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I

FÖRORD

Examensarbetet har utförts vid Atlas Copco Secoroc i Fagersta, under hösten
2002. Det är den avslutande delen på civilingenjörsprogrammet Industriell
ekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Examensarbetet har varit mycket lärorikt och gett oss viktiga kunskaper som
troligtvis kommer att vara till stor nytta i det framtida arbetslivet. Vi vill rikta
ett tack till vår handledare, Svante Nilsson, som gjorde detta arbete möjligt och
som har väglett oss under arbetets gång. Ett tack riktas även till alla som ställt
upp och besvarat våra frågor eller hjälpt oss på annat sätt.

Ett stort tack även till våra akademiska handledare, Charlotta Johansson och
Jörgen Lundgren, som har engagerat sig och kommit med bra förslag under
arbetets gång.

Många personer har bidragit till arbetets slutform. Vi vill tacka de som har tagit
sig tid att korrekturläsa rapporten och kommit med bra kommentarer. Detta har
varit till stor hjälp.

Fagersta, 16 december 2002

         

Johanna Laine    Frida Nilsson
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SAMMANFATTNING

Atlas Copco Secoroc tillhör en av de tre ledande tillverkarna av bergborr-
verktyg. Sandvik Steel har under en längre tid varit Atlas Copco Secorocs enda
leverantör av hålvalsat borrstål. Samarbetet mellan företagen har lett till
specialiserade produkter och en relation som är svår och tidsödande att bygga
upp med en ny leverantör. Relationen har dock blivit påfrestad då
leveransprecisionen från Sandvik Steel inte är tillräckligt hög. Den låga
leveransprecisionen medför att Atlas Copco Secoroc får svårt att leverera sina
produkter i tid.

Syftet med examensarbetet är att undersöka problemet och ta fram förbättrings-
förslag som leder till höjd leveransprecision från Sandvik Steel. En fallstudie
med intervjuer och litteraturstudier resulterade i problemområden. Dessa kunde
sedan analyseras genom att kartlägga alla aktiviteter från inköp till första
operationen i produktionen.

För att leverantören ska ha bra möjlighet att leverera i tid är det viktigt att
kunden ger korrekt och relevant information. När det gäller Atlas Copco
Secorocs prognoser har det visat sig att de stämmer bra på årsbasis, men
avviker markant då de delas upp på månadsbasis. För att uppnå en bättre
leveransprecision föreslås att företagen strävar efter en överenskommelse där
Sandvik Steel förbinder sig att leverera enligt prognos plus/minus ett
säkerhetslager. Förslaget kräver att Atlas Copco Secoroc blir bättre på att
prognostisera. Detta kan uppnås genom kontinuerliga prognosuppföljningar.

Omplaneringar från Atlas Copco Secoroc skapar stor förvirring hos Sandvik
Steel och försvårar planeringen av Atlas Copco Secorocs produktion. För att
minimera antalet omplaneringar bör planeringen ske så sent som möjligt. Detta
medför att en grovplanering måste utföras för att kunden ska få ett leverans-
datum.

Kommunikationen mellan företagen brister i flera avseenden. Sandvik Steel
måste så snart som möjligt meddelas när Atlas Copco Secoroc erhåller stora
order eller när prognoserna förändras. Sandvik Steel har även rapporterings-
skyldigheter. De måste kunna meddela Atlas Copco Secoroc om de ej klarar av
att leverera i tid samt vilka lagernivåer de har i det fix-kapade lagret. En enkel
åtgärd för att undvika vissa missförstånd är att dokumentera beslut vid möten
och att informationen sedan skickas ut till alla berörda.
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ABSTRACT

Atlas Copco Secoroc is one of the three main manufacturers of rock drilling
tools. Sandvik Steel has for many years been the sole supplier of rolled steel
tube to Atlas Copco Secoroc. Close co-operation between the two companies
has led to the development of specialised products and a relationship that would
be difficult and time consuming to develop with a new supplier. However, due
to problems with on-time delivery from Sandvik Steel, which in turn causes
difficulties for Atlas Copco Secoroc to deliver their own products to customers
on time, the partnership has become strained.

The purpose of this final year project was to investigate this problem and to
offer recommendations to improve delivery precision from Sandvik Steel. An
initial study consisting of interviews and literature studies helped identify some
problem areas. By mapping the activities from the purchasing to the start of
production these problem areas were further analysed.

To enable the supplier to deliver on time, it is crucial for the customer to
provide correct and relevant information. The yearly material usage forecasts
from Atlas Copco Secoroc seem to be accurate, however, the accuracy on a
monthly basis is not as good. It is suggested that the parties work towards an
agreement where Sandvik Steel agree to deliver some amount of raw materials,
beyond the expected forecast given by Atlas Copco Secoroc. It is also
important that Atlas Copco Secoroc enhance the quality of their forecasts. This
improvement can be achieved by continuous follow-ups of the outcome of the
forecasts.

