstiden för förändringar i efterfrågan. 

7. Minimerar risken för föråldrade inventarier. 

8. Ökar förmågan att kontrollera försörjningskedjan. (Ibid.) 

3.7 CONWIP 
CONWIP introducerades så sent som 1990. Meningen med detta var att skapa ett alternativ 

till Kanban som dragande system. Namnet är en förkortning av det engelska CONstant Work 

In Process vilket betyder konstant antal produkter i arbete. Istället för att, som med Kanban, 

begränsa buffertar vid varje station begränsas det totala antalet produkter i arbete (PIA) eller 

så bestäms en konstant nivå utav PIA med CONWIP. Det senare är dock väldigt svårt att 
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uppnå, varför det i praktiken är lämpligast att begränsa detta med ett maximumvärde. 

(Pettersen & Segerstedt, 2009) 

En för hög nivå av PIA förlänger tiden det tar från produktionsstart till färdigställning och 

leverans. En för låg nivå av PIA däremot, svälter maskiner och tid förloras i den totala 

produktionen om detta inträffar vid en flaskhals. Vid användandet av CONWIP begränsas 

PIA vilket medför att extrema nivåer av produkter i systemet kan motverkas. (Ibid.)  

3.8 Lean Production 
Lean Production är ett produktionssynsätt vilket har uppkommit från Just-in-Time som i sig 

bygger på att tillverka rätt produkt vid rätt tidpunkt. Det handlar alltså i stora drag om att 

minska lager, genomlopps- och ledtider samt att eliminera slöserier (Arnold, Chapman, & 

Clive, 2008). Allt detta för att, som namnet antyder, skapa en mager produktion där allt ska 

vara så effektivt som möjligt. Fokus ligger på värdet för kunden och att de aktiviteter som inte 

skapar värde för kunden är ett potentiellt slöseri (Klefsjö & Bergman, 2007). 

Lean Production strävar efter att flödet ska flyta på i en ostörd ström i samma takt som 

kundernas behov uppstår. Vid användandet av Lean Production anammas ett dragande flöde 

istället för ett tryckande, med andra ord produceras produkterna enligt kundernas behov 

istället för att produceras direkt till ett lager där beställningar plockas. Inom filosofin Lean 

Production används ett antal verktyg för att effektivisera produktionen, däribland 5S, Kaizen, 

de sju slöserierna, värdeflödesanalys samt PDCA-cykeln vilka beskrivs nedan. (Ibid.) 

3.8.1 5S 

5S är en grundmetod inom Lean Production som strävar efter att möjliggöra ständiga 

förbättringar inom en organisation. De fem s:en beskriver hur ett företeg systematiskt kan gå 

igenom sin verksamhet och åstadkomma samt upprätthålla ordning och reda. Efter införande 

av 5S har många förbättringar kunnat konstateras som exempelvis tidsbesparingar, ökad 

effektivitet och en säkrare arbetsplats. Förbättringsarbetet utgår från en checklista där de fem 

s:en utförs i en speciell ordning. (Arnold, Chapman, & Clive, 2008) 

 Sortera – avgör vilka saker och vilken utrustning som är nödvändiga på en 

arbetsstation, de saker eller den utrustning som inte används ska sorteras bort.  

 Systematisera – Ordna saker/utrustning beroende på hur ofta de används.  

 Städa – Städa arbetsstationen och håll det rent.  

 Standardisera – Bibehåll ordningen med hjälp av att standardisera arbetet.  

 Se till/sköt om – Utbilda personal och skapa vana för att bevara arbetet med 5S. (Ibid.) 

3.8.2 Kaizen 

Kaizen är den japanska termen för ständiga förbättringar och en process som strävar efter 

värdeskapande förbättringar oberoende av hur små de är. Kaizen kan ses som ett led i att 

uppnå Leanmålet, att minska slöserier som ökar kostnader men inte tillför något värde (Liker, 

2004). Vid användandet av Kaizen ligger fokus ofta på att inom en relativt liten del av den 

totala produktionsprocessen utföra en eller flera förbättringar. Kaizen är ett strukturerat sätt att 

förstå och bygga om processen för att möta specifika mål som ofta finns med i planen vid en 
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implementering av Lean Production. Kaizenaktiviteter ses generellt inom denna 

produktionsfilosofi som det främsta verktyget för att uppnå ständiga förbättringar inom en 

process. (Arnold, Chapman, & Clive, 2008) 

Då Kaizen används vid förbättringsarbete sätts små arbetsgrupper samman i team. Fokus för 

dessa team är att lära sig arbeta effektivt med att lösa problem, dokumentera och förbättra 

processer, samla in och analysera data samt att utföra självstyrning inom gruppen. För att 

kunna utföra ett effektivt förbättringsarbete krävs att beslutsfattandet förflyttas ner till 

arbetarnivå. Utöver detta måste öppna diskussioner och överenskommelser inom gruppen 

hållas innan beslut fattas. (Liker, 2004) 

För att kunna förflytta beslutsfattandet längre ner i organisationen argumenterar Rother och 

Shook (1998) för att en värdeflödesledare bör finnas. Värdeflödesledaren bör förslagsvis ha 

direktkontakt med fabrikschefen och kan på så vis få både den uppbackning och 

handlingskraft som krävs för att kunna genomföra ständiga förbättringar, Kaizen. 

3.8.3 De sju slöserierna 

I en typisk produktionslinje finns många olika aktiviteter och processer som ses som 

behövliga av producenten för att kunna tillverka en produkt. Aktiviteterna kan delas upp i tre 

grupper, icke värdeskapande, nödvändiga men icke värdeskapande och värdeskapande. Den 

första av dessa tre aktiviteter, icke värdeskapande, skapar alltså inget värde till produkten utan 

är enbart slöseri. (Hines & Rich, 1997) 

Toyota har sedan slutet av andra världskriget fört ett aktivt arbete att bli mer Lean, det vill 

säga resurssnålare, och har även varit en av pionjärerna inom området. Från Toyota 

Production System kommer sju, idag allmänt accepterade, slöserier (Ibid.). Dessa slöserier är: 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Transport 

 Överarbete 

 Överflödigt lager 

 Onödiga rörelser 

 Defekter 

Enligt Hines och Rich (1997) ses överproduktion, då produktionstakten överskrider 

efterfrågetakten, som det allvarligaste slöseriet. Överproduktionen motverkar ett fritt flöde av 

varor och är sannolikt en orsak till att kvaliteten på produkten samt produktiviteten sjunker. I 

övrigt tenderar överproduktion att leda till ökade led- och lagringstider vilket även gör det 

svårare att upptäcka defekter. 

Väntan är det slöseri som uppstår då tiden används ineffektivt. I en fabrik uppstår detta slöseri 

varje gång en produkt inte rör sig eller bearbetas. Ifall väntan uppstår bör dock denna tid 

enligt Hines och Rich (1997), av en arbetare, användas till att lära sig mer om processen, 

underhålla maskiner eller genomföra ständiga förbättringar, Kaizen. 
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Det tredje slöseriet är transporter vilket involverar hur produkterna förflyttas. Transporter 

inom en fabrik är, extremt uttryckt, ett rent slöseri där det skulle vara fördelaktigt att 

transportminimera. Utöver detta är det även ett problem på det produktionstekniska planet. 

Om transporter behövs mellan två efter varandra följande stationer blir det svårare att 

kommunicera och det tar längre tid att skicka feedback till föregående station vid exempelvis 

upptäckter av kvalitetsbrister. (Ibid.) 

Överarbete är något som Hines & Rich (1997) exemplifierar med att producenten köper in 

onödigt komplexa maskiner för den tillverkningen som görs istället för att använda sig av 

maskiner som klarar av sitt syfte och inte mer än det. Att använda sig av dessa komplexa 

maskiner leder ofta till att arbetarna känner sig manade att överproducera för att upprätta den 

stora investering som gjorts i maskinen.  

Överflödigt lager ökar ledtiden, motverkar snabba upptäckter av problem, exempelvis 

defekter, samtidigt som det minskar kommunikationsmöjligheterna mellan arbetare på grund 

av att de lagrade produkterna upptar utrymme som annars skulle vara fritt. Utöver detta så 

leder ett överflödigt lager även till ökade lagerhållningskostnader och sämre 

konkurrensmöjligheter för företaget. (Ibid.) 

Onödiga rörelser syftar till de rörelser arbetarna utför i sitt dagliga arbete och fokuserar på 

ergonomi. Arbetsuppgifter som gör att arbetarna måste sträcka eller böja sig för att få tag på 

någonting blir onödiga rörelser i de fall det kan undvikas. Dessa onödiga rörelser blir i 

längden tröttsamma för arbetarna och leder sannolikt till sämre produktivitet och ofta även 

kvalitetsproblem. (Ibid.) 

Det sista av de sju slöserierna, defekter, blir en direkt kostnad. Enligt Toyotas filosofi bör 

defekter ses som en möjlighet till förbättring hellre än att de får passera förbi utan att 

någonting görs för att eliminera problemet. Detta betyder alltså att kaizenåtgärder bör upptas 

för att eliminera detta fel. (Ibid.) 

3.8.4 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är en metod som används för att kartlägga ett värdeflöde i en 

produktionskedja. Ett värdeflöde innefattar alla aktiviteter som är nödvändiga för att kunna 

förädla en produkt, såväl värdeskapande som icke värdeskapande aktiviteter. Analysen görs i 

fyra olika steg, där steg ett är att välja en produktfamilj, steg två går ut på att utföra en karta 

över nuvarande tillstånd, steg tre innebär att en karta över önskat tillstånd tas fram och i det 

fjärde och sista steget tas en handlingsplan med förbättringsförslag fram. Genom 

kartläggningen visualiseras ett tillstånd för processen med avseende på både material- och 

informationsflöde. Denna information kan sedan ligga till grund för utvecklings- och 

förbättringsarbete. Värdeflödesanalysen fokuserar inte enbart på att förstå processen utan även 

på att reducera icke värdeskapande processer till fördel för de värdeskapande. De icke 

värdeskapande aktiviteterna är de aktiviteter som inte tillför något värde för produkten, och 

som kunden alltså inte vill betala för. (Rother & Shook, 1998)  
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1. Produktfamilj 

Första steget i en värdeflödesanalys handlar om att välja en produktfamilj att studera. En 

produktfamilj är en grupp av produkter som passerar genom i stort sett samma processer och 

maskiner. Anledningen till att detta val måste göras är att det blir allt för komplext och 

svårtolkat att kartlägga alla produkter som passerar i en fabrik. När produktfamiljen är vald 

skrivs artikelnummer ned för samtliga produkter, dessutom noteras det hur ofta och i vilka 

kvantiteter produkterna beställs. (Ibid.) 

2. Karta över nuvarande tillstånd 

Kartläggningen startar med att produkternas flöde ritas upp på ett överskådligt sätt. När flödet 

kan urskiljas på ett genomgående sätt kan detaljnivån förändras. Kartläggningen startar alltid 

vid den process som är direkt länkad till kundernas behov och fortskrider därefter uppströms. 

Tillverkningsprocesserna ritas in och cykeltid, ställtid, antal operatörer och tillgänglig 

arbetstid noteras för varje maskin. I de fall ett mellanlager finns mellan stationerna ska även 

dessa ritas in och lagrets storlek anges. Därefter ritas även informationsflödet in på kartan, 

som består av produktionsplaneringen. I detta inkluderas material- och produktionsstyrning 

där information från kunder och produktionslagens processer samlas. Denna information 

sammanställs och skickas ut till respektive arbetsstation i form av uppgifter om vad som ska 

produceras och när. Från produktionsplaneringen skickas även leveransplaner till 

leveransavdelningen. Det är viktigt att tydligt dokumentera hur information skickas mellan 

olika avdelningar, vare sig om det är via ett datoriserat system eller via andra 

informationskanaler. När informations- och produktflödet är dokumenterat beräknas 

tillverkningens totala ledtid, vilken anges under respektive process utefter en tidslinje. Icke 

värdeskapande aktiviteter, huvudsakligen tid i lager, och värdeskapande aktiviteter, tid i 

processer, adderas var för sig för att kunna jämföras och utvärderas. I och med detta 

tydliggörs hur stor del av ledtiden som går åt till aktiviteter som inte skapar något värde för 

kunden. (Ibid.) 

Figur 6. Steg vid utförande av en värdeflödesanalys (Rother & Shook, 1998) 
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Samtidigt som arbetet med nuvarande tillstånd utförs tas förbättringsförslag för framtida 

tillstånd fram, dessa två steg kommer alltså delvis att utföras parallellt vilket visualiseras i 

Figur 5. (Ibid.)  

3. Karta över framtida tillstånd 

Vid konstruktionen av kartan för framtida tillstånd används de förbättringsförslag som hittats 

under steg två. När de två kartorna är utformade jämförs de bägge tillstånden för att se hur 

stor påverkan de olika förändringarna har på processen. Förändringar kan exempelvis vara att 

införa Kanban, Supermarkets eller FIFU-banor, men kan även fokusera på andra delar som till 

exempel transporter. Målet med dessa förändringar är att minska lagernivåerna och skapa ett 

mer kontinuerligt flöde, vilket även leder till att ledtiderna blir kortare och kapitalbindningen 

minskar. (Ibid.) 

4. Handlingsplan för genomförande 

När handlingsplanen konstrueras är det viktigt att dela upp arbetet i olika steg, då det är en 

omöjlighet att genomföra alla förändringar på samma gång. Dessa steg brukar kallas för 

loopar. Loopen som ligger närmast kund kallas för pacemakerloopen och är den mest 

avgörande loopen då denna kommer att påverka alla processer uppströms i flödet. Därefter 

betecknas varje del mellan två dragande system som en loop. Med looparna fås tydliga 

avgränsningar för att dela in förändringsarbetet i hanterbara delar. Därefter skapas en ettårig 

handlingsplan där planerna för alla arbetssteg, mätbara mål och tydliga avstämningspunkter 

finns samlade. (Ibid.) 

3.8.5 PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

Vid arbete med Lean Production talas det ofta om att förbättringsarbete är kärnan. Vid allt 

förbättringsarbete är det viktigt att kunna angripa problem systematiskt och noggrant. För att 

detta ska lyckas krävs ett arbetssätt som tydliggör procedurerna. Med hjälp av PDCA-cykeln 

kan kvaliteten på förbättringsarbetet hållas högt samtidigt som själva genomförandet följer en 

genomtänkt plan. PDCA står för Plan, Do, Check, Act och är de steg som varje förändring bör 

genomgå för att kunna uppnå ett strukturerat och lyckat förbättringsarbete, se Figur 6. 

(Tonnquist, 2008) 

 

Figur 7: PDCA-cykel (Tonnquist, 2008) 
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 Plan (Planera) 

Planeringen utgör det första steget i PDCA-cykeln och innebär att orsaker till upptäckta 

problem fastställs. Detta görs för att problemen ska bli mer hanterbara och enklare att 

överskåda. När orsakerna är identifierade görs en datasammanställning som avslöjar 

anledningarna till felen och variationerna. (Klefsjö & Bergman, 2007) 

 Do (Gör) 

I steg två ska de föreslagna åtgärderna från föregående steg genomföras. Detta görs ofta 

av en arbetsgrupp som är utsedd för denna arbetsuppgift. (Ibid.) 

 Check (Studera) 

När åtgärderna är genomförda gäller det att kontrollera resultatet. Genom mätningar och 

undersökningar kan det konstateras om åtgärderna har lett till avsedd förbättring. Om 

förbättring är uppnådd är det viktigt att försöka bevara den nya förbättrade nivån. (Ibid.)  

 Act (Lär) 

Det är viktigt att dra lärdom av det förbättringsarbete som har genomförts, oavsett om 

förändringarna var positiva eller negativa. Vid lyckade åtgärder bör den förbättrade nivån 

göras permanent och spridas. Vid misslyckade förändringar bör lärdom dras samtidigt 

som PDCA-cykeln genomförs ytterligare ett varv. Även arbetet med problemlösningen är 

viktig att utvärdera, så att tillvägagångssättet för problemlösningen kan förbättras. (Ibid.)  
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4. Företagsbeskrivning 
I Följande kapitel kommer en företagsbeskrivning att utföras där Sandviks verksamhet, 

historia, vision och affärsidé kommer att beskrivas. Även de tre affärsområdena Sandvik 

Mining and Construction (SMC), Sandvik Materials Technology (SMT) och Sandvik Tooling 

(ST) kommer att beskrivas, dock kommer fokus ligga på SMT där detta arbete utförts. 

4.1 Historia 
Sandvik AB har en lång och gedigen historia med en verksamhet som startades redan 1858 då 

Göran Fredrik Göransson blev den första i världen att använda Bessemermetoden för 

framställning av stål i industriell skala. Bessemermetoden innebär att kolhalten kan styras till 

önskad nivå genom att luft förs genom smält järn. Detta fick fördelar i att stål kunde 

framställas direkt utan långa och komplicerade bearbetningsprocesser. (www.jarnriket.com) 

Fyra år senare, 1862, grundades Sandvik AB. Koncernen har sedan starten och än idag en 

strategi som innebär en satsning på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på forskning 

och utveckling, nära kontakt med kunderna samt export. (www.sandvik.se) 

4.2 Vision och affärsidé 
Sandvik kännetecknas av högteknologisk utveckling med fokus på metallurgi och 

materialteknik. Inriktningen och utvecklingen är ständigt föränderlig beroende på historiska 

teknikskiften och av behoven på marknaden. Ett utav målen för Sandvik är att de ska kunna 

vara, eller etablera en världsledande position inom de marknadssegment de verkar på. 

Affärsidén bygger på att stärka kundernas konkurrenskraft och innebär att utveckla, tillverka 

och marknadsföra högteknologiska produkter och tjänster som förbättrar kundernas 

produktivitet och lönsamhet. Detta innebär att ett långsiktigt tänkande är en förutsättning för 

att lyckas där forskning och utveckling, högt förädlade produkter, egen tillverkning, effektiv 

logistik, finansiell styrka, utvecklad hållbarhetssyn och en stark företagskultur är viktiga 

ståndpunkter. Framtida mål är att växa ytterligare på befintliga marknadssegment genom 

ökade marknadsandelar, nya produkter och genom nya applikationsområden med stora 

tillväxtmöjligheter. De olika affärsområdena har olika mål men det övergripande målet för 

hela verksamheten är att öka avkastningen på sysselsatt kapital med 25 procent. 

(www.sandvik.com) 

4.3 Verksamhet 
Sandvik AB är idag en global, högteknologisk verkstadskoncern med ett starkt varumärke 

inom verkstadsindustrin. Koncernen har under sin långa historia skaffat sig en världsledande 

position inom utvalda områden vilket har utmynnat i tre större decentraliserade 

affärsområden; Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction och Sandvik Materials 

Technology, se Figur 7. (www.sandvik.se) 



 

Företagsbeskrivning 

 

24 

  

 

Affärsområden 

Sandvik Tooling (ST) tillverkar verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning samt 

komponenter i hårdmetall och andra hårda material. (Ibid.) 

Sandvik Mining and Construction (SMC) tillverkar maskiner och verktyg för gruv- och 

anläggningsindustrin och tillhandahåller exempelvis världens mest utförliga produktprogram 

inom detta område. (Ibid.) 

Sandvik Materials Technology (SMT) tillverkar produkter i avancerade rostfria material, 

titan, metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processanläggningar. (Ibid.) 

2009 uppgick Sandvikkoncernens totala faktureringar till 71,9 miljarder SEK varav SMT 

svarade för 21 procent eller 15,3 miljarder SEK av detta värde. Antalet anställda inom 

Sandvik AB var vid bokslutet 2009 44 355 och av dessa 8 246 på SMT vilket svarar mot 19 

procent av koncernens anställda. (Ibid.) 

SMT med produktområden 

Sandvik Materials Technology (SMT) är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen och en 

världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i rostfria material, speciallegeringar, 

metalliska och keramiska motståndsmaterial samt processystem. SMT består av Primary 

Products samt sex olika produktområden vilka är Tube, Strip, Kanthal, Wire, Process Systems 

samt MedTech. En beskrivning av dessa följer nedan. (Ibid.) 

 

                   Figur 9. SMT med produktområden (www.sandvik.se) 

Primary Products är en del inom SMT som tillverkar och tillhandahåller bland annat 

extrusionsämnen, trådämnen, rostfri stång, stränggjutna ämnen och bergborrstål. Primary 

Products levererar till interna kunder såväl som externa. Bland de interna kunderna återfinns 

Sandvik AB

Sandvik Tooling
Sandvik Mining 

and Construction
Sandvik Materials 

Technology

SMT

Tube Strip Kanthal Wire
Process 
Systems

MedTech

Primary 
Products

Figur 8. Sandvik AB och dess affärsområden (www.sandvik.se) 
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Tube, Strip, Wire och MedTech. Det som levereras till externa kunder är främst bergborrstål 

vilket levereras till Kund X, Y och Z. Inom borrstål är SMT världsledande och täcker omkring 

70 procent av den samlade efterfrågan. 

 (www.smt.sandvik.com) 

Tube är en världsledande aktör inom tillverkning av sömlösa, rostfria stålrör. De kontrollerar 

tillverkningen hela vägen från råvara till slutgiltig produkt. Rören säljs och används mestadels 

av industrier inom kemi-, petrokemi-, olje- och gasbranschen men även inom pappers- och 

massaindustrin samt andra tekniska industrier. 

(www.smt.sandvik.com/tube) 

Strip är en av de världsledande tillverkarna av bandstål. Bandstålet finns i många olika 

legeringar för olika användningsområden men har generellt väldigt goda egenskaper sett till 

korrosion, styrka, bearbetning samt användbarhet i höga temperaturer med mera. Några av 

produkterna som Strip tillhandahåller är rakblad, sågblad och fjädrar. 

(www.smt.sandvik.com/strip) 

Kanthal är en av världsledarna inom området uppvärmningsteknik och dess produkter som 

består av uppvärmningssystem, material i tråd- och bandform samt resistorer och 

kondensatorer används främst för att generera, mäta eller kontrollera värme. 

(www.kanthal.com) 

Wire är ledande på tillverkning av tråd i olika material, rostfritt och höglegerat stål, och 

används bland annat inom bil-, medicinteknik- och elektronikindustrin. 

 (www.smt.sandvik.com/wire) 

Process Systems är en ledande leverantör av transportband med tillhörande system vilka bland 

annat kan används till sortering inom kemiindustrin eller torkning, kylning samt frysning 

inom livsmedelsindustrin. (www.processystems.sandvik.com)  

MedTech är ledande på tjänster inom den medicintekniska tillverkningen samt tillhandahåller 

material för medicinska implantat och verktyg. (www.smt.sandvik.com/medical) 
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5. Nulägesbeskrivning 
I följande kapitel kommer nuläget vid borrstålstillverkningen inom SMT att beskrivas för att 

ge läsaren en förståelse av hur produktions- samt planeringsprocessen fungerar i dagsläget. 

Kapitlet ger först en bakgrundsbeskrivning av Borrstål 09:s produkter samt problem med 

dagens tillverkning varpå produktions- samt planeringsprocess beskrivs i två separata 

kapitel.   

5.1 Inledning 
Borrstål började tillverkas av Sandvik redan på 1860-talet och är i och med detta en av 

Sandviks äldsta produkter. Produktenheten, där tillverkning sker, finns inom Primary 

Products, som ligger under SMT. Produktenheten bildades i november 2009 och syftet med 

detta var att på ett mer effektivt sätt klargöra ansvarsfördelningen för verksamheten där cirka 

170 personer har sin arbetsplats. Verksamheten ska drivas så att försäljning och marknad samt 

produktion och logistik uppfyller lönsamhetskravet från SMT. Borrstål är i nuläget 

världsledande inom sitt produktområde och har endast tre konkurrenter, vilka återfinns i 

England (Bedford Steel), Japan (Daido) och Sydafrika (Iscor). Leverans av borrstål sker till 

tre huvudkunder, Kund X, Y och Z.  

5.2 Produkter 
Borrstålets främsta användningsområde är inom gruvindustrin där den används för borrning i 

berg men borrstål används även i andra sammanhang, exempelvis vid vägbyggen. Efter 

leverans förädlas borrstålen ytterligare av kunden genom att en borrkrona monteras och 

ändarna gängas för att stålen ska kunna kopplas ihop med varandra vid borrning. 

Borrstålet tillverkas i två produkttyper, antingen med hexagonal eller cirkulär 

tvärsnittsgeometri, i ett antal olika stålsorter samt med varierande tvärsnittsdimensioner 

mellan 19 och 70 millimeter. Av dessa olika dimensioner tillverkas hexagonala stål med 

tvärsnitt om 19 till 38 millimeter och cirkulära stål med ett tvärsnitt mellan 32 och 70 

millimeter. Alla borrstål som tillverkas har ett genomgående hål som kallas spolhål och är till 

för att borrstålet ska kunna kylas, med hjälp av vatten, vid slutanvändning. 
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Figur 10. Hexagonal tvärsnittsgeometri Figur 11. Cirkulär tvärsnittsgeometri 
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Förutom produkttyp och dimension varierar borrstålets konfiguration även när det handlar om 

stålsort. För att kunna skilja denna variation av stål åt ges det ett produktnummer beroende på 

mixen av dessa parametrar. Kundorderanpassningen görs i ett sista steg då stålet kapas efter 

kundens önskemål, efter detta steg kallas stålet för produkt. Under 2010 finns 31 olika 

produktnummer prognostiserade varav 22 stycken lagerstyrs i Fabrikationslagret (FAB-lagret) 

och övriga nio anses vara sällanköpsprodukter. Utöver de 31 prognostiserade produktnumren 

finns dock fler produktnummer som tillverkas än mer sällan, i dessa fall vid beställning. 

5.3 Ledtid och leveransprecision 
Borrstålstillverkningen brukar delas upp i tre olika loopar, där den första loopen innefattar de 

processer som utförs från Stålverket till Stånglagret, den andra sträcker sig från Stånglagret 

till Fabrikationslagret (FAB-lagret) och den tredje från FAB-lagret till kund. Den totala 

ledtiden från det att material beställs från stålverket till att det levereras till kund ses 

traditionellt som åtta veckor. Fördelningen av denna ledtid, inom de olika looparna, är fyra 

veckor för loop 1, tre veckor för loop 2 samt en vecka för loop 3 vilket även visualiseras i 

Figur 11 nedan. 

 

 

Vid kundorderpunkten, som återfinns i FAB-lagret, inkommer ordern från kund. Därifrån har 

SMT kommit överens med Kund X om A dagars ledtid, alltså A dagar från det att den 

slutgiltiga ordern läggs till dess att produkterna är färdiga att levereras. För Kund Y är 

motsvarande ledtid B dagar. Kund Z däremot ges en leveransvecka då ordern läggs. 

Det uppsatta leveransprecisionsmålet är 95 procent vilket dock inte uppfyllts på länge. Under 

de 40 första veckorna 2010 låg leveransprecisionen på 65,6 procent i genomsnitt. De två 

största kunderna, Kund X och Y, prioriteras vid leveranser då de står för cirka C procent av 

den totala volymen som beställs veckovis. Kund Z hamnar därför ofta på en lägre 

prioriteringsnivå med försenade leveranser som följd.   

 5.4 Produktionsprocessen 
Idag finns en efterfrågan hos SMT på cirka 40 000 ton borrstål per år, en efterfrågan som 

ständigt ökar. För att kunna svara för den ökade efterfrågan som kunderna önskar, har 

Figur 12. Visualisering av de tre looparna inom borrstålstillverkningen 
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Borrstål 09 under lång tid förbättrat och trimmat sina processer. De tillverkade kvantiteterna 

har exempelvis fördubblats under de senaste tio åren.  

Borrstålet genomgår många olika processer i fyra skilda fabriksbyggnader innan det levereras 

till kund. Dessa byggnader kallas Stålverk, Fenix, Kutsfabrik samt Borrstål 09 och nedan 

beskrivs dessa med de processer som ingår. Då fokus i detta arbete ligger på den senare delen 

av flödet, loop 2 och 3, beskrivs Kutsfabriken och Borrstål 09 mer detaljerat än Stålverket och 

Fenix. Viktigt att nämna är även att Borrstål 09 hädanefter kommer delas upp och beskrivas 

utifrån de tre ingående delarna Finvalsverk, Appretering och Färdigställning. 

5.4.1 Stålverk 

Det första steget för framställningen av borrstål tas i Stålverket. Här tillverkas så kallade 

ämnen, fyrkantiga stänger i avsedd stålsort. Detta sker enligt ett planerat schema där olika 

stålsorter smälts varje dag. Borrstål smälts en gång i veckan och står för cirka en femtedel av 

kvantiteten som passerar i Stålverket. Vid tillverkningen av borrstålsämnen startar processen 

med att stålskrot smälts i en skänkugn, varpå det smälta stålet passerar vidare till nästa 

process där så kallad AOD utförs, vilket står för Argon Oxygen Decarburization. I denna 

process är syftet att blåsa igenom stålet med argon och syre för att uppnå en optimal 

kolmängd enligt de egenskaper som eftersöks. När stålet genomgått AOD är det färdigt för 

gjutning. Antingen stränggjuts eller kokillgjuts borrstålsämnena, vilket beror på den lediga 

kapaciteten som finns i stränggöten.  Under stränggjutningsprocessen stelnar endast det yttre 

lagret av ämnet varför det därefter behöver läggas på svalning för att få en homogent hård 

struktur. 

5.4.2 FENIX 

Det är till Fenix de sträng- eller kokillgjutna ämnena levereras efter det att de gjutits i 

Stålverket. I Fenix flödar alla borrstålsämnen igenom en lång process med flera 

bearbetningssteg, dock utan avbrott och mellanlager, med andra ord ett kontinuerligt flöde. 

Var femte minut matas en stegbalksugn med ett av ämnena från Stålverket. Uppvärmningen 

av ämnet, för att bli bearbetningsbart inför valsningen som är nästa steg, tar cirka sju timmar. 

Efter uppvärmningen löper ämnet genom en serie valspar som bearbetar det till stänger i tre 

olika diametrar. Efter valsningen klipps eller sågas stängerna i kortare, mer hanterbara 

längder. Därefter svalnar de valsade och kapade stängerna på en svalbädd varpå de 

transporteras vidare till en glödgningsugn. I glödgningsugnen glödgas stängerna mellan 15 

och 86 timmar beroende på dimension och stålsort. Efter glödgningen riktas stängerna varpå 

de slutligen placeras i Stånglagret.  
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Figur 13. Stänger i Stånglagret 

5.4.3 Stånglager 

Stånglagret är i teorin tänkt att fungera som en Supermarket och ägs av Borrstål 09. En 

planerare nedströms beställer stänger till Stånglagret från huvudplaneraren på Primary 

Products utifrån framtida prognoser, nuvarande tillgängligt material och de målnivåer som är 

satta. De målnivåer som finns idag motsvarar en omsättningshastighet på cirka två veckor. 

Dessa mål följs dock inte alltid utan en större del av stängerna i stånglagret finns antingen i 

större eller mindre kvantiteter än vad målbilden kräver. Delvis beror detta på att Stålverket till 

och från minskar eller utökar de beställningar som inkommer från Borrstål 09. Detta beror på 

flera faktorer, bland annat kapaciteten i 

stålverket och efterföljande processer 

men även på att stålverket måste smälta 

en viss mängd borrstål för att kunna 

rena sin process. Dessa borrstålsämnen 

fungerar alltså även som en slags rening 

av skänkugnen och andra delar i 

Stålverket. I Figur 12 visas stänger som 

ligger i Stånglagret.  

 

 

5.4.4 Kutsfabriken 

Kutsfabriken är den första anhalten i vad som kallas ”borrstålslinjen” och det är här 

borrstålsämnena vidareförädlas till så kallade ”kutsar”. En kuts är en 1200 till 1500 millimeter 

lång stålcylinder med ett genomgående hål i tvärsnittets centrum, se Figur 14. Det 

genomgående hålet finns i tio olika diametrar, som varierar beroende på vilken typ av produkt 

som tillverkas. I kutsfabriken går stängerna 

igenom de tre processtegen kapning, svarvning och 

borrning. För att planera produktionen i 

Kutsfabriken skapas arbetsorder. Dessa arbetsorder 

påverkas utifrån två parametrar, hur finvalsverket 

planerat sin framtida valsning samt det material 

som finns tillgängligt i stånglagret. Hur 

planeringen för finvalsverket, i form av 

valskampanjer, samt stånglagret fungerar beskrivs 

i kapitel ”5.5.6 Valsverkets kampanjer” respektive 

”5.5.3 Stånglager”. En specifik arbetsorder i 

Kutsfabriken ligger på mellan 200 och 250 stycken kutsar i genomsnitt, men kan variera 

mellan 150 till 450 stycken. Skiftgången som tillämpas i fabriken är ett kontinuerligt 5-skift 

Figur 15. "Kutsar" från Kutsfabriken 

Figur 14. Stånglagrets placering i flödet 

Kutsfabrik Valsverk Appretering Färdigställning 

Stånglager FAB-lager 



 

Nulägesbeskrivning 

 

30 

  

med storhelgsdrift vilket ger maximala 168 arbetstimmar per vecka. I följande avsnitt beskrivs 

de processer som utförs i Kutsfabriken, vilka även visualiseras i Figur 15 nedan.  

 

 

 

 

 

Kapning 

Stänger hämtas från Stånglagret och transporteras till Kutsfabriken där de först sågas till rätt 

längd. Beroende av vilken borrstålsprodukt den ämnas bli är den slutgiltiga kutsen mellan 

1200 och 1500 millimeter lång. En stång räcker i allmänhet till att tillverka mellan 6-8 kutsar.  

Svarvning 

Då stången har kapats upp i rätt längder rullar de kapade bitarna direkt vidare till svarven, 

men det finns även två uppläggningsbord där en buffert kan hållas vid behov. Detta bord 

utnyttjas vid planerade stopp då exempelvis svarven behöver ställas om eller vid underhåll 

eller omställ av kapen. Uppläggningsbordet har en kapacitet på 26 kapade bitar vilket räcker 

för att sysselsätta svarven i cirka 25 minuter. I svarven svarvas stångens periferi för att 

eliminera det glödgningsskal som uppkommer i glödgningsprocessen. Detta underlättar även 

spricksökningen av stången, vilken görs direkt efter svarvningen då dessa två operationer är 

sammankopplade. Utöver detta blir stången dessutom optimalt rund. I praktiken är det 

svarven som begränsar Kutsfabrikens flöde, svarven är med andra ord en flaskhals.  

Borrning 

Efter det att en stång har svarvats förflyttas de och lastas i en så kallad utlastningsvagn. En 

utlastningsvagn har plats för cirka 50 kutsar. Dessa utlastningsvagnar ingår i en FIFO-buffert 

som avgör i vilken ordning kutsarna ska borras. I dagsläget finns åtta stycken borrar i 

Kutsfabriken och dessa körs i de flesta fall parallellt. Det är i detta processteg som det 

genomgående hålet i det cirkulära tvärsnittets centrum skapas. När kutsen ska borras laddas 

borren med en av dessa utlastningsvagnar och går sedan per automatik till dess att alla kutsar 

borrats och utlastningsvagnen är tom, varpå de borrade kutsarna placeras i en knekt. I 

Kutsfabriken finns en FIFO-bana med 24 platser tillgängliga för dessa knektar som alla 

rymmer lika mycket som utlastningsvagnarna, det vill säga cirka 50 kuts vardera. Från FIFO-

banan sker kontinuerlig transport till ”Kalle”, vilket är mellanlagret innan valsningen. På 

grund av truckens utförande kan endast två knektar köras åt gången, vilket innebär att en 

blindknekt måste användas för att kunna balansera upp trucken om en transport understiger 

denna kapacitet.  

En arbetsorder kan innehålla upp till 450 kutsar, men innehåller vanligtvis mellan 200 till 250 

stycken. Planeringen vid borrstationen är individuell, beroende på vad som ska borras just för 

Figur 16. Kutsflöde 

Kutsfabrik Valsverk Appretering Färdigställning 

Stånglager FAB-lager 
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tillfället och vad som är planerat att köras senare. Det finns åtta borrar att tillgå och den 

förväntade kapaciteten är högre hos borrarna än hos svarven. En arbetsorder planeras 

vanligtvis ut på ett antal av de borrar som finns tillgängliga, dock inte alla. Detta beror på 

flera olika anledningar, men den främsta anledningen är att svarven begränsar systemet och 

därför kan en maximal användning av borrarna inte öka produktionen. Ett specialfall uppstår 

när grövre hål borras, då alla borrar inte kan eller får användas. Detta på grund av att 

spånhanteringssystemet inte klarar av att hantera den mängd spånor som uppkommer.  

För borrarna i Kutsfabriken finns för närvarande inget loggnings- eller uppföljningssystem, 

varför det är svårt att ha exakt koll på beläggning, eventuella fel och hur långa ställ- eller 

processtiderna varit. I dagsläget pågår dock arbete rörande detta som förhoppningsvis ska 

kunna lösa problemet. 

5.4.5 Kutslager 

Kutslagret som bildats efter Kutsfabriken är en så kallad FIFO-bana och har delvis 

uppkommit på grund av en instabil process i Kutsfabriken. Denna FIFO-bana som leder in till 

Finvalsverket är CONWIP-styrd med ett maximalt MIA (Material i Arbete) om 5 000 stycken 

kutsar. Denna styrning har skapats för att inte uppnå onödigt långa ledtider och samtidigt 

minska kapitalbindningen på denna plats. CONWIP-styrningen följs dock inte till fullo och ett 

MIA på över 10 000 stycken kuts är inte ett ovanligt förekommande fenomen. En graf över 

lagernivåerna, angett i antal stycken kutsar, för tre veckor under 2010 visas nedan i Figur 16. 

De olika färgerna i figuren representerar olika typer av kutsar. 

 

Figur 17. Lagernivåer av kuts 

5.4.6 Finvalsverket 

Finvalsverket är den första av de tre ingående delarna vid Borrstål 09. Det är här borrstålet får 

den form och de dimensioner som slutprodukten sedan kommer att ha, bortsett från längden. 

Planeringen sker med hjälp av två veckor långa valskampanjer som syftar till att styra 

tillverkningen från Stånglagret till FAB-lagret, valskampanjerna beskrivs mer ingående i 

kapitel ”5.5.6 Valsverkets kampanjer”. Finvalsverket arbetar idag utefter en målbild om att 

valsa och klippa XYZ ton borrstål per vecka. Tidigare har kvantiteter om XYX ton uppnåtts 

och målbilden anses inte vara svåruppnåelig. Skiftgången som tillämpas är 4-skift vilket ger 
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144 arbetstimmar per vecka. I detta avsnitt beskrivs de processteg som finns i Finvalsverket, 

vilka även illustreras i Figur 17 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärnisättning 

Kärnisättningen är det första som utförs då en kuts inkommer till finvalsverket. Kärnan har till 

syfte att borrstålet ska bibehålla spolhålet under valsningsprocessen. I dagsläget är detta en 

process som utförs manuellt av de operatörer som arbetar på golvet. Processen börjar med att 

ett antal knektar med kuts hämtas från kutslagret varpå kärnan appliceras i kutsen. Kärnorna, 

som i dagsläget valsas och färdigställs i Finvalsverket, smörjs in med en kalkblandning vilken 

fungerar som ett slags smörjmedel för att underlätta appliceringen. När kärnorna har 

applicerats ställs knekten med alla kärnisatta kutsar i en FIFO-bana som leder till nästa 

process, uppvärmningen. FIFO-banan till ugnen består oftast av cirka 10 knektar med 

kärnsatta kutsar vilket motsvarar 2 till 2,5 ugnsfyllnader. Kärnisättningen utförs inte 

kontinuerligt utan endast då behov uppstår.  

Uppvärmning 

För att kunna valsa kutsen behöver den först värmas upp till rätt temperatur för denna typ av 

bearbetning. Ugnen som sköter uppvärmningen av kutsen är en så kallad stegbalksugn. Denna 

matas automatiskt var 30e till 40e sekund med en ny kuts och släpper därmed ut kutsarna till 

det första steget i valsningen med samma frekvens. Det får plats 193 kutsar i ugnen och 

liggtiden är cirka två timmar innan de kan börja valsas. 

Valsning 

Valsningen är den process som formar borrstålet, vilket innebär att det görs sexkantigt eller 

runt i rätt tvärsnittsdimensioner. Beroende på vilken produktnummer som tillverkas går stålet 

igenom fler eller färre valspar av totalt nio. De runda stålen går igenom betydligt färre valspar 

än de sexkantiga vilket även gör att takten i valsprocessen vid tillverkningen av sexkantiga 

borrstål är något lägre. 

Processen börjar med att en robotarm placerar den nyligen uppvärmda kutsen i Valspar 1 där 

den valsas i ett visst antal spår beroende på vilken typ av produktnummer som tillverkas. 

Valspar 1 klarar som mest av att valsa tre kutsar parallellt. Hela valsningen, från Valspar 1 till 

9, fungerar som en kontinuerlig process och som tidigare nämndes valsas stålet, beroende av 

typ, i olika antal valspar. När Valspar 1 har gjort sitt arbete rullar stången vidare i 

valsningsbanan där Valspar 2 till 9 finns. De valspar som inte behöver vara i ingrepp för att 

Figur 18. Valsflödet 
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valsa den specifika produkttypen är öppna, det vill säga borrstålet rullar då igenom dessa 

valspar utan att bearbetning sker.  

I dagsläget hålls takten i valsverket väl och anses inte vara ett problem. Tillgängligheten, 

alltså körbar tid, är däremot något som kan ställa till problem i Finvalsverket. Tillgängligheten 

kan begränsas av oplanerade stopp eller annan verksamhet som gör att valsningen inte kan 

köras för fullt. Det finns många rörliga delar som riskerar att gå sönder och det tar lång tid att 

få upp farten i processen efter ett stopp. Ett annat problem är att valsparen inom processen 

inte kan kommunicera med varandra vilket leder till att frammatningen av stål inte 

automatiskt stoppas vid en eventuell urspårning. Ett stopp av processen vid en liknande 

situation måste utföras manuellt av operatörerna och kräver därför ständig uppmärksamhet. I 

övrigt är ställ- och inprovningstiderna något som optimalt skulle kunna vara kortare. I 

dagsläget åtgår cirka 12 timmar per vecka för ställarbete och inprovning för att få rätt output 

efter ett ställ eller stopp.  

Svalning och Klippning 

När borrstålet valsats till rätt dimensioner läggs det på en så kallad svalbädd för svalning, 

varefter den klipps ner till mer hanterbara längder för efterföljande processer. Svalningen 

finns till för att kyla stålet i rätt hastighet och till rätt temperatur så att stålkonfigurationen och 

dess sammansättning ska bli optimal för den typ av borrstål som tillverkas. Grövre stål 

behöver således ofta svalna under en längre tid än granna och svalningstiderna kan variera 

mellan 20 och 40 minuter.  

Bortsett från kärnistoppningen fungerar hela valsningsprocessen från värmning till klippning 

som ett kontinuerligt flöde utan mellanlager eller buffertar. Vissa borrstål behöver dock inte 

klippas medans andra klipps upp till tre gånger. Detta beror på att den maximala längden på 

stål som kan hanteras i nästföljande steg, appreteringen, är 13,8 meter. Efter klippningen 

placeras borrstålet, i knippen om cirka fyra ton i varje, i en FIFO-bana som förser 

appreteringen med material. 

På var sextionde stål som passerar klippningen kapas en meterlång bit av för att 

kvalitetstestas. Detta görs bland annat genom att mikroprover tas i syfte att kontrollera 

stålsammansättningen och dessutom kontrolleras att inga ytsprickor finns med hjälp av 

mikroskop. 

5.4.7 Appretering 

Appreteringen är nästa steg inom Borrstål 09 och tar vid där Finvalsverket avslutar. I 

Appreteringen ändknäcks, urkärnas och riktas stålet. Slutligen levereras stålet till 

tillverkningskedjans kundorderpunkt, FAB-lagret. Appreteringen har en genomsnittlig output 

på ungefär 800 ton i veckan och den FIFO-bana som finns mellan Finvalsverket och 

Appreteringen brukar hålla mellan 400 och 700 ton material. Skiftgången som tillämpas är 

kontinuerligt 4-skift utan storhelgsdrift vilket ger 144 arbetstimmar per vecka och de 

processteg borrstålet går igenom i Appreteringen visualiseras i Figur 18 nedan.  
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Ändknäckning 

Ändknäckningen är det första steget i Appreteringen och syftet med denna process är att 

knäcka ändarna på stålet för att möjliggöra den efterföljande kärnurdragningen. Här kläms 

dessutom ändarna av stålet åt så att kärnan sitter fast i dessa vid urdragningen. I 

Appreteringen finns två så kallade knäckbänkar som utför detta arbete. Knäckbänkarna utför 

arbetet på så sätt att de först sågar två snitt långt ut på vardera av borrstålets ovan- och 

undersida, så kallade brottanvisningar som visar vart brottet ska uppstå vid knäckningen. Vid 

sågning av brottanvisningen får kärnan under inga omständigheter nås, däremot är det bättre 

ju närmre kärnan som anvisningen ligger. När detta har gjorts och kärnan klämts fast i 

ändarna knäcks stången med hjälp av en hydraulkolv. På grund av brottanvisningen i stålet 

samt att kärnan består av ett mjukare material än stålet i sig är det endast stålet som knäcks 

och kärnan förblir intakt. Värt att notera är att klämningen endast utförs på granna stål upp till 

39 millimeters tvärsnittsdiameter då grövre stål har en så kallad trumpetklump som bildas 

under valsningen och som fäster kärnan i änden vid urdragning.  

Kärnurdragning och Riktning 

När ändarna på stålen har knäckts dras kärnan ut med hjälp av tre dragbänkar i olika 

utföranden och årsmodeller, Dragbänk 1, 2 och 3. Dragbänk 3, den nyaste, är 

helautomatiserad och övriga två styrs manuellt vilket betyder att operatörer krävs för att utföra 

arbetet. Syftet med alla tre maskiner är dock detsamma, det vill säga att avlägsna kärnan. Det 

vanligaste är att de runda stålen urkärnas i Dragbänk 1 och sexkantiga stål i Dragbänk 2 och 

3. Det händer dock att runda stål urkärnas i Dragbänk 2 och 3 om kapaciteten vid Dragbänk 1 

inte räcker till. Urdragningen i sig utförs på så sätt att dragbänken tar tag och drar i båda 

ändarna av stålet, utanför den punkt som tidigare knäckts. På så sätt töjs kärnan ut och en del 

av den blottas till följd av dragkraften, varpå den ena sidan av kärnan kapas av för att kunna 

avlägsnas från andra hållet. Vid dragbänk 2 och 3 klipps kärnorna ner till fem centimeter 

långa bitar och vid Dragbänk 1 buntas kärnorna ihop i fullängd. När detta gjorts återvinns 

kärnmaterialet och stålet går vidare till riktning. 

Det finns två riktar, en rullrikt och en reelrikt. Rullrikten är en fristående rikt som riktar de 

sexkantiga stål som urkärnats. Reelrikten däremot sitter sammankopplad med Dragbänk 1 och 

kan endast rikta runda stål vilket har lett till att även Dragbänk 1 endast hanterar de runda 

borrstålen. Anledningen till att borrstålet riktas efter urkärningen är att vissa stål förlorar sin 

rakhet under de föregående operationerna samt i materialhanteringen. Planeringen av vilken 

typ av borrstål som ska riktas är viktig. För att valsarna i rikten ska slitas i rätt ordning krävs 

Figur 19. Appretering 
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att de grövre stålen kommer först och därefter de granna. Om riktningen av stålen utförs i en 

annan ordning finns risk för att defekter uppkommer i form av spår i materialet. I rullrikten 

görs ett valsbyte varannan vecka, varje gång en valskampanj är slutförd, och i reelrikten sker 

valsbytet efter behov. När riktningen är klar transporteras stålet med hjälp av en AGV-vagn 

till FAB-lagret i knippen om cirka fyra ton styck. 

5.4.8 Fabrikationslager (FAB-lager) 

FAB-lagret är kundorderpunkten för de flesta av Borrstål 09:s produkter. Här lagerstyrs ett 

antal av de produktnummer som säljs och lagernivåerna bestäms enligt samma princip som i 

Stånglagret, det vill säga med hjälp av målvärden. I teorin ska FAB-lagret fungera som en 

Supermarket men under större delen av det gångna året har det varit svårt för Borrstål 09 att 

nå upp eller ens komma i närheten av de målvärden som är uppsatta för de lagerförda 

produktnumren.  

 

 

 

 

5.4.9 Färdigställning 

Kundorderanpassning av borrstål görs i färdigställningen genom att produktnummer tas ur 

FAB-lagret vid en beställning och kapas till rätt längder, därefter synas och packas det i rätt 

kvantiteter innan det levereras till kund. I dagsläget finns en efterfrågan på XXY ton 

färdigställt borrstål per vecka, men produktionskravet ligger för närvarande på XYY ton till 

följd av förseningar av tidigare beställningar. Skiftgången som tillämpas i färdigställningen är 

något komplicerad men utgår ifrån ett kontinuerligt 2-skift med storhelgsdrift. Utöver detta 

finns ett ständigt nattlag som arbetar söndagar till onsdagar och den totala arbetstiden per 

vecka ligger på 104,75 timmar. Processtegen i färdigställningen visualiseras i Figur 20, och 

beskrivs mer ingående nedan. 

 

 

 

 

 
 

Kapning 

Kapningen planeras med hjälp av så kallade kapprogram. När ett kapprogram skapats för 

anpassning till kundorder tas borrstålet först fram ur FAB-lagret och placeras, med hjälp av 

travers, i ett så kallat AGV-ställ vid sidan av FAB-lagret. Därefter transporteras det med 

Figur 21. Färdigställning 

Figur 20. FAB-lagrets placering i flödet 
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AGV-vagnar till någon av de tre kaparna som utför kapningsarbetet. Det är längden på det 

beställda materialet som utgör kundorderanpassningen och här eftersträvas det bästa möjliga 

materialutbytet varför kapprogrammet beror mycket av detta. Ordningen, i vilken borrstålen 

ska kapas, beror alltså på tre olika faktorer vilka är leveransdatum, utbyte och tillgång. 

Tidigare kapades stålen upp beroende av längd, där längre produkter kapades först för att 

efterföljas av kortare produkter. I dagsläget sker kapningen oftast efter leveranstider vilket gör 

att arbetet blir mindre strukturerat och att längderna kommer in i en mer oförutsägbar ordning. 

Uppbyggnaden av detta program är väldigt viktigt på så sätt att det bestämmer vilka order 

som kommer behandlas och därmed levereras.  

Vid all kapning av borrstål, förutom till så kallade kortbitar, kapas stålen i upp till fem mindre 

bitar beroende på hur långa de initialt är samt hur långa de ska vara vid leverans. Kortbitarna 

kan kapas upp på två sätt, antingen av överblivet material från kapningen av en vanlig order 

för att öka materialutbytet eller direkt från ett icke kapat stål. Dessa bitar är mellan 30 och 50 

centimeter långa och genererar därför fler bitar per stål. Det finns tre stycken kapar och det är 

dessa som utgör flaskhalsen i Färdigställningen. Kapaciteten är dock tillräcklig och begränsar 

inte på något sätt försäljningen av produkter om allt går som planerat. Processen är 

automatiserad sett till kapningsprocessen, efter kapning lyfts borrstålet vidare till syning med 

hjälp av travers.  

Syning 

När borrstålen har kapats till önskade längder synas de manuellt för att lokalisera eventuella 

fel och brister. I Färdigställningen finns tre stycken syningsstationer, en vid varje kap. Det 

som görs här är kontroll av kapsnitten, för att se om de är raka, kontroll av att materialet inte 

är blåkapat, att produkten är rak samt att spolhålet är symmetriskt och sitter på rätt plats. Vid 

en eventuell brist kasseras eller omriktas borrstålet för att uppnå rätt kvalitet, beroende på vad 

felet är. 

Packning 

När syningen har utförts ska borrstålet packas. Detta görs av tre stycken robotar som placerar 

borrstålet i en sexkantig formation, se Figur 21 nedan. När packningen är klar automatbandas 

kollit med ett förutbestämt antal stålband för att hålla ihop det, vilket även det kan skymtas i 

Figur 21 nedan. Dessa kollin märks därefter med en ID-bricka som bland annat innehåller 

leveransdetaljer som ordernummer, kundordernummer, vikt och stålsort. Då packningen är 

helt klar transporteras kollit till GIVA-lagret varifrån transport till kund sker. Från GIVA-

lagret transporteras kollin en gång dagligen i två till tre långtradare samt sex gånger per dag 

med traktor. Utlandsleveranser sker med containrar om 20 till 25 ton per leverans. I Figur 21 

nedan visas runt och sexkantigt borrstål färdigt för leverans. 
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5.5 Planeringsprocessen 
Planeringsprocessen på Borrstål 09 sträcker sig över fyra skilda fabriker inom Sandviks 

industriområde. Detta, och att den totala ledtiden är på åtta veckor från råmaterial till färdig 

produkt, skapar en komplex och svårhanterlig planeringsprocess. Nedan följer ett antal viktiga 

delar som spelar stor roll för hur planeringen sköts. 

5.5.1 Kundernas prognoser och orderläggning 

Tillverkning av borrstål styrs av prognoser samt order lagda av kund. Utifrån prognoserna kan 

tillverkningen planeras för att fylla upp de lagerstyrda borrstålen till rätt kvantiteter i FAB-

lagret. Kund X och Y, som beställer cirka C procent av den kvantitet som levereras varje 

vecka, lämnar var fjärde vecka in fyraveckorsprognoser som börjar gälla åtta veckor senare. 

Uppfattningen på Borrstål 09 är att dessa prognoser vanligtvis stämmer väl överens med vad 

som slutligen beställs sett till total mängd, men kan dock skifta en del mellan de olika 

produktnumren. När Kund X och Y lägger en order görs detta direkt i SMT:s 

orderhanteringssystem. Dessa två kunder har fördelen av att orderläget i FAB-lagret alltid 

skickas ut innan order läggs. Detta innebär alltså att de har tillgång till den del av lagersaldot 

som representerar kundens allokerade andel av det totala lagret.  

Då Kund X och Y lägger sina order finns en överenskommen ledtid som ska hållas av 

Borrstål 09. För Kund X är denna ledtid som tidigare nämnts A dagar och för Kund Y B 

dagar. Kund Z har ingen liknande överenskommelse och orderna skickas i containrar som 

först behöver fyllas till en viss nivå, kring 20 ton, innan leverans. Kund Z hanteras med en 

ungefärlig ledtid på D dagar.  

5.5.2 Planering av Stålverk och Fenix 

Som tidigare nämnts startar produktionen av borrstål då material tas från råvarulagret för att 

smältas i stålverket. Stålverket planeras utifrån arbetsorder som läggs varje vecka vilken 

baseras på beställningar av interna kunder samt tillgänglig kapacitet i flödet efter stålverket. 

Dessa arbetsorder innehåller antal smältsatser, så kallade charger, som ska smältas och i 

vilken ordning detta ska ske. Målet är att skapa ett dragande flöde mellan stålverk och 

stånglager, alltså att inte producera mer produkter i stålverket än vad efterföljande processer 

Figur 22. Produkter i GIVA 



 

Nulägesbeskrivning 

 

38 

  

kan hantera. Glödgningen är ett kritiskt steg vid produktion av borrstålsämnen och är det som 

kan begränsa den veckoliga tilldelningen av antalet borrstålscharger som kommer smältas i 

stålverket.   

Förutom de arbetsorder som läggs till Stålverket läggs även en körplan till Fenix. Denna 

körplan innehåller information om vilka produkter som ska köras i Fenix uppdelat i olika 

block sorterade efter när de ska vara färdigställda. Den slutgiltiga körordningen fastställs dock 

på Fenix utifrån blockindelningen och beroende på den ordning som ger bäst utnyttjande i 

maskinerna.  

5.5.3 Stånglager 

Planeringen i Stånglagret är det som startar flödet av ämnen till Borrstål 09. Stånglagret är 

tänkt att fungera som en Supermarket, men ägs och sköts av Borrstål 09. På samma sätt som i 

FAB-lagret finns här målnivåer som ska följas och beställningar till Stånglagret läggs 

veckovis av planerare på Borrstål 09. Beställningen går till en huvudplanerare på Primary 

Products som sedermera upprättar ett schema för Stålverket. Hur stora kvantiteter av olika 

stänger som ska beställas avgörs utifrån en prognos baserad på redan tillgänglig kvantitet, 

kundprognoser samt vad som beställts tidigare och är på väg till lagret. 

5.5.4 FAB-lager 

FAB-lagret är direkt kopplat till hur planering av materialtillförseln ska skötas. FAB-lagret är 

den kundorderpunkt, varifrån huvudkunderna har fem respektive sju dagars ledtid. Här 

lagerförs 22 av de olika produkter som tillverkas, på grund av att efterfrågan på dessa 

produkter är högre än resterande 31 vilket även nämnts tidigare. Dessa 22 lagerstyrda 

produkter har ett målvärde för vilken kvantitet som ska finnas tillgänglig. De produkter som 

inte når upp till detta målvärde, beroende av vad som finns i tidigare steg i processen, beställs 

då av planeringen på Borrstål 09 från Stånglagret som ligger längre upp i produktionskedjan. 

Det finns ett tänk att det alltid ska produceras mot dessa målvärden, vilket dock inte alltid 

följs på grund av exempelvis variationer i efterfrågan och dålig tillit till tidigare processteg. 

Detta beskrivs ytterligare i kapitel ”5.5.6 Valsverkets kampanjer”. 

5.5.5 Kapprogrammen 

Kapprogrammet är det planeringsprogram som beskriver hur kapningen av borrstål mot 

kundorder ska gå till när de plockas från FAB-lagret. Det är det slutgiltiga 

planeringsprogrammet som används på Borrstål 09 innan produkterna levereras. 

Lagernivåerna hos de olika produkterna i FAB-lagret varierar mycket vilket ofta leder till att 

kapprogram inte kan konstrueras för de produkter som inte finns i rätt kvantitet i FAB-lagret.   

Samtliga produktnummer, som lagerstyrs i FAB-lagret, finns dokumenterade i ett datasystem 

som uppdateras kontinuerligt för att lagernivåer, lagerplats, stånglängder och annan intressant 

information alltid ska finnas tillgängligt för planerarna. Kapprogrammen skapas på daglig 

basis förutom på fredagarna då hela helgen samt måndagen planeras. Syftet med programmen 

är att maximera utbytet vid kapning av produkterna samtidigt som hänsyn tas till vilka order 

som ska levereras. Utbytet ligger på cirka 95 procent i snitt per kapprogram, vilket även är det 

målvärde som finns uppsatt. I vissa speciella fall understiger utbytet 70 procent eller mindre, 
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detta beror på att vissa kunder beställer borrstålslängder som inte är optimerade mot de 

längder som finns i FAB-lagret. I dessa fall, då materialet inte efterfrågas i kortbitar, kasseras 

det överblivna borrstålet och skickas tillbaka till stålverket för omsmältning. I nuläget kostar 

det ingenting extra för de kunder som beställer önskade borrstålslängder trots att det i vissa 

fall innebär mycket svinn för SMT och därmed extra kostnader för förädling av material som 

aldrig säljs.  

5.5.6 Valsverkets kampanjer 

I Finvalsverket planeras arbetet i tvåveckorsperioder, så kallade kampanjer, sett till hur 

lagernivåerna i FAB-lagret ser ut samt vilka prognoser och beställningar som finns. Detta 

betyder med andra ord att valsverket styr tillverkningen av borrstål hela vägen från Stång- till 

FAB-lagret då FIFO tillämpas genomgående i detta flöde. Valskampanjerna är nästintill 

standardiserade med att valsa de 22 borrstålsartiklar som aktivt lagerförs i FAB-lagret. 

Undantag görs dock på grund av beställningar av andra borrstål än dessa 22. En kampanj i 

Finvalsverket är alltså en typ av valsningsschema för de nästkommande två veckorna. 

Valsningsordningen har optimerats sett till ställtiderna för de ställ som utförs mellan 

valsningen av två olika kutsar, valskampanjens utformning kan ses i Bilaga 7.  

5.6 Upprättande av nulägeskarta 

Nulägeskartan som har ritats upp, vilken beskriver produktions- samt planeringsprocesserna 

inom Borrstålstillverkningen på Sandvik Materials Technology, har upprättats med hjälp av 

data från flera olika källor. Först och främst skådades flödet genom rundvandringar i syfte att 

upptäcka alla ingående processer, vilka även beskrivits genomgående i detta kapitel. Efter 

detta hölls intervjuer med flera utvalda medarbetare, planerare såväl som produktionsledare 

och tekniker. Dessa intervjuer lade grunden till nulägeskartan och fylldes därefter på med mer 

specifik data vilket kommer beskrivas nedan. Nulägeskartan visualiseras i Bilaga 5. 

5.6.1 Beräkning av lager- och buffertnivåer 

I Borrstålsflödet finns två Supermarkets vilka tidigare har beskrivits i produktionsprocessen, 

Stånglagret och FAB-lagret. Dessa två samt FIFO-banan som leder till Finvalsverket, det så 

kallade kutslagret, håller betydligt större kvantiteter av material än de övriga buffertarna 

mellan maskinerna. Kvantiteten av material i dessa tre lager varierar relativt mycket och 

därför har genomsnittliga nivåer, uppmätta en gång per vecka för veckorna 1 – 44 under 2010, 

använts som ingångsvärde till nulägeskartan. Ingående värden till buffertar mellan maskinerna 

kommer däremot från siffror uppmätta 2010-11-09 och är därmed inte något genomsnitt utan 

endast ett punktvärde då materialet vid dessa platser begränsas mer av plats och aldrig uppnår 

nivåer liknande lagrens. 

5.6.2 Beräkning av efterfrågan 

Vid slutet av varje år uppskattas efterfrågan på borrstål för nästkommande år utifrån hur de 

befintliga kunderna ser på sina framtida behov. 2010 års efterfrågan ligger totalt på YXZ ton 

och för att beräkna en veckolig efterfrågan har dessa YXZ ton dividerats med de 48 

verksamhetsveckor Borrstål 09 använder sig av. Detta motsvarar alltså en veckolig efterfrågan 

på YXY ton färdigställt borrstål. Vid de olika processtegen har en omräkning av denna 

efterfrågan gjorts på grund av det materialutbyte som uppkommer. Alla produktnummer har 
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olika utbyten och därför har ett genomsnittligt utbyte beräknats utefter produktnumrens del av 

den totala efterfrågan. Om det genomsnittliga utbytet vid Färdigställningen exempelvis skulle 

vara 90 procent motsvarar detta en efterfrågan på 
 

   
    ton material i FAB-lagret. 

5.6.3 Beräkning av cykeltider 

Vid beräkning av de cykeltider som återfinns i nulägeskartan har vissa förenklingar gjorts. 

Cykeltiderna har beräknats med hänsyn till den produktmix som finns hos Borrstål 09 på 

grund av att de flesta produkterna genomgår samma steg och cykeltiderna vid vissa maskiner 

skiljer sig en aning mellan de olika produkterna. Beskrivningen av hur detta genomförts följer 

nedan.  

För att ta reda på produktmixen och i vilken mängd olika produkter sålts har en datamängd 

skapats från ett system som används på Borrstål 09 och heter PSKAF. Denna datamängd 

avser perioden från och med 1 april 2010 till och med 31 oktober 2010 och innehåller bland 

annat leveransdatum, beställda och levererade kvantiteter samt vilken kund som beställt en 

viss produkt. Denna information har använts till att ta reda på hur stor del av efterfrågan de 

olika produkterna står för och därefter även till att uppskatta genomsnittliga cykeltider vid de 

av flödet berörda processerna tillsammans med tidigare uppmätta cykeltider för varje produkt. 

Cykeltiderna för de specifika produkterna som använts för att uppskatta en medelcykeltid vid 

varje maskin har tidigare mätts av medarbetare på Borrstål 09 och anses reliabla samt valida.  

Då produktmixen hade kartlagts efter levererat material beräknades en kvot av den totala 

försäljningen för varje produkt. Denna kvot användes för att beräkna det viktade medelvärde 

som beskriver cykeltiden i nulägeskartan. I Tabell 1 visas ett beskrivande exempel där 

cykeltiden varierar mellan tre olika produkter vid samma maskin och en viktad cykeltid 

beräknas med avseende på efterfrågan. 

Tabell 1. Exempel på beräkning av cykeltid 

Produkt Cykeltid, [s] Del av total efterfrågan, [%] Viktad cykeltid, [s] 

A 30 20 6,0 

B 50 75 37,5 

C 10 5 0,5 

  Summa viktad cykeltid: 44,0 

 

Utöver detta har även delningen på stängerna i Finvalsverket påverkat cykeltiderna. En stång 

kan ha två-, tre- eller fyrdelning, alternativt ingen delning. Detta betyder att stången kan delas 

i upp till fyra mindre bitar. En specifik produkt har alltid samma delning i detta steg och 

därmed kunde en genomsnittlig delningskonstant beräknas för att bestämma cykeltiden per 

borrstål som inkommer till FAB-lagret vid de maskiner som förekommer innan delningen 

skett. Delningskonstanten beräknades med samma viktning som cykeltiden vilket beskrevs 

ovan. Detta betyder att cykeltiden för processerna i Finvalsverket samt Kutsfabriken har 

modifierats med hjälp av denna konstant. Som fortsättning på föregående exempel i Tabell 1 

har delningen använts på följande sätt som visas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel på beräkning av delning 

Produkt Delning, [antal] Del av total efterfrågan, [%] Viktad delning, [antal] 

A 4 20 0,8 

B 2 75 1,5 

C 1 5 0,05 

  Summa viktad delning: 2,35 

 

Den viktade cykeltiden från föregående exempel var 44,0 sekunder. För att få ut cykeltiden 

per bit som inkommer till FAB-lagret divideras därför detta tal med summan av den viktade 

delningen och blir därmed  
    

    
      sekunder per bit. Det bör dock betonas än en gång att 

detta endast gjordes för de processer som föregår dragbänkarna i Appreteringen, alltså för 

Kutsfabriken och Finvalsverket. 

5.6.4 TAK-värden 

På Borrstål 09 mäts effektivitet med hjälp av något som kallas TAK-värden. TAK står för 

Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet, men värdet som kan ligga mellan 0 till 

100 procent beskriver i stort hur stor del av den totala tiden som en maskin är i 

bearbetningstillstånd. Alltså motsvarar ett TAK-värde på 50 procent under ett arbetsskift på 

åtta timmar att maskinen arbetat effektivt i fyra timmar och stått stilla resterande fyra timmar. 

De TAK-värden som använts vid upprättandet av denna nulägeskarta är ett genomsnittligt 

värde av de TAK-värden som finns dokumenterade på Borrstål 09. 
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6. Analys och resultat 
Detta kapitel beskriver den analys som utförts på Borrstål 09 och de resultat som kommit ur 

denna. Kapitlet inleds med en kort förklaring av dess disposition. 

Analysens disposition är uppdelad i två övergripande delar, en del som analyserar 

planeringsprocessen, kapitel ”6.1 Planeringsprocessen”, och en del som analyserar 

produktionsprocessen, kapitel ”6.2 Produktionsprocessen”. I den inledande analysen av 

planeringsprocessen utförs först en jämförelse mellan prognoser, beställt och levererat 

material för 28 veckor under 2010 i syfte att reda ut om de prognoser som inkommer till 

Borrstål 09 överensstämmer med det som beställs och levereras. Data som använts till denna 

analys har även fungerat som underlag för den fortsatta analysen och dimensioneringen av 

FAB-lagret. Fortsättningsvis analyseras valskampanjernas utförande utifrån hur kundernas 

beställningsmönster ser ut, följt av ett exempel på en möjlig lösning för orderläggning till 

Borrstål 09. Slutligen analyseras Stånglagret för att skapa riktlinjer över hur det ska styras 

tillsammans med övriga lösningar som skapats.  

6.1 Planeringsprocessen 
I denna del av analysen kommer hela planeringsprocessen från Stånglagret till leverans att 

analyseras, bortsett från utformning av kapprogramsplaneringen i Färdigställningen. 

Planeringsprocessen finns beskriven i kapitel ”5.5 Planeringsprocessen” och problem som 

diskuterats under arbetets gång, eller frågeställningar som uppkommit, är huruvida Kund X:s 

och Y:s prognoser överensstämmer med vad som verkligen beställs och levereras. Ytterligare 

frågeställningar behandlar hur lager ska dimensioneras samt hur en ökad leveransprecision 

och kortare ledtid kan uppnås.  

Ledtiden för hela flödet, från råvara till kund, har historiskt sett antagits vara åtta veckor lång. 

Efter upprättandet av nulägeskartan framkom att en genomsnittlig genomloppstid för det 

material som passerar i flödet från stånglagret till leverans är 41,8 dagar, motsvarande knappt 

sex veckor. Som även kan utläsas i kapitel ”5.3 Ledtid och leveransprecision” ses ledtiden för 

denna del, vilken innefattar loop 2 och 3, historiskt sett som fyra veckor lång. Av den 

genomsnittliga genomloppstiden på 41,8 dagar skapas endast värde till produkten under 3,3 

minuter. Detta betyder med andra ord att tiden i lager och köer, alltså den icke värdeskapande 

tiden, är väldigt stor jämfört med den värdeskapande tiden. Nulägeskartan som redovisar detta 

kan ses i Bilaga 5.  

Anledningarna till varför de delar i planeringsprocessen som nämnts ovan har valts att 

analyseras beror på att produktnivåerna i FAB-lagret anses variera mycket. Detta har fört 

fokus till en jämförelse mellan kvantiteterna av prognostiserade, levererade och beställda 

produkter. För att lagerhållningen ska förbli stabil i ett flöde som detta, med lång responstid 

och många processer, är det viktigt att prognoser överensstämmer med beställningar vilket 

skapar en säkerhet i planeringsprocessen. I dagsläget finns misstanken på Borrstål 09 att den 

totala prognosen stämmer väl överens med vad som beställs, men att prognosen på 

produktnivå stämmer sämre överens, trots att den totala kvantiteten av levererat material 
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nästintill är densamma som prognostiserat. Jämförelsen mellan prognostiserade, beställda och 

levererade produkter lägger alltså grunden för vidare analys och utformning av 

planeringsprocessen innefattande FAB-lager, valskampanjer, orderprocess och Stånglager. 

6.1.1 Jämförelse mellan prognostiserat, beställt och levererat material 

Som tidigare beskrivits har data från prognoser samt beställt material analyserats för att 

åstadkomma följande jämförelse. Jämförelsen har gjorts på två olika sätt, såväl visuellt i form 

av diagram och grafer som matematiskt. Med anledning av att Kund Z:s prognoser inte 

hanteras på samma sätt som för Kund X och Y, vilka kontinuerligt lämnar prognoser till 

Borrstål 09 har endast hänsyn tagits till de senare i den matematiska jämförelsen och 

kunderna som helhet i den visuella jämförelsen. 

Dataunderlag 

På Borrstål 09 finns månatliga samt årliga prognoser sparade för Kund X och Y samt en total 

prognos sammanställd för alla kunder, där även Kund Z ingår. Dessa tre årliga prognoser för 

2010 är de prognoser som använts i denna analys. Prognosmaterialet är uppställt i matrisform 

där en prognostiserad kvantitet är kopplad mot ett produktnummer och en vecka. 

De leverans- och faktureringsdata som använts vid analysen har tagits fram ur två olika 

databaser. Leveransdata togs fram ur den databas som lagrar all information angående 

Färdigställningens kapade material, alltså allt som kapas mot kundorder. Lagringssystemet av 

data upprättades i början av 2010, varför analysen endast utförs för veckorna 16 till och med 

43. Dessa leveransdata fick därefter fyllas ut med faktureringsdata på grund av brister i 

systemet under vissa perioder, varpå de sammanställdes i ett och samma dokument. Ingående 

parametrar som var viktiga för analysen och som framgick ur dataunderlaget var Kund, 

Produktnummer, Önskat leveransdatum, Verkligt leveransdatum, Beställd kvantitet samt 

Levererad kvantitet. 

Tillvägagångssätt och resultat av matematisk analys 

För att med statistisk säkerhet kunna urskilja om prognoser, beställt och levererat material 

verkligen skiljer sig gentemot varandra har denna analys gjorts med hjälp av stickprov i par 

med en konfidensgrad på 90 procent. Detta betyder att i de fall då en prognos uppvisar 

skillnader gentemot exempelvis beställt material kan det, med 90 procents säkerhet, sägas att 

prognoserna i genomsnitt skiljer sig från det beställda materialet. Vid utförandet av den 

matematiska analysen har var och en av produkterna jämförts inom de tre respektive 

dataunderlagen prognoser, levererat och beställt material. Alltså har exempelvis beställd 

kvantitet av produktnummer YY jämförts med den prognostiserade kvantiteten för samma 

produktnummer, enskilt för Kund X och Y. Därefter har produktnumren jämförts enligt 

följande; prognos gentemot levererat, prognos gentemot beställt och slutligen beställt 

gentemot levererat material. 

Vid användandet av stickprov i par bildas ett konfidensintervall med en viss konfidensgrad, i 

detta fall 90 procent, för att undersöka skillnaden mellan användandet av två olika metoder att 
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utföra samma uppgift. I detta fall utförs stickprov i par på prognostiserat, beställt och levererat 

material för Kund X och Y vilket leder till att sex stycken stickprov i par måste utföras. 

Resultatet av dessa stickprov i par visas i tabellerna 3 till 8, nedan. 

Tabell 3. Kund Y Prognos gentemot Beställt material 

Kund Y Prognos gentemot Beställt material 

Produktnummer Undre intervallgräns Övre intervallgräns Skillnad Intervall jmf Prognos [%] 

Y - + Nej  

Y - + Nej  

Y + + Ja [Yy , Yx] 

Y - - Ja [Yy , Yx] 

Y + + Ja [Yy , Yx] 

Y - + Nej  

Y + + Ja [Yy , Yx] 

Y - + Nej  

Y + + Ja [Yy , Yx] 

Y - + Nej  

 

Detta stickprov, som tar hänsyn till Y:s prognos och det material som beställts under samma 

period, visar att en genomsnittlig skillnad kan påvisas på #1 av de # produkter som levererats 

under veckorna 16 till 43, 2010. #2 av dessa #1 produkter har i prognosen prognostiserats 

högre än vad som verkligen beställts, vilket kan ses i den högra kolumnen ”Intervall jmf 

Prognos”. Övriga tre produkter som skiljer sig har alltså prognostiserats lägre än vad som 

beställts. Intervallet beskriver, med 90 procents konfidensgrad, hur många procent större eller 

mindre prognosen kan förväntas vara jämfört med den lagda beställningen för en slumpvis 

utvald vecka. Exempelvis för produktnummer Y kan det med 90 procents säkerhet sägas att 

en prognostiserad kvantitet för en slumpvis utvald vecka kommer vara mellan Yy och Yx 

procent större än vad som verkligen beställs. 

Tabell 4. Kund Y Prognos gentemot Levererat material 

Kund Y Prognos gentemot Levererat material 

Produktnummer Undre intervallgräns Övre intervallgräns Skillnad Intervall jmf Prognos [%] 

Y - + Nej  

Y - + Nej  

Y + + Ja [Yy , Yx] 

Y - - Ja [Yy , Yx] 

Y + + Ja [Yy , Yx] 

Y - + Nej  

Y + + Ja [Yy , Yx] 

Y - - Ja [Yy , Yx] 

Y + + Ja [Yy , Yx] 

Y - + Nej  

 

I stickprovsjämförelsen mellan Kund Y:s prognoser och det material som levererats, Tabell 4, 

skiljer sig #1 av # produkter åt. Jämfört med det föregående stickprovet i Tabell 3, visar alltså 

detta på ett liknande resultat, där den enda skillnaden är att produktnummer Y påvisar en 
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skillnad då denna jämförelse mellan prognoser och levererat material utförts. Denna visar 

även att prognosen i genomsnitt är lägre än det levererade materialet för produkten i fråga. 

Tabell 5. Kund Y Beställt gentemot Levererat material 

Kund Y Beställt gentemot Levererat material 

Produktnummer Undre intervallgräns Övre intervallgräns Skillnad 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

Y - + Nej 

 

Jämförelsen mellan Kund Y:s beställda och levererade material kunde inte påvisa några 

genomsnittliga skillnader i kvantitet. Detta betyder dock inte att det inom produktnumren inte 

finns några veckovisa variationer och skillnader. Vidare visuell analys utförs på de produkter 

som anses ha stor variation från vecka till vecka. 

Tabell 6. Kund X Prognos gentemot Beställt material 

Kund X Prognos gentemot Beställt material 

Produktnummer Undre intervallgräns Övre intervallgräns Skillnad Intervall jmf Prognos [%] 

X - + Nej  

X - + Nej  

X - - Ja [Xy , Xx] 

X - + Nej  

X - + Nej  

X + + Ja [Xy , Xx] 

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

 

I jämförelsen mellan Kund X:s prognos och dess beställda material kunde genomsnittliga 

skillnader påvisas hos #1 av # produkter. #2 av dessa #1 prognostiserades lägre än vad som 

beställdes och således prognostiserades #3 produkter högre än vad den beställda kvantiteten 

slutligen blev.  

Tabell 7. Kund X Prognos gentemot Levererat material 

Kund X Prognos gentemot Levererat material 

Produktnummer Undre intervallgräns Övre intervallgräns Skillnad Intervall jmf Prognos [%] 

X + + Ja [Xy , Xx] 

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  
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X + + Ja [Xy , Xx] 

X + + Ja [Xy , Xx] 

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

 

Även i jämförelsen mellan Kund X:s prognostiserade och levererade material kunde 

skillnader hos #1 av # produkter påvisas. De produkter som skiljer sig i detta stickprov är dock 

inte exakt samma som i jämförelsen mellan prognostiserat och beställt material. I denna 

jämförelse har #2 av dessa #1 produkter haft en större prognostiserad kvantitet än vad som 

levererats och #3 prognostiserades lägre än leveranskvantiteten.  

Tabell 8. Kund X Beställt gentemot Levererat material 

Kund X Beställt gentemot Levererat material 

Produktnummer Undre intervallgräns Övre intervallgräns Skillnad Intervall jmf Beställt [%] 

X + + Ja [Xy , Xx] 

X + + Ja [Xy , Xx] 

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

X - + Nej  

 

Jämförelsen mellan Kund X:s beställda och levererade material visar att det för två produkter 

kan påvisas en genomsnittlig skillnad med 90 procents konfidensgrad, och dessa två har båda 

stått för större beställningskvantiteter än vad som levererats. 

Som tidigare nämndes om stickprov i par påvisas endast en genomsnittlig skillnad, vilket 

betyder att veckovisa variationer inte tas hänsyn till på ett önskvärt sätt. Med detta menas 

skillnaden vecka för vecka mellan exempelvis prognoser och beställt material, vilket kan 

komma att störa och skapa osäkerhet i produktionsplaneringen. Resultaten angående vilka 

produkter där skillnad kunnat påvisas i stickprovstesten är dock fortfarande ytterst relevanta. 

De produkter som däremot har visat på stora veckovisa, men inte nödvändigtvis 

genomsnittliga, skillnader och därför inte har uppmärksammats i den matematiska analysen 

analyseras dessutom visuellt i nästa steg för att belysa dessa dolda skillnader. 
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Tillvägagångssätt och resultat visuell jämförelse 

Anledningen till att en visuell analys utförts är först och främst för att skapa en känsla över 

hur prognostiserings-, beställnings- och leveransdata skiljer sig gentemot varandra, men även 

för att påvisa förskjutningen av prognostiserat, beställt och levererat material relativt 

varandra. Ur den data som tagits fram har flertalet grafer och diagram upprättats för detta 

syfte. De grafer och diagram som upprättats visar följande: 

 Prognoser per produkt för Kund X, Y samt Total. 

 Veckolig standardavvikelse per produkt på levererat material för Kund X, Y samt 

Total. 

 Veckolig standardavvikelse per produkt på prognostiserat material för Kund X, Y 

samt Total. 

 Veckolig levererad kvantitet per produkt för Kund X, Y samt Total. 

 Total medelförbrukning per produkt och vecka. 

 Antal förbrukningsveckor, av 28 veckor, per produkt. 

 Jämförelse av total levererad och prognostiserad kvantitet för Kund X, Y samt Total. 

 Jämförelse av standardavvikelse på levererat och prognostiserat per produkt för Kund 

X, Y samt Total. 

 Veckovisa skillnader för enskilda, utvalda produkter med hög variation i beställda 

kontra levererade respektive prognostiserade kvantiteter för Kund X och Y. På större 

delen av dessa produkter har ingen skillnad kunnat påvisas i den matematiska 

analysen. 

Dessa olika grafer och diagram visas i Bilaga 8 till 25, men några av de sistnämnda graferna 

kommer här visas upp för att belysas extra. Detta är alltså graferna över de veckovisa 

skillnaderna på vissa av de produkter med hög variation i de olika kvantiteterna. Graferna är 

uppbyggda på så sätt att den ena kvantiteten har subtraherats med den andra för att visa på 

skillnaden i ton per vecka. I Fall 1, då beställd kvantitet jämförs med prognostiserad kvantitet 

har den beställda kvantiteten subtraherats med den prognostiserade vilket betyder att när 

kurvan ligger ovan noll har beställningen överstigit prognosen och vice versa. I Fall 2, där de 

beställda kvantiteterna jämförts med levererade kvantiteter har leveranskvantiteten 

subtraherats med beställningskvantiteten och således visar ett resultat ovan noll att leveransen 

har överstigit beställningen och vice versa. De produkter som skiljer sig mest signifikant inom 

dessa två fall visas i Figur 22 till 25 nedan. 
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Figur 23. Fall 1, för produktnummer Y, Kund Y 

  

 

Figur 24. Fall 1, för produktnummer X, Kund X 

 

 

Figur 25. Fall 2, för produktnummer Y, Kund Y 
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Figur 26. Fall 2, för produktnummer X, Kund X 

Gemensamt för dessa fyra figurer som visas ovan är att differensen mellan de två ingående 

parametrarna, antingen beställning och prognos eller beställning och leverans, pendlar kraftigt 

mellan negativa och positiva värden. Om de två parametrarna optimalt hade följt varandra 

hade grafen enbart bestått av en horisontell linje längs noll. Detta tyder i ”Fall 1”, beställning 

och prognos, på att prognoserna inte överensstämmer på ett önskat sätt med vad som beställs 

per vecka och i ”Fall 2”, leverans och beställning, på att leveransprecisionen inte når upp till 

den standard som eftersträvas.  

En av anledningarna till varför ”Fall 1” ser ut på detta vis kan vara att Kund X och Y har 

tillgång till, och kan se FAB-lagerstatusen vilket potentiellt sett kan leda till osäkerhet och 

variationer i beställningsmönstret. En hypotes kan vara att om lagersaldot på en specifik 

produkt inte uppgår till den mängd kunden vill beställa, beställs därför en annan produkt för 

att säkerställa att leverans sker på utsatt tid. I ”Fall 2” däremot uppnås en positiv differens 

troligast då leveranser av tidigare försenat material utförs och tvärtom när den beställda 

kvantiteten överstiger den levererade, har leveransen troligtvis blivit försenad. 

Övriga diagram och grafer som upprättats och använts för att visuellt analysera prognoser, 

leveranser och beställningar återfinns i Bilaga 8 till 25. Vid jämförelse av total prognos och 

levererat material samt total prognos och beställt material för Kund X respektive Y, Bilaga 

12, 13, 17 och 18, kan ses att kvantiteterna som beställs, levereras samt prognostiseras 

överensstämmer relativt väl med varandra. Jämförs däremot prognosen för specifika 

produkter med beställningar respektive leveranser av samma produkter, Bilaga 14, 15, 16, 19, 

20 och 21, uppdagas i vissa fall ett mycket varierande resultat utan någon speciell struktur. 

Prognosen, vilken är den egentliga utgångspunkten i jämförelsen visar upp jämna kvantiteter 

av materialbehov för både Kund X och Y. Beställningsmönstret för Kund X överensstämmer 

relativt väl, bortsett från små skiftningar, jämfört med dess prognos. Kund Y:s 

beställningsmönster uppvisar däremot väldigt stora variationer från vecka till vecka, jämfört 

med dess prognos. Det material som levererats, vilket visas i Bilaga 16 och 21, för respektive 

kund är även det väldigt svårläsligt och uppvisar stora variationer från vecka till vecka och 

överensstämmer inte alls med de jämna kvantiteter som uppges i prognoserna. 
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Genomsnittskvantiteter per vecka för vardera produkt har beräknats och visualiserats i 

diagram, Bilaga 8, samt hur många av de 28 undersökta veckorna som dessa produkter har 

levererats till kund, Bilaga 9. Utöver detta har även standardavvikelsen på produktnivå per 

vecka beräknats för Kund X och Y, Bilaga 24 och 25. Dessa diagram visar exempelvis att den 

veckoliga avvikelsen ligger på över 25 procent av den genomsnittliga kvantiteten som 

levereras varje vecka för vissa produkter, vilket även det betyder att stora variationer finns. I 

stort sett alla produkters standardavvikelser för både beställt och levererat material är större än 

prognosernas standardavvikelse för båda huvudkunderna. På grund av dessa variationer i 

prognoser, beställt och levererat material påverkas FAB-lagret av instabila och oförutsägbara 

produktnivåer varför analysen fortsätter med en dimensionering av FAB-lagret. 

6.1.2 Analys och dimensionering av FAB-lager 

Under veckorna 16 till 43, 2010, vilket avser tidsspannet för denna analys, har 31 olika 

produkter sålts och levererats. Det totala antalet produkter som tillhandahålls är dock fler än 

31, men dessa beställs mer sällan varav vissa inte har beställts på flera år. Av de 31 sålda 

produkterna lagerstyrs 22 stycken vilket betyder att dessa alltid ska finnas tillgängliga vid 

kundorderpunkten, FAB-lagret. 

På grund av det rådande läget i Finvalsverket, med långa ställ och inprovningstider, är minsta 

tillåtna tillverkningskvantitet av en specifik produkt cirka 20 ton. Detta innebär att de 

produkter som beställs sällan och i väldigt små kvantiteter måste tillverkas i större mängd än 

vad som efterfrågas. Följden blir att dessa produkter lagras i FAB-lagret en längre tid på 

grund av den låga efterfrågan samtidigt som viktig tid från tillverkningen av produkter med 

högre efterfrågan måste tas.  

Idag finns ett leveransprecisionsmål på 95 procent vilket är ett mål som, ifall allt fungerar som 

det ska, borde kunna uppnås då de 22 produkter som lagerstyrs i FAB-lagret står för 99 

procent av försäljningen. Trots detta har leveransprecisionen endast uppgått till 65,6 procent 

under de 40 första veckorna, 2010. Den låga leveransprecisionen kan antas bero på att 

Borrstål 09 inte klarar av att hålla lagernivåerna uppe för det stora antal produkter som 

lagerstyrs i FAB-lagret. Med detta som grund har en alternativ lagerstyrningsprincip för FAB-

lagret tagits fram, baserad på en ABC-analys samt beräkning av nya lagernivåer med hjälp av 

ett ”order-up-to”-system, med syfte att öka leveransprecisionen. 

Dataunderlag 

Det dataunderlag som används för denna del av analysen är till viss del detsamma som för 

tidigare jämförelse mellan prognostiserat, beställt och levererat material vilket beskrivs i 

kapitel ”6.1.1 Jämförelse mellan prognostiserat, beställt och levererat material”. Utöver 

detta har även utbytesdata använts för att modifiera de levererade kvantiteterna till så kallade 

FAB-lagerkvantiteter.  

Till ABC-analysen har leveransdata använts för att få en tillförlitlig bild av vilka produkter 

som verkligen efterfrågas och levereras. För vidare analys av FAB-lagret och utformning av 
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de lagernivåer som bör tillhandahållas av respektive produkt, och som bestämts ska 

lagerstyras från FAB-lagret utifrån ABC-analysen, har som nämnts även utbytesdata använts.  

Tillvägagångssätt och resultat av ABC-analys 

Tanken med denna ABC-analys är att dela in produkterna i grupper om vilka som har större 

respektive mindre efterfrågan. ABC-analysen kommer ligga till grund för beslutet om vilka 

produkter som bör lagerstyras i FAB-lagret och således hur samtliga produkter bör behandlas 

vid order. 

Utifrån leveransdata för veckorna 16 till 43, 2010, har alla produkter delats in och blivit 

klassificerade till antingen en A-, B- eller C-produkt utifrån hur stor del av den samlade 

efterfrågan som produkterna står för. Vid användandet av ABC-analys på Borrstål 09:s 

produkter har de tre intervallen för A-, B- och C-produkter utformats i enlighet med Tabell 9. 

Tabell 9. ABC-analysens intervall och indelningsprincip 

Produktklass Del av total efterfrågan [%] Del av totalt antal produkter [%] 

A 80 20 

B 15 30 

C 5 50 

Summa 100 100 

 

Sammanställningen av efterfrågan på de olika produkterna, och indelningen till A-, B- och C-

produkter, visas nedan i ett cirkeldiagram där endast de större produkterna visas med namn 

och efterfrågan i form av produktnummer och vilken andel av den totala efterfrågan 

produkten i fråga står för, se Figur 26.  
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Denna figur visar alltså vilka produkter som bör lagerstyras, och därmed aktivt tillverkas och 

lagerföras enligt rättvisande målvärden, i FAB-lagret. Vad som kan ses är att tolv av alla de 

produkter som tillverkas av Borrstål 09 står för mer än 80 procent av efterfrågan, och vidare 

att fyra mindre produkter står för runt 12 procent av efterfrågan. Utöver dessa 16 produkter 

står resterande 15 produkter som sålts under veckorna 16 till 43, 2010, för 5 procent av den 

totala efterfrågan. Medräknat de produkter som inte sålts under denna period är det totala 

produktantalet 49 stycken. Fördelningen av produkter överensstämmer därmed inte med vad 

som generellt anses vara fördelningen i en klassisk ABC-klassificering enligt Arnold, 

Figur 27. ABC-indelning av produkter som sålts under veckorna 16 - 43, 2010 
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Chapman och Clive (2008). Resultatet stämmer däremot väl överens med den så kallade 

80/20-regeln som ofta nämns i samband med ABC-analys. Jämfört med den klassiska synen 

som visades i Tabell 9 ser den faktiska fördelningen av produkter ut som följer i Tabell 10 

nedan.  

Tabell 10. Fördelningsresultat av ABC-analys 

Produktklass Del av total efterfrågan [%] Del av totalt antal produkter [%] 

A 82,9 24,5 

B 11,9 8,2 

C 5,2 67,3 

Summa 100 100 

 

Det slutgiltiga resultatet av ABC-analysen, alltså vilka produkter som bör lagerstyras i FAB-

lagret sammanfattas i listan nedan. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

Avslutningsvis kan sägas att bland dessa 12 produkter återfinns de R1 största produkterna för 

Kund X, samt de R2 största produkterna för Kund Y, vilka för respektive kund står för 80 

procent av dess totala inköpta volymer. 

Tillvägagångssätt och resultat av FAB-lagerdimensionering 

För de 12 produkter som tagits fram ur ABC-analysen och som enligt detta förslag ska 

lagerstyras i FAB-lagret har återfyllnadsnivåer beräknats med hjälp av 

beställningspunktsteorin. I kapitel ”6.1.3 Valskampanjernas utformning” kan läsas om hur 

författarna anser att utformningen av valskampanjerna bör se ut och hur långa de bör vara. 

Vad som rör dimensioneringen av FAB-lagret från valskampanjernas utformning är just hur 

långa kampanjerna är, och därmed hur ofta en produkt kan återfyllas. De alternativ som tagits 

fram innebär att de lagerstyrda produkterna kommer att ha en längsta återfyllnadstid på två 

alternativt tre veckor. För att dimensionera FAB-lagret efter detta, alltså att skapa en 

återfyllnadsnivå för respektive produkt i FAB-lagret, har beställningspunktsformeln samt den 

samlade efterfrågan per vecka använts. 
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I detta fall är ledtiden, som är lika med tiden mellan återfyllnad, alltid känd som två alternativt 

tre veckor beroende på vilket utförande i valskampanjerna som används. På grund av detta 

kan beställningspunkten ses som återfyllnadsnivån för dessa produkter. I beställningspunkten 

ingår efterfrågan under ledtiden adderat med ett säkerhetslager. Säkerhetslagret är produkten 

av standardavvikelsen per vecka och en konstant, vilket också beskrivs mer ingående i kapitel 

”3.5.2 Orderkvantiteter och säkerhetslager”. Konstanten som multipliceras med 

standardavvikelsen har valts till 3 vilket betyder att produkterna i FAB-lagret, mellan 

återfyllnaderna, med 99,87 procents säkerhet inte kommer lida av brist. 

Resultatet av de beräkningar som har gjorts med beställningspunktsformeln, för två alternativt 

tre veckors återfyllnadstid, presenteras i Tabell 11 nedan. Dessa resultat är alltså de 

återfyllnadsnivåer som bör eftersträvas på varje specifik produkt. Värdena har även 

modifierats med kaputbytet för varje produkt, för att få en rättvisande kvantitet i FAB-lagret. 

Tabell 11. Resultat för beräkning av återfyllnadsnivåer samt säkerhetslager 

Produktnummer Återfyllnadsnivå med 2 

veckors ”ledtid” [ton] 

Återfyllnadsnivå med 3 

veckors ”ledtid” [ton] 

Varav säkerhetslager 

[ton] 

7 # # # 

4 # # # 

6 # # # 

3 # # # 

1 # # # 

2 # # # 

5 # # # 

8 # # # 

11 # # # 

9 # # # 

10 # # # 

12 # # # 

Summa FAB-lager # # # 

 

De nivåer och summor som beräknats i Tabell 11 är alltså enbart maximivärden, eftersom det 

handlar om återfyllnadsnivåer. Ett genomsnittligt lager kommer dock inte vara så högt som 

summan visar på grund av att alla produkter inte återfylls samtidigt och därmed inte heller 

kommer att vara helt påfyllda samtidigt. 

Övriga produkter som tillverkas, men som inte kommer lagerstyras i FAB-lagret bör hanteras 

på ett annat sätt jämfört med dagens för att systemet ska fungera optimalt. Hur detta bör ske 

tas upp i kapitel ”6.1.4 Orderprocessen”. Nästa steg, för att kunna möjliggöra denna 

lagerstyrningsprincip, är en analys av valskampanjerna som styr i vilken ordning borrstål 

tillverkas.  

6.1.3 Valskampanjsanalys 

Valskampanjerna är ett slags produktionsschema som styr vad som tillverkas i Finvalsverket 

och som därigenom även styr den produktmix som kommer att ligga i FAB-lagret.  Analysen 

gjord i kapitel ”6.1.2 Analys och dimension av FAB-lagret” har resulterat i att de lagerstyrda 
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produkterna bör minskas för att kunna öka leveransprecisionen. I nuläget finns 22 lagerstyrda 

produkter i FAB-lagret vilka står för cirka 99 procent av kvantiteten som efterfrågas av kund, 

men trots detta uppgår leveransprecisionen bara till drygt 65 procent. Enligt Rother och Shook 

(1998) är det inte ekonomiskt försvarbart att tillverka så många produkter utan att lyckas hålla 

hög flexibilitet och leveransprecision. Anledningen till att leveransprecisionen är så låg trots 

att de produkter som marknaden kräver är lagerstyrda kan bero på att det är svårt att hinna 

med att fylla upp lagret och produktnivåerna i FAB-lagret varierar således kraftigt från vecka 

till vecka.  

Valskampanjerna följer idag ett tvåveckorsintervall där de flesta av de 22 lagerstyrda 

produkterna tillverkas efter ett kontinuerligt schema. Detta innebär att återfyllnad i lagret sker 

varannan vecka för varje produkt. I och med att upp till 22 produkter ska tillverkas under 

denna tid kan det vara svårt att tillverka de mängder som skulle behövas. En återfyllnad 

varannan vecka på ett så stort antal produkter gör det svårt att upprätthålla en flexibel 

produktion, sett till skiftningar i efterfrågan.  

ABC-analysen gav att 12 produkter bör lagerstyras i FAB-lagret för att täcka 80 procent av 

försäljningen. Detta betyder inte att de övriga produkterna inte ska tillverkas, men förslagsvis 

ska dessa inte tillverkas lika ofta som tidigare. Som en direkt följd av det förändrade antalet 

lagerstyrda produkter måste även valskampanjerna förändras för att rätt produkter ska 

tillverkas. De nya valskampanjerna finns framtagna i form av två olika övergripande förslag. 

Det ena förslaget är att dela upp valskampanjerna enligt ett kontinuerligt schema där de 12 

lagerstyrda produkterna tillverkas under två på varandra följande tvåveckorsperioder. Efter 

dessa fyra veckor tillverkas de övriga produkterna under en vecka. Detta betyder att schemat 

kommer rulla efter ett femveckorsintervall där alla A-produkter valsas två gånger under de 

första fyra veckorna. Under den femte och sista veckan valsas kundorder på B- och C-

produkter vilket leder till att denna valskampanj inte kan standardiseras. I och med att det 

endast är 12 produkter som kommer att tillverkas under tvåveckorsperioderna kommer inte 

lika många omställ att krävas än som vid tidigare valskampanj om upp till 22 produkter. Den 

tid som intjänats på detta kan utnyttjas vid den femte och sista veckan i de fall många 

produkter måste tillverkas som därmed kommer kräva fler ställ.  

Ett andra alternativ är att dela upp valskampanjerna veckovis där A-produkterna tillverkas 

under de fyra första veckorna, men med veckointervall, och B- och C-produkterna under den 

femte och sista veckan. Dessa två förslag är förhållandevis lika, skillnaderna handlar enbart 

om den tid som varierar mellan varje återfyllnad. I det fall återfyllnadstiden är längre måste 

ett större lager finnas tillgängligt för att produkterna inte ska ta slut innan nästa återfyllnad 

sker. För att denna teori ska kunna fungera måste orderläggningsprocessen förändras och 

ledtider till kund förlängas på B- och C-produkter. 

6.1.4 Orderprocessen 

Som det ser ut idag, har Kund X A och Kund Y B dagars ledtid på alla produkter de beställer. 

Detta betyder alltså att vilken produkt de än beställer, ska den levereras A respektive B dagar 
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därpå. På grund av detta har ett lager behövt hållas på samtliga produkter som prognostiserats, 

i detta fall på de 22 produkterna som stått för 99 procent försäljningen under referensperioden 

för denna studie.  

Kund Z har oftast en längre ledtid än Kund X och Y. För att kunna tillverka produkter 

effektivt och slippa övertillverkning, kvantitativt sett, av B- och C-produkter bör ledtiderna 

till kund förlängas på dessa. Detta gäller då främst för Kund X och Y som beskrivits har en 

uppsatt ledtid på A respektive B dagar rörande även dessa produkter. För att kunna 

upprätthålla ett FAB-lager där endast A-produkterna lagerstyrs bör en ledtid på B- och C-

produkterna således kunna ligga på mellan åtta till tolv veckor. Information från en av 

kunderna tyder på att ledtiden i dagsläget skulle kunna förlängas på alla produkter till minst 

fyra veckor. Om denna information skulle kunna tillhandahållas åtta till tolv veckor innan 

önskad leverans skulle det gynna denna utformning av planerings- och tillverkningsprocess. 

Den förlängda ledtiden skulle då endast beröra de produkter som inte lagerstyrs i FAB-lagret, 

alltså 20 procent av den totalt efterfrågade kvantiteten. En illustration över hur order skulle 

kunna läggas och levereras enligt denna utformning visas i Tabell 12 efter en beskrivning av 

dess upplägg. 

Tabellen är ett exempel för hur orderläggning och tillverkning av B- och C-produkter kan 

hanteras för att följa den tänkta modellen med de lagerstyrda A-produkterna. Tabellen startar i 

vecka 1, löper fram till vecka 18 och har utformats utifrån analysen som gjorts angående 

valskampanjerna i kapitel ”6.1.3 Valskampanjsanalys”. I detta illustrerande exempel används 

alternativet med veckokampanjer, där en hel ”valscykel” uppgår till fem veckor. Detta betyder 

att fyra stycken A-produktskampanjer genomförs under fyra veckors tid och följs av en B- 

och C-produktskampanj under den femte veckan. På den övre raden i tabellen visas som 

nämnts vilken vecka det rör sig om, och på de tre nedre raderna visas vilken valskampanj som 

genomförs vardera vecka, vilka produkter som valsas och vilka av B- och C-produkterna som 

ska levereras.   
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Tabell 12. Exempel på orderläggningsprocess av B- och C-produkter 

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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Valskampanj 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

Valsas A A A A 

-1.1 –  

-1.5 A A A A 

0.1 - 

0.5 A A A A 

1.1 - 

1.5 A A A 

Levereras -3.5 -2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.1 1.2 

I detta exempel används en ledtid på 12 veckor från det att order läggs till dess att produkterna 

levereras till kund. De siffror som visas på raden ”levereras” och under B- och C-

produkternas valskampanj, 5, på raden ”valsas” knyter an till den orderläggning som beskrivs 

på rad 2. Exempelvis knyter orderläggning 0.2, 0.3, 0.4 och 0.5, under veckorna 1 till 4, an till 

vad som ska levereras vecka 13 till 16 och vad som valsas i ”VK 5” vecka 10. En veckas 

orderläggning kan endast utföras den specifika veckan och bör därefter låsas för att gynna 

materialplaneringen i borrstålsflödet på ett optimalt sätt. När beställningarna sedan valsats och 

genomgått appreteringen kommer de att levereras i respektive ordning som de beställts, vilket 

även betyder att hela lagret av B- och C-produkter omsätts under en ”valscykel” på fem 

veckor. 

6.1.5 Utformning av stånglager 

Denna analys och utformning av stånglagret kommer inte att ta hänsyn till beräkningar av 

återfyllnadsnivåer eller liknande, utan endast skapa ett synsätt över hur det skulle kunna 

fungera om den fullständiga lösningen för flödet tas i användning. 

Stånglagret fungerar idag på så sätt att en planerare på Borrstål 09 beställer material från SV i 

kvantiteter utformade efter stånglagrets målvärden, framtida prognostiserade behov och vad 

som för tillfället finns i lagret. Då ledtiden på dessa stänger är fyra veckor, och order läggs 

varje vecka, krävs en god översyn av vilket material som är på väg in i stånglagret. När 

prognoserna inte följs kan oro skapas på så sätt att lagernivåerna sjunker alternativt stiger till 

onödigt låga eller höga nivåer.  

Genom att anamma de ledtider som beskrivs i kapitel ”6.1.4 Orderprocessen” kan stänger för 

de mindre produkterna, kvantitativt sett, beställas direkt från SV och behöver på så vis inte 

lagerhållas i Stånglagret. Stänger av utgångsmaterial till A-produkterna bör däremot styras 
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efter målnivåer i Stånglagret. Det vore fördelaktigt att ha en återfyllnadsnivå på liknande sätt 

som för A-produkterna i FAB-lagret, vilket beskrevs i kapitel ”6.1.2 Analys och 

dimensionering av FAB-lager”. I detta fall skulle beställning av material till Stånglagret 

kunna ske direkt då material transporteras till Kutsfabriken och inte efter prognos. Detta 

kräver målnivåer som stämmer överens med efterfrågan och som således inte ger upphov till 

brist i Stånglagret. Det skulle även vara möjligt för SV att ta över planeringen för hur dessa 

stänger ska tillverkas helt och hållet, och därigenom skulle direkt orderläggning inte krävas 

alls för ingångsmaterial till A-produkter. 

6.2 Produktionsprocessen 
Under studien har ett antal olika förbättringsförslag påträffats på både produktionsnivå och 

planeringsnivå. Förbättringarna rör allt ifrån långa ställtider till överproduktion och stora 

lager. Produktion av borrstål sker i en mycket komplex miljö där en förändring i en specifik 

del av flödet oftast även påverkar övriga delar. Detta innebär i praktiken att en förändring av 

en specifik del är omöjlig utan att ta hänsyn till övriga. 

Ett stort problem vid produktion av borrstål är att många processer idag befinner sig i obalans 

gentemot varandra. Denna obalans beror på att många maskiner är gamla och därmed ofta 

havererar, att standardiserade processer inte utvecklats fullt ut samt att cykeltiderna varierar 

mycket mellan processerna. I dagsläget innebär detta att oplanerade stopp i produktionen är 

vanligt förekommande samt att tiden för ställ och underhåll av maskiner kan variera mycket i 

tid beroende på vilken operatör som utför arbetet. Alla dessa aspekter bidrar tillsammans till 

en mindre tillförlitlig process som behöver ses över och förändras för att kapaciteten ska 

kunna bli högre och balansen bättre.  

Nästa år beräknas efterfrågan öka från XXY till YYX ton borrstål, vilket medför att en högre 

belastning på maskinerna är nödvändig för att kunna tillgodose behovet på marknaden. Idag 

begränsas kapaciteten av svarven i kutsfabriken, vilken är flödets flaskhals.  

6.2.1 Linjebalansering och flaskhalsar 

För att få en bra balans i produktionen bör jämna cykeltider eftersträvas genomgående i 

flödet. I de fall cykeltiden varierar mycket mellan processerna går mycket tid förlorad då 

maskiner med kort cykeltid måste vänta in produkter från maskiner, i föregående processteg, 

med längre cykeltid. Genom att uppnå balans i produktionen kan väntan och kö minskas 

samtidigt som MIA kan hållas nere. Detta innebär med andra ord alltså att när balans uppnås 

behövs inte lika stor säkerhet i form av mellanlager hållas, vilket leder till att 

genomloppstiden minskar och således kommer även ledtiden att kunna förkortas. (Nahmias, 

2009) 

Som nämnts tidigare begränsas den totala kapaciteten av svarven i Kutsfabriken, vilken är 

flödets flaskhals. I dagsläget råder stor osäkerhet vid denna del i produktionen då de maskiner 

som finns att tillgå i Kutsfabriken är gamla och inte helt tillförlitliga vilket leder till många 

oplanerade stopp. För att kunna uppnå en bättre balans i borrstålsflödet krävs stora 

investeringar i Kutsfabriken för att kunna eliminera flaskhalsen. En investering skulle kunna 
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innebära en mer balanserad lina som är stabilare och mer pålitlig.  Detta skulle dock innebära 

att flaskhalsen förflyttades till ett annat steg i processen, Finvalsverket, varpå även denna del 

skulle behöva ses över. Nedan följer en figur, Figur 27, där cykeltiderna för varje processteg 

mellan stånglager och FAB-lager finns angivna. Tiderna varierar mellan 13,5 och 38,3 

sekunder, vilket innebär att den snabbaste processen i flödet kan hantera tre gånger så mycket 

material som flaskhalsen.  

 

 

Maskinerna i produktionen har dock olika TAK-värden och har med andra ord varierande 

tillgänglighet vilket innebär att beroende på hur tillgängligheten ser ut kommer cykeltidernas 

genomsnittsvärde att förändras.  

Genom att beräkna balanseringsförlusten kan den förlorade tiden per total produktionstid 

illustreras. Produktionsprocessen för borrstål är svår att förändra då det finns givna steg som 

produkten måste ta i en bestämd ordning för att kunna färdigställas. Däremot kan 

processernas cykeltid ses över och förbättras för att uppnå en optimal balans. Eftersom tiden 

för att tillverka en produkt ska efterlikna verkligheten så mycket som möjligt måste hänsyn 

tas till hur stor del av den totala produktionstiden maskinen är i drift. Cykeltiderna beräknas 

därför om med hänsyn till dessa TAK-värden för att få en bättre uppskattning om hur lång tid 

det tar att tillverka en produkt i respektive maskin. En uppställning för dessa värden finns att 

se i Tabell 13 nedan.   

Tabell 13. Beräknad cykeltid med hänsyn till TAK 

Process Cykeltid [s] TAK-värde [%] Cykeltid med hänsyn till TAK [s] 

Kap 38,3 70 54,7 

Svarv 38,3 70 54,7 

Borr 36,5 70 52,1 

Valsverk 23,9 55 43,5 

Knäck 13,5 40 33,8 

Drag 14,2 40 35,5 

Rikt 15,0 40 37,5 

  Totalt 311,8 

Balanseringsförlusten har beräknats för processkedjan som går mellan stånglager och FAB-

lager, vilket alltså innefattar sju stycken olika processer enligt Figur 27. De cykeltider som 

använts vid beräkningen är de som tagits fram med hänsyn till TAK-värdena enligt Tabell 13 

ovan. Vid nuvarande läge är den längsta cykeltiden 54,7 sekunder och den totala 

sammanlagda cykeltiden är 310,1 sekunder. Dessa värden används för att beräkna hur stor del 

av den totala produktionstiden som går förlorad i nuvarande flödeslösning.  

38,3 s 38,3 s 36,5 s 23,9 s 13,5 s 14,2 s 15,0 s 

Kap Svarv Valsverk Drag Knäck Borr Rikt 

Figur 28. Processteg med cykeltider 
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Balanseringsförlusten uppgår alltså vid nuvarande läge till 19 procent, vilket betyder att 19 

procent av den totala produktionstiden går förlorad. För att ta reda på vad som skulle kunna 

effektivisera produktionen och minimera balanseringsförlusten har fyra olika scenarion 

testats. Det bör dock förtydligas att dessa framtagna värden på cykeltid och TAK-värden 

endast är uppskattade värden som inte är testade i ett praktiskt sammanhang.  

Scenario 1  Att förbättra samtliga processer till att hålla ett TAK-värde på 70 procent, dock 

utan att förändra cykeltiden. 

Scenario 2  Att behålla TAK-värdena enligt nuvarande läge men att förbättra cykeltiderna 

till 20 sekunder i Kutsfabriken. 

Scenario 3 Att sänka cykeltiderna till 20 sekunder i Kutsfabriken och höja TAK-värdet till 

70 procent i Finvalsverket men att i övrigt hålla samma värden som vid 

nuvarande läge. 

Scenario 4 Att cykeltiderna sänkts till 20 sekunder i både Kutsfabriken och i Finvalsverket 

men att samma TAK-värden som vid nuvarande läge bibehålls.  

I Tabell 14 nedan följer de resultat, i form av balanseringsförlust, som uppkommit vid dessa 

fyra olika försök. 

Tabell 14. Beräkning av balanseringsförlust 

Scenario Balanseringsförlust [%] 

1 33,0 

2 22,0 

3 13,6 

4 12,7 

Resultatet från beräkningen med dessa fyra olika scenarion visar att minsta möjliga 

balanseringsförlust uppkommer då cykeltiderna i kutsfabriken och valsverket minskar. Detta 

beror på att det är dessa processer som utgör de mest kritiska stegen vid produktion av 

borrstål och de med högst cykeltid vid nuvarande läge.  Genom att dessa steg förbättras kan 

en mer jämn cykeltid uppnås i hela flödet, vilket ger en mer balanserad process som kan 

producera produkter i en snabbare takt än vad processen klarar av i nuläget samtidigt som 

onödiga köer kan undvikas. 

Det bör dock förtydligas att linjebalansering är en metod som syftar till att skapa ett 

kontinuerligt flöde med målet att få så låg balanseringsförlust som möjligt (Nahmias, 2009). 

Linjebalansering tar alltså inte hänsyn till huruvida flödet är stabilt och tillförlitligt utan ser 

endast till den tid som går förlorad på grund av att cykeltiden varierar mellan processerna. 

Detta innebär alltså att det är viktigt att vara kritisk till de resultat som uppkommer och att 

inte enbart ta hänsyn till balanseringsförlusten då förändringar ska genomföras. I detta fall bör 
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även scenario 1 och 2 utvärderas trots att de ger en högre balanseringsförlust än vid nuvarande 

läge. De förbättringar som dessa scenarion är beräknade efter är något som skulle underlätta 

produktionen och göra den mer flexibel. Genom scenario 1 fås maskiner som är i drift större 

del av produktionstiden vilket ger ett stabilare flöde där möjligheterna att tillverka fler 

produkter finns. Även scenario 2 skulle förbättra läget då Kutsfabriken skulle bli mer 

tillförlitlig trots den ökade balanseringsförlusten. En mer pålitlig process i kutsfabriken kan 

leda till att ett mindre Kutslager skulle behövas och därmed skulle den totala ledtiden kunna 

minskas. Ett optimalt läge är ändå en kontinuerlig produktionslina med likvärdiga cykeltider i 

samtliga processer samtidigt som den är flexibel och pålitlig. Det vill säga en 

produktionsprocess där balanseringsförlusten kan hållas låg samtidigt som förbättringar vilka 

ökar säkerheten och stabiliteten i flödet kan genomföras.  

6.2.2 SMED 

Från kapitel ”6.2.1 Linjebalansering” togs fyra olika scenarion fram för att belysa 

skillnaderna i balanseringsförlust beroende på vilka förändringar som genomförs i processen. 

De två scenarion som förbättrade processen, jämfört med den nuvarande balanseringsförlusten 

på 19 procent, var scenario 3 och 4. Tredje scenariot innebär en sänkning av förlusten till 13,6 

procent, vilket skulle innebära en förbättring med 5,4 procentenheter jämfört med nuvarande 

läge. För att detta ska kunna genomföras behöver valsverket förbättra sin process och uppnå 

ett TAK-värdet på 70 procent. I nuläget är valsverket i drift 55 procent av den skiftbelagda 

tiden, vilket delvis beror på den långa tid det idag tar vid ställ och inprovning. Det fjärde 

scenariot innebär en sänkning av balanseringsförlusten från nuvarande 19 till 12,7 procent, en 

minskning på 6,3 procentenheter. För att kunna uppnå denna sänkning måste cykeltiderna i 

både Kutsfabrik och Finvalsverk minska till 20 sekunder, dock utan att förändra TAK-värdet. 

För att detta ska kunna genomföras krävs att investeringar, i form av ny maskinpark, görs som 

har en högre kapacitet. Detta är dock förändringar som kräver enorma investeringar och som 

därmed kan vara svåra att genomföra. 

Problemet med långa ställ och inprovningstider är något som bör ses över då detta begränsar 

kapaciteten i Finvalsverket. Långa ställ innebär även att produktionen inte kan vara flexibel 

till förändringar i den produktmix som önskas tillverkas. Produktionen i Finvalsverket styrs 

idag av valskampanjer vilka är anpassade efter den mix av produkter som ger minst 

tidsförluster vid ställ. På grund av att ställ tar så lång tid krävs att en viss mängd produkter 

tillverkas innan ett ställ ska ske vilket betyder att större mängder produkter måste tillverkas 

och att det inte finns någon lönsamhet i att tillverka mindre mängder. Detta innebär att då en 

mindre mängd borrstål efterfrågas av kund måste en större mängd än vad som beställts 

tillverkas. Resterande material läggs sedan i FAB-lagret i väntan på ny kundorder.  

För att kunna öka tillgänglig produktionstid i valsverket måste tiden för ställ och inprovning 

minskas, alternativt måste större order köras vid varje tillfälle för att minimera antalet ställ. 

Vid arbetet med att minimera ställtid kan SMED-metoden vara användbar. Denna metod kan 

användas då det handlar om att minska produktionsstopp vid ställ. Målet med metoden är att 
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kunna göra det mesta utav ställarbetet medans maskinen fortfarande är i drift. På det viset går 

mindre tid förlorad som istället kan användas till att tillverka fler produkter. (Nahmias, 2009) 

Effektivare ställ skulle kunna innebära att produkterna kan tillverkas oftare och i mindre, mer 

kundorderanpassade, kvantiteter. Detta innebär i sin tur att produkter inte behöver tillverkas i 

överflöd för att rättfärdiga tillverkningen, i de fall en order är väldigt liten. (Segerstedt, 2008) 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
I följande kapitel kommer de slutsatser som dragits under examensarbetets gång att 

beskrivas. Slutsatserna baseras främst på den analys som genomförts i kapitel sex, men även 

på den information som författarna samlat in under tiden för arbetet. De frågeställningar som 

presenterades under kapitel 1 kommer att besvaras med hjälp av rekommendationer som 

beskriver möjliga förbättringsområden.  

Syftet med examensarbetet är att, genom utförandet av en värdeflödesanalys, identifiera 

förbättringsförslag som kan effektivisera produktions- och planeringsprocessen vid ett 

tillverkande företag.  

Under arbetets start formulerades tre forskningsfrågor som har legat till grund för 

examensarbetets fokus och som även har drivit arbetet i rätt riktning. Dessa forskningsfrågor 

kommer att beskrivas nedan samt besvaras med hjälp av den analys som genomförts i 

föregående kapitel. 

RQ 1: Hur kan en lagernivå, för att uppnå en högre leveransprecision, identifieras och 

implementeras? 

RQ 2: Hur kan en förkortad ledtid uppnås genom att förbättringar inom en planerings- och 

produktionsprocess identifieras och implementeras? 

RQ 3: Hur kan orderläggningsprocess och prognoser, för att tillåta en effektiviserad 

produktions- och planeringsprocess, förändras?  

Ett antal olika förbättringsförslag har identifierats under arbetets gång och kan ses i den 

framtida kartan som bifogats i Bilaga 2. Det bör dock förtydligas att de slutsatser som dragits 

inte tar hänsyn till samtliga faktorer i borrstålsflödet och författarna är medvetna om att det är 

mycket som behöver ses över för att detta ska kunna fungera. Nedan presenteras 

rekommendationer för de förslag som identifierats under examensarbetets gång och som kan 

ligga till grund för förbättringar i borrstålsflödet. De tre forskningsfrågorna hanteras i olika 

avsnitt där RQ 1 i huvudsak hanteras i avsnitten ”FAB-lager” och ”stånglager”. RQ 2 

hanteras i avsnittet ”flaskhals och balansering” och RQ 3 behandlas i avsnitten ”prognos, 

beställningar och leveranser” samt i ”valskampanj och orderprocess” I kapitel ”7.1 

Handlingsplan” beskrivs hur förändringsarbetet bör fortlöpa vid en eventuell implementering. 

Prognoser, beställningar och leveranser 

Under studiens gång har vissa tendenser lutat mot att Kund X:s och Y:s prognoser inte 

överensstämmer med vad som beställs. För att utreda detta har prognos-, beställnings- och 

leveransdata analyserats och resultatet har bekräftat misstankarna. Prognoserna stämmer inte 

överens med vad som beställs för flertalet av de prognostiserade produkterna och således 

skiljer sig även de levererade kvantiteterna från prognosen. Genom matematisk analys har 

bevisats att många produkter uppvisar en statistisk skillnad mellan prognostiserade och 

beställda kvantiteter. Många av de produkter som inte uppvisat statistiska skillnader mellan 
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prognostiserat och beställt material genom den matematiska analysen har dock uppvisat en 

instabil och oöverensstämmande kurva vid visuell analys. Analysen av detta går att följa i 

kapitel ”6.1.1 Jämförelse mellan prognostiserat, beställt och levererat material. Vad denna 

osäkerhet och instabilitet beror på är svårt att säga, dock anser författarna att kundernas 

tillgång till lagersaldot kan vara en starkt bidragande faktor. I och med att delar av lagersaldot 

skickas ut till kunderna kan det innebära att de beställer material de egentligen inte har 

prognostiserat. Detta på grund av att lagersaldo för prognostiserad produkt i fråga är mindre 

än vad kunden behöver vilket leder till att kunderna då beställer en annan produkt för att 

garantera att material levereras på utsatt datum. Författarna anser att en stor bidragande faktor 

till detta är det stora antal produkter som lagerstyrs i FAB-lagret. Antalet produkter gör att det 

blir svårt att fylla lagret till de nivåer som krävs för att brist inte ska uppstå innan ny 

återfyllnad sker. Det kan även vara så att det är fel produkter eller fel mängd som tillverkas i 

dagsläget. För att lösa problemet med prognoser som inte överensstämmer med vad som 

beställts samt levereras har författarna fokuserat på att genomföra en förändrad lagerstyrning i 

FAB-lagret. Utöver detta ges rekommendationen att kundernas tillgång till lagersaldot bör 

upphöra. 

FAB-lager 

Rekommendationen för styrning av FAB-lager är ett minskat antal lagerstyrda produkter. 

Detta baseras på den bristande leveransprecision som uppnås i nuläget vilket kan antas bero 

på att kvantiteterna av de produkter som lagerstyrs i FAB-lagret inte verkar stämma överens 

med de prognoser som ges. Analys av leveransdata har resulterat i att 12 produkter bör 

lagerstyras, vilket beskrivs ytterligare i kapitel ”6.1.2 Analys och dimensionering av FAB-

lager”. Dessa 12 produkter står för 80 procent av levererat material och är således de 

viktigaste produkterna, så kallade A-produkter. Genom att säkerställa tillgången på dessa 

produkter kan en leveransprecision om minst 80 procent uppnås, vilket skulle förbättra 

leveransprecisionen med ungefär 15 procent. Minskas antalet lagerstyrda produkter finns 

kapacitet för att valsa större mängder av dessa produkter varpå ett lager kan byggas och risken 

för brist kommer därmed minska. En ledtid på A respektive B dagar kommer fortfarande att 

kunna hållas på dessa produkter i och med att dessa alltid kommer att finnas i FAB-lager. Det 

betyder att i de fall Kund Z beställer någon utav A-produkterna kommer även de kunna få en 

kortare och mer förutsägbar ledtid. Rekommendationen bygger dock på att Kund X och Y kan 

acceptera en längre ledtid på de produkter, B och C, som inte innefattas i dessa A-produkter. 

B- och C-produkterna kommer att tillverkas efter beställning och därmed få en ledtid på 8-12 

veckor. Det är en relativt lång ledtid men författarna anser att order för dessa produkter bör 

kunna skickas ut tidigare av kund och därmed inte bli ett problem.  

Då rekommendationen är att minska antalet lagerstyrda produkter måste nivåerna i FAB-

lagret bestämmas till optimala nivåer. Anledningen till detta är att brist inte ska uppstå i lagret 

mellan två återfyllnadsperioder. De optimala lagernivåerna för FAB-lagret återges i kapitel 

”6.1.2 Analys och dimensionering av FAB-lager”. 
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Valskampanj och orderprocess 

Med nuvarande valskampanjer tillverkas vissa mer sällan beställda produkter i större mängder 

än vad som efterfrågas. Detta beror på att det inte anses lönsamt att tillverka mindre mängder 

då tiden för ställ i Finvalsverket är långa. Dessa större mängder bidrar dock till att en stor del 

av materialet måste läggas i FAB-lagret till dess att produkterna efterfrågas vilket förhöjer 

kapitalbindningen och tar upp onödigt lagerutrymme.  

Då antalet lagerstyrda produkter minskar kommer även valskampanjerna att kräva förändring 

för att matcha de produkter som ska valsas. Nuvarande lösning med en rullande 

tvåveckorskampanj fungerar troligtvis inte med rekommenderad lösning utan måste justeras 

för att rätt produkter ska tillverkas med tanke på de återfyllnadsnivåer som bestämts i FAB-

lagret. Författarna ger rekommendationen att valskampanjerna bör löpa under ett 

femveckorsintervall där A-produkter valsas under de första fyra veckorna och B- och C-

produkter valsas under den femte och sista veckan. Två alternativ för hur detta kan fungera 

beskrivs i kapitel ”6.1.3 Valskampanjsanalys”. Denna rekommendation leder även till att 

orderläggningen måste förändras jämfört med nuvarande läge. Den förändrade 

orderläggningen gäller de produkter som står för 20 procent av den totala efterfrågade 

kvantiteten, det vill säga B- och C-produkterna. Resterande produkter, A-produkter, kräver 

ingen förändrad orderläggning då dessa produkter styrs efter de återfyllnadsnivåer som har 

beräknats. Det betyder att A-produkterna alltid kommer finnas tillgängliga i FAB-lagret. 

Orderläggningsprocessen beskrivs i kapitel ”6.1.4 Orderprocessen”.  

Flaskhals och balansering 

En stor kapacitetsbegränsning i borrstålsflödet är svarven i Kutsfabriken, flödets flaskhals. I 

dagsläget är detta något som begränsar hela flödet och som bidrar till att mellanlager måste 

hållas stora för att inte svält ska uppstå. Analysen som genomförts med hänsyn till 

balanseringsförlusten i kapitel ”6.2.1 Linjebalansering och flaskhalsar” visar att nästan en 

femtedel av den totala produktionstiden går förlorad på grund av obalans. Författarna har tagit 

del av den ritning som visar layouten för förslaget om en ombyggnation av Kutsfabriken. 

Enligt författarna skulle en investering likt denna kunna öka balansen i hela flödet samtidigt 

som Kutslagret skulle kunna minskas drastiskt vilket även leder till en kortare genomloppstid. 

En bättre tillförlitlighet och kortare cykeltider i Kutsfabriken, vid investering i en ny 

maskinpark, skulle även innebära färre oplanerade stopp och en större säkerhet vilket minskar 

risken att brist på produkter uppstår i Finvalsverket. 

Stånglager 

Ledordet för lagerstyrningen av Stånglagret är att inte lagerhålla mer än vad som behövs. Det 

är viktigt att undvika onödig kapitalbindning och fokusera på att lagerhålla de material som 

oftast används i produktionen. De material som alltid bör lagerhållas och -styras till att finnas 

i Stånglagret är de som används för att tillverka A-produkter. Det material som används till B- 

eller C-produkter behöver inte lagerföras utan endast beställas från SV då behov uppstår. 

Återfyllnadsnivåerna bör fungera på liknande sätt som påfyllnaden i FAB-lagret, alltså genom 

att beräkningar utförs som bestämmer lagernivåerna för att brist inte ska uppstå.  
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I förlängningen kan denna typ av styrning underlätta beställningarna till SV betydligt då det 

finns en överenskommelse om vilka produkter som ska lagerföras i Stånglagret. Detta betyder 

att samma produkter kommer beställas till Stånglagret varje vecka, med undantag för B- och 

C-produkter som beställs var femte vecka. Detta kan i ett önskvärt scenario innebära att 

återfyllnaden av de stänger som används till A-produkter kan skötas och planeras av SV. 

Detta skulle innebära en trygghet för Borrstål 09 genom att veta att dessa produkter med stor 

säkerhet kommer att finnas tillgängliga i Stånglagret. De ingående stängerna som används till 

B- och C-produkter måste däremot beställas till Stånglagret i de kvantiteter som uppgetts 

under orderläggningen, vilket bör ske genom att planeringen på Borrstål 09 lägger en order till 

SV.   

7.1 Handlingsplan 
För att kunna genomföra rekommenderade förändringsförslag måste ett antal delar i 

produktionen ses över och/eller ändras. Det första som måste kontrolleras innan en eventuell 

ändring av lagerstyrning är hur kunderna ställer sig till en längre ledtid på B- och C-

produkter. För att rekommenderade förändringar ska gå att genomföra måste kunderna 

acceptera en ledtid på mellan 8-12 veckor på dessa produkter.  

I dagsläget erhåller Kund X och Y, innan beställning, vilka kvantiteter som finns allokerade 

för den specifika kunden i FAB-lagret. Detta medför att kunderna inte alltid lägger 

beställningar enligt de mängder som prognostiserats då det prognostiserade materialet kanske 

inte alltid finns i lager vid beställningstillfället. Författarna anser att denna 

lagersaldohantering inte är nödvändig och att detta bör upphöra då det endast förhöjer 

osäkerheten och instabiliteten i beställningsprocessen.  

Nästa steg i förändringsarbetet är att rent tekniskt kontrollera om det finns möjligheter att 

konstruera valskampanjerna enligt förslaget. En utvärdering av ökade valsningskostnader i 

samband med denna förändring bör också utföras, då detta förslag eventuellt kommer att leda 

till fler valsbyten än med dagens metod. Det viktigaste är dock att sätta denna kostnad i 

relation till hur positivt en ökad flexibilitet samt leveransprecision skulle påverka Borrstål 09. 

I det fall då fördelarna med den nya utformningen av valskampanjerna uppväger nackdelarna 

bör förbättringsförslaget genomföras. När detta är utfört bör samtlig personal meddelas och 

utbildas inför de förändringar som kommer i syfte att underlätta arbetet genom att skapa 

acceptans och vilja att delta i implementeringsarbetet. 

Arbetet med dimensioneringen av FAB-lager börjar i Stånglagret där de produkter som finns i 

dagsläget måste inventeras för att veta vad som ska beställas från SV. Detta arbete måste i 

huvudsak börja med att säkerställa lagret för ingångsmaterialet till A-produkterna. 

Produktionen av borrstål bör därefter följa ett FIFO-flöde där valskampanjerna avgör vilken 

ordning stängerna bör plockas från Stånglagret och bearbetas i Kutsfabriken. Resterande 

flöde, fram till FAB-lagret, ska också följas av FIFO-principen i så stor utsträckning som 

möjligt. För att lösa problemet med B- och C-produkter, bör en ny typ av orderprocess 

upprättas. Orderläggning för dessa produkter sker 8-12 veckor innan behov uppstår hos kund, 
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varpå en order på ingångsmaterial till dessa produkter skickas från Borrstål 09 till SV. Detta 

innebär att material för dessa produkter varken behöver lagerhållas i Stånglagret eller FAB-

lagret utan endast tillverkas efter kundorder. 

Då FAB-lagret ska dimensioneras om måste hänsyn tas till vad som finns i lagret vid den 

aktuella tidpunkten. B- och C-produkter som i dagsläget lagerstyrs från FAB-lagret och 

således alltså finns lagerförda vid den aktuella tidpunkten för implementering bör fasas ut 

genom att inte tillverkas innan det att en beställning som överskrider lagersaldot på den 

specifika produkten inkommer. Återfyllnadsnivåerna för A-produkter bör dock uppnås så 

snabbt som möjligt efter införandet av de nya valskampanjerna. 

Standardiseringsarbetet som har startats i de flesta processer bör fortsätta för att effektivisera 

flödet ytterligare och för att minska osäkerheten i att vissa operatörer genomför arbetet 

snabbare än andra. Även det arbete som påbörjats med 5S är något som författarna 

rekommenderar bör fortsätta för att få bättre stuktur över produktionen.  

Slutligen anser författarna att de eventuella investeringarna i en ny maskinpark som planeras i 

Kutsfabriken är något som bör genomföras för att uppnå ökad kapacitet. Efterfrågan spås öka 

väsentligt i framtiden och för att kunna täcka upp denna ökning samt behålla den ledande 

positionen på marknaden är detta något som måste ses över. Vid en eventuell ombyggnation 

av Kutsfabriken blir Finvalsverket den nya flaskhalsen, varför ställtiderna som tar upp relativt 

stora delar av produktionstiden bör förkortas. SMED-metoden bör därför användas för att 

minska dessa ställtider vilket skulle skapa förutsättningar för högre kapacitet och en mer 

flexibel process som kan hantera att mindre order kan tillverkas utan att överproduktion sker. 

Nedan följer en kort sammanfattning av handlingsplanen och i vilken ordning förändringar 

bör implementeras. Punkt 8 och 9 avser mer långsiktiga implementeringsförslag medan övriga 

punkter är pågående samt mer kortsiktiga förslag.  

1. Fortsatt och kontinuerligt arbete med standardisering och 5S genom hela Borrstål 09:s 

flöde. 

2. Informera och kom överens med kunder om ledtidsförändring på B- och C-produkter. 

3. Undersök tekniska och ekonomiska konsekvenser av valsprogramsförändring och 

utforma ett nytt valsprogram enligt de rekommendationer som givits. 

4. Utforma nya återfyllnadsnivåer för ingångsmaterial till A-produkter i Stånglagret. 

5. Informera och utbilda medarbetare inom vilka förändringar som kommer ske, samt 

skapa intresse för att förenkla implementeringsprocessen. 

6. Implementera nytt valsprogram och orderläggningssystem. 

7. Fasa ut B- och C-produkter ur FAB- och Stånglager samt nå de nya 

återfyllnadsnivåerna så snabbt som möjligt efter implementering av det nya 

valsprogrammet. 

8. Nyinvestering i Kutsfabriken för ökad kapacitet och bättre stabilitet. 

9. Förkorta ställtider i Finvalsverket genom användning av SMED-metoden. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion angående examensarbetets slutsatser, problematik i 

samband med eventuell implementering samt problem som uppkommit under studiens gång.  

Under studiens gång har det kunnat konstateras att borrstål tillverkas i en lång och komplex 

produktionskedja där samtliga processer påverkar varandra, varpå det är svårt att förändra en 

del utan att ta hänsyn till övriga. Författarna har i denna studie bortsett från de stora 

mellanlager som finns i flödet då dessa i dagsläget är en nödvändighet på grund av den 

osäkerhet som råder. För att kunna påbörja arbetet med att eliminera de slöserier som finns i 

form av lager måste först många andra förbättringar genomföras. Detta betyder att den 

värdeflödesanalys som initialt har styrt arbetet inte kan utnyttjas till fullo. För att kunna 

minska den icke värdeskapande tiden som uppkommer mellan processerna måste en 

balanserad kedja först skapas som klarar av att leverera de produkter som utlovas.  

Den rekommenderade lagerstyrningen i FAB-lagret innebär en stor förändring i 

valskampanjernas utformning. Förändringsförslaget att A-produkter ska valsas för sig och B- 

och C-produkter tillsammans kräver dock en teknisk utredning som undersöker möjligheten 

till detta. Att författarna inte tagit hänsyn till detta under arbetets gång beror både på att de 

saknar den tekniska kompetens som krävs inom området samt att tiden det skulle ta att utföra 

en analys av detta slag ansågs för lång för att kunna utföras inom tidsramen för detta 

examensarbete. Utöver detta har heller inte återfyllnadsnivåer för Stånglagret beräknats utan 

endast rekommendationer skapats för hur det ska styras. Detta beror på den komplexitet som 

ligger bakom produktnumreringen av stänger. Författarna tog därför ett gemensamt beslut om 

att enbart ta fram riktlinjer eller rekommendationer för hur styrningen av Stånglagret bör 

hanteras då denna analys annars hade blivit mer tidskrävande än vad som först uppskattats. 

Författarna anser att om möjligheten finns att implementera de lösningsförslag som 

examensarbetet mynnat ut i kommer en stabilisering av hela produktionsflödet från Stånglager 

till leverans att ske. Leveransprecisionen förbättras, samtidigt som ledtiden på de mest 

efterfrågade produkterna skulle kunna förkortas då dessa säkerställs i FAB-lagret. Utöver 

detta vore det även fördelaktigt att inte lova bort för stora kvantiteter material till kunder 

vilket endast gör det svårt att upprätthålla en god leveransprecision. 

En sista reflektion som författarna gjort är att det hade varit fördelaktigt att utföra studien 

under en längre tidsperiod, då data hade kunnat säkerställas på ett bättre sätt genom ytterligare 

intervjuer och egna observationer. Trots detta har de data som varit önskvärda för utförandet 

av examensarbetet tagits fram, om än ej helt säkerställda och bekräftade som fullständigt 

reliabla. 
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Bilaga 1. Intervjustruktur Färdigställning 

Allmänna frågor 

Beskriv borrstålets väg genom färdigställning, från FAB till GIVA. 

Uppmätta värden 

Vad är cykeltid, ställtid och uptime på Kap, Syning och Packning?  

Hur många ställ är det normalt sett under ett kapprogram?  

Finns ställtider på syning och robotpackning? 

Hur är dessa värden uppmätta?  

Finns några problem med kap, syning och robotpackning? 

Arbetstid 

Skiftgång – tillgängliga resurser 

När sker skiftbyte? 

När är fikaraster/lunchraster och hur långa är dom? 

Finns det några andra kortare stopp? 

Kapacitet 

Hur många personer behövs för att kunna köra 100 %? 

Hur mycket är ni kapabla att färdigställa per vecka och dag? Vad är målet? 

Leverans/lager 

Hur mycket levereras? Vad är målet? Taktad produktion? 

Hur stora satser levererar ni? 

Hur länge ligger material i GIVA, uppskattningsvis. 

Hur ofta och när sker transport till kund? 

Utlandslagret – Hur stort är detta? Hur ofta levereras produkter härifrån? 

Blir det ofta kö vid packningen eller hinner AGV-vagnarna alltid köra undan produkterna till 

GIVA?  

Planering 

Hur tycker du kapprogrammen fungerar?  

Hur många kapprogram körs per dag, är det för många för få?  

Finns det några problem med kapprogrammen? Några förbättringsförslag? 

Finns material alltid tillgängligt från FAB-lagret? Framplockning, Vem sköter detta?  

Övriga frågor 

Hur hanteras kortbitar? 

Vad tror du skulle kunna förbättra eller underlätta arbetet vid Färdigställningen? 

Hur ser du på ordningen vid arbetsplatsen? Är saker lättillgängliga, mycket skräp? Skulle det 

underlätta om det blev mer ordning?  
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Bilaga 2. Intervjustruktur Appretering 

Allmänna frågor 

Beskriv borrstålets väg genom appreteringen.  

Uppmätta värden 

Vad är cykeltid och uptime på knäckning, kärnurdragning och rikt?  

Hur långa är ställtiderna? 

Hur ofta behöver maskinerna ställas om?  

Hur är alla dessa värden uppmätta?  

Finns det några problem med Knäckning, kärnurdragning eller rikt?  

Arbetstid 

Skiftgång vid de olika processerna? 

När sker skiftbyte?  

När är fikaraster/lunchraster och hur långa är dom? 

Finns det några andra kortare stopp? 

Kapacitet 

Hur många personer behövs för full kapacitet? 

Hur mycket flödar genom appreteringen varje dag? 

Vad är den fulla kapaciteten, ton per dag? 

Takttid? Hur många ton per dag eller timme? 

Leverans/Lager 

Finns det någon buffert mellan valsverk och appretering?  Hur stor är bufferten?  

Finns någon annan buffert i processen? I så fall hur stor är bufferten, finns det något målvärde 

eller liknande? Hur länge räcker denna buffert? 

Hur ofta och när sker transporter till FAB? 

Hur stora är de satser ni skickar till FAB-lagret? 

Planering 

Hur anser ni att produktmixen fungerar idag? Blir det för många ställ, för få? Är ställen 

effektiva, eller tror du att det går att förbättra dessa?  

Hur planeras riktarna att köras? Vem planerar, hur bestäms ordningen från dragbänk? 

Hur upplever ni att flödet fungerar? Får ni ofta vänta på material från valsverket? 

Blir det ofta kö vid någon station? 

Övriga frågor 

Vad skulle kunna förbättra eller underlätta arbetet i appreteringen? 

Hur ser du på ordningen vid arbetsplatsen? Är saker lättillgängliga, mycket skräp? Skulle 

bättre ordning underlätta arbetet?  
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Bilaga 3. Intervjustruktur Valsverket 

Allmänna frågor 

Beskriv borrstålets väg genom valsverket till Appreteringen. 

Uppmätta värden 

Vad är cykeltid, ställtid och uptime för kärnisättning, ugn, valsning, svalbädd, klipp? 

Hur är dessa värden uppmätta? 

Hur ofta måste ett ställ göras?  

Finns det några problem med dessa processer? Vadå, hur ofta? 

Arbetstid 

Vad är det för skiftgång vid de olika processerna? 

När är fikaraster/lunchraster och hur långa är dom? 

Finns det några andra stopp? 

Kapacitet 

Vad är den totala kapaciteten i ton per dag, eller kuts per dag? Takttid? 

Hur stor del av detta klarar ni av?  

Hur många personer behövs för full kapacitet? 100 % 

Hur stora satser skickas till appreteringen per gång? 

Leverans/Lager 

Hur ser du på kuts ”lagret”? Fungerar det som ett FIFO-flöde? Storleken på lagret, hur funkar 

detta?  

Vid kärnisättningen, hur mycket ska finnas istoppat? I buffert framför ugn? Målvärde? 

Finns det några mellanlager i processen? Vart finns de och hur mycket produkter finns där?  

Hur sker transporterna till Appreteringen? Är det ni som skickar produkter vidare eller de som 

hämtar? Hur ofta sker detta? Och hur? Går produkterna vidare till ett mellanlager innan 

appreteringen tar över?  

Planering 

Hur anser ni att valsprogrammet fungerar, är det optimalt?  

Hade det gått att få ut liknande kvantiteter om ett valsprogram kördes på en vecka? Det vill 

säga att halvera batcherna och köra igenom alla typer på en vecka? 

Övriga frågor 

Hur upplever ni att flödet i valsverket fungerar?  

Blir det ofta kö någonstans? Flyter det på bra? 

Vad skulle kunna förbättra eller underlätta arbetet i valsverket. 

Hur ser du på ordningen vid arbetsplatsen? Är saker lättillgängliga, mycket skräp? Skulle det 

underlätta om det blev bättre ordning?  
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Bilaga 4. Intervjustruktur Kutsfabriken 

Allmänna frågor 

Beskriv borrstålets väg genom kutsfabriken. 

Uppmätta värden 

Vad är cykeltid, ställtid och Uptime p kapning, svarvning och borrning? 

När görs ställ på borrarna? Byta en medans alla andra går? 

Ställtider övriga maskiner, hur långa, hur ofta? 

Hur är dessa värden uppmätta?  

Finns det några problem med kapning, svarvning eller borrning? 

Arbetstid 

Hur ser skiftgången ut i kutsfabriken och när sker skiftbyte? 

När är fikaraster/lunchraster och hur långa är de? 

Finns det några andra kortare stopp? 

Kapacitet 

Vad är er totala kapacitet per dag/vecka? Vad är målet? 

Hur många personer behövs för att kunna uppnå detta? 

Hur mycket är ni kapabla att färdigställa?  

Hur mycket färdigställs varje vecka, i snitt?  

Leverans/Lager 

Har ni buffertar mellan stationerna kap-svarv-borr? Hur mycket? 

Hur ser ni på stånglagret? Finns det ni ska använda er av alltid tillgängligt? Hur ofta finns det 

inte tillgängligt?  

Hur ofta sker transporter till kutslagret och hur mycket transporteras vid varje tillfälle? 

Planering 

Hur planeras det ni ska producera i kutsfabriken?  

Hur styrs ni? Följer ni alltid valsprogrammet? Hur ofta görs schemaändringar i produktionen 

efter vad som är bestämt? 

Anser ni att mixen av produkter som ni ska köra, ordning och så vidare är bra? Finns det 

någon mix som leder till onödigt många ställ, skulle det gå att planera annorlunda för att få ett 

bättre flöde?  

Blir det ofta kö vid någon station? Vad beror det på i så fall?  

Övriga frågor 

Hur arbetar borrarna? Gör alla borrar samma arbete?  

Vad skulle kunna förbättra eller underlätta arbetet i kutsfabriken?  

Hur ser du på ordningen vid arbetsplatsen? Är saker lättillgängliga, mycket skräp? Skulle det 

underlätta om det blev mer ordning?  
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Bilaga 5. Karta över nuvarande tillstånd 
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Bilaga 6. Karta över framtida tillstånd 
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Bilaga 7. Valsprogram 
 

Finvalsverk-73   Antal Skiftlag 4   Vecka    ÅR   2010       Borr Ställtid Timmar Utfall 

AO:4 kärnor Antal Valsad dim verkligt kg planerad kg Stål PROD.NR St,vikt   HÅL till 
    51*1410 0 H 38*16.0 150     4HS64 40914 133,8   53   0,0   

  46*1540 0 R 46*17       5HS23 42650 153,8   48 2,5 0,0   

  46*1540 0 R 46*17       4HS64 40917 158,4   48   0,0   

  Kärna 0 R 46*000       15M13N2 .18284 151       0,0   

  Kärna 0 R 43*000       15M13N2 35952 151       0,0   

  Kärna 0 R 52*000       15M13N2 .18239 151     1,0 0,0   

  52*1500 0 R52*21.5 SÄ     5HS23 42652 147,2   55   0,0   

  52*1350 0 R52*21.5 LÄ     5HS23 42652 131,4   55   0,0   

  52*1500 0 R 52*21.5 SÄ     4HS64 40918 147,2   55   0,0   

  52*1300 0 R52*21.5 LÄ     4HS64 40918 126,1   55   0,0   

  46*1500 0 R 52*19       5HS23 42651 147,9   48   0,0   

  52*1500 0 R52*21.5       4HS64 44826 147,2   55   0,0   

  46*1500 0 R 52*19       4HS64 45617 147,9   ?   0,0   

  Kärna 0 R 51*000       15M13N2 28452 151       0,0   

  52*1600 0 R 60*22.5       4HS64 40977 193,1   55 1,0 0,0   

  62*1500 0 R64*25.0       4HS64 46387 233,4   62   0,0   

  52*1595 0 R70*22.5       4HS64 44586 248   55   0,0   

  36*1580 0 H 35*9.5       4HS64 40913 184,4 334 38 3,0 0,0   

  36*1580 0 H 32*9.6       4HS64 40896 148,4 ok 38 0,5 0,0   

  Kärna 0 R 41*000       15M13N2 .41915 151     
  0,0   

  43*1550 0 R 39*14.5       5HS23 42649 125,8   45 1,0 0,0   

  43*1550 0 R 39*14.5       4HS64 40916 126,9   45   0,0   

  30*1500 0 R 39*10.3       4HS64 40915 120   35   0,0   

  Kärna 0 R 36*000       15M13N2 .48259 151   ??   0,0   

  Kärna 0 R 30*000       15M13N2 .18234 151   ??   0,0   

  Kärna 0 R 33*000       15M13N2 .18235 151       0,0   

  46*1540 0 R 32*11.7       5HS23 42648 152,2   48 1,0 0,0   

  46*1540 0 R 32*11.7       4HS64 40899 147   48   0,0   

  36*1460 0 R 32*9.2       4HS64 40898 139,2   38   0,0   

  36,5*1580 0 H 28*8.8       4HS64 40922 150,3   39,5 1,0 0,0   

  41*1570 0 H 25*8.6       4HS64 40877 150,3   43 2,0 0,0   

  33*1420 0 H 25*7.6       19HS20 17504 113   35   0,0   

  33*1420 0 H 25*7.6       8XHSL60 18022 110,4   40   0,0   

  33*1400 0 H 22*6.7       8XHSL60 18018 113,1 5 40 2,5 0,0   

  33*1420 0 H 22*6.7       19HS20 17503 114,6 3 35   0,0   

  33*1420 0 H 22*6.7       4HS64 40876 114,6 2 35   0,0   

  33*1420 0 H 22*6.7       19XHS21 17540 113,1 1 40   0,0   

  36*1390 0 H22*7.25       8HSL61 53185 114,4 4 38   0,0   

  36*1420 0 H22*7.25       4HS64 41667 114,4   38   0,0   

  33*1420 0 H22*6,7       5HS23 42619 114,4   35   0,0   

  30*1405 0 H 19 * 6.0       8HSL61 26042 82,8   30   0   

  30*1405 0 H 19*6.0 223     19XHS21 36694 84,4   32   0,0   

  33*1290 0 H 22*6.7       19HS20 20750 102,9   35       

  36*1380 0 H 32*9.6       4HS64 40896 128,8   38   #DIV/0!   

  46*1500 0 H 32*12.1       4HS64 40897 141   48   0,0   

  30*1330 0 H 19*6.0       19HS20 17502 80   32   0,0   

      TOT   SUM   0           V-1 7,5 0,0 0,0 

      SUM   2/V..   0           V-2 8,0 0,0 0,0 

                      Tot 15,50 0,0 0,0 
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Bilaga 8. Medelförbrukning per vecka 

 

 



 

 

Bilagor 

 

80  

 

 

 

Bilaga 9. Antal förbrukningsveckor 
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Bilaga 10. Veckolig levererad kvantitet 
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Bilaga 11. Totalt levererat vs prognostiserat 
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Bilaga 12. Kund X prognostiserat vs beställt 
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Bilaga 13. Kund X levererat vs beställt 
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Bilaga 14. Kund X Prognos 
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Bilaga 15. Kund X beställda produkter 
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Bilaga 16. Kund X levererade produkter 
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Bilaga 17. Kund Y prognostiserat vs beställt 

 

  



 

 

Bilagor 

 

89  

 

 

Bilaga 18. Kund Y levererat vs prognostiserat 

 

 



 

 

Bilagor 

 

90  

 

 

Bilaga 19. Kund Y prognos 
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Bilaga 20. Kund Y beställda produkter 
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Bilaga 21. Kund Y levererade produkter 
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Bilaga 22. Veckolig standardavvikelse på prognostiserat material 
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Bilaga 23. Veckolig standardavvikelse på levererat material 
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Bilaga 24. Kund X standardavvikelse prognos vs levererat 
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Bilaga 25. Kund Y standardavvikelse prognos vs levererat 

 

 