Late changes in production planning at Atlas Copco Secoroc causes great
confusion at Sandvik Steel as well as at Atlas Copco Secoroc. This situation
could be helped by making the definitive production plan, which will not be
changed, as late as possible. For Atlas Copco Secoroc to be able to give
customers a delivery date, some form of capacity planning is required.

Communication between the two companies fails in several respects. Sandvik
Steel should be notified when atlas Copco Secoroc receive large orders or when
changes to forecasts are made. Sandvik Steel should notify Atlas Copco
Secoroc if they cannot meet delivery dates and also provide information about
the stockholdings of pre-cut products. This communication needs to be
improved.  By documenting decisions taken at meetings and distributing these
protocols, misunderstandings should be avoided.
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1 INLEDNING

Kapitlet ger en inledande beskrivning av problemet. Här presenteras
bakgrunden och syftet med examensarbetet. Vidare redovisas och motiveras de
avgränsningar som valts.

1.1 BAKGRUND

Atlas Copco Secoroc tillhör divisionen anläggnings- och gruvteknik inom Atlas
Copco-koncernen och tillverkar bergborrverktyg. Varje år köper företaget cirka
9000 ton hålvalsat borrstål från Sandvik Steel. Valet av underleverantör av
hålvalsat borrstål är kraftigt begränsat då Sandvik Steel är världsledande på
borrstålsmarknaden med dessa produkter och inte har några likvärdiga
konkurrenter. I praktiken har Sandvik Steel monopol på högkvalitativt borrstål.

Det långvariga samarbetet mellan Atlas Copco Secoroc och Sandvik Steel har
resulterat i högt utvecklade och specialiserade produkter samt ett ömsesidigt
beroendeförhållande. Denna situation, med kraven på unika produkter, är svår
att ersätta vid byte av leverantör. Relationen mellan företagen har emellertid
blivit ansträngd då leveransprecisionen från Sandvik Steel ej är tillfreds-
ställande för Atlas Copco Secoroc. Detta beror troligtvis på brister från båda
parter. I nuläget är leveransprecisionen mellan 70-75 procent vilket kan
jämföras med Atlas Copco Secorocs mål på 95 procent. Den bristande leverans-
precisionen från Sandvik Steel orsakar i sin tur brist på färdiga produkter.
Dessa leder till förluster av kunder då den egna leveransprecisionen drabbas.

1.2 SYFTE

Examensarbetet omfattar en processkartläggning av materialanskaffningen från
Sandvik Steel. Utifrån processkartläggningen ska förbättringsmöjligheter
identifieras för att uppnå en pålitligare leveransprecision i materialförsörjning
till skarvstångsproduktionen.

1.3 AVGRÄNSNINGAR

Kartläggningen berör Atlas Copco Secorocs processer från prognostisering till
första operationen i produktionen. Arbetet omfattar dock ej avtalsprocessen då
denna inte anses vara ett problem.



Metod

2

2 METOD

Kapitlet beskriver den valda forskningsansatsen och arbetsprocessen.
Processkartläggningen krävde djupgående intervjuer med personal på Sandvik
Steel och Secoroc. Andra metoder som ligger till grund för examensarbetet är
litteraturstudier och förtydligande av flöde i datorprogram.

2.1 FORSKNINGSANSATS

Fallstudie är en lämplig ansats då studiens syfte kräver en djupgående
undersökning av materialanskaffningsprocessen vid Atlas Copco Secoroc.
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) syftar fallstudiemetodiken till att
undersöka få enheter (Atlas Copco Secorocs materialanskaffning) men flera
variabler (hela processen från prognos till godsmottagning).

Studien är beskrivande i bemärkelsen att lite information finns dokumenterad
om situationen. Då problemet kräver bättre förståelse måste fallet enligt
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) till att börja med beskrivas och
definieras. En bred undersökning fordrades för att kunna definiera delområden
som behövde utredas närmare. Då en beskrivande studie även kan ge svar på
vilka data som behövs för att fortsätta forska i problemområden ansågs denna
ansats lämplig.

2.2 INSAMLING AV INFORMATION

Under arbetets gång insamlades fakta från primära såväl som sekundära källor.
Intervjuer, facklitteratur samt företagets affärssystem fungerade som
informationskällor.

2.2.1 INTERVJUER
Processkartläggningen krävde en bred och relativt djup studie av den befintliga
situationen. För att sammanställa en helhetsbild av processerna samlades
nödvändig information genom intervjuer. Intervjuerna användes även för att få
djupgående kunskap om de områden som ansågs kräva ingående
undersökningar.

Personliga intervjuer och telefonintervjuer har använts eftersom de ger högst
svarsfrekvens. Båda metoderna ger möjlighet till följdfrågor och diskussion.
Personliga intervjuer ger intervjuaren möjlighet att ställa komplicerade frågor
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då de kan utvecklas och förklaras, vilket minskar risken för missförstånd. Detta
bidrar till en förhöjd validitet, vilket enligt Zikmund (2000) kan definieras som
förmågan att mäta det som avses. Reliabiliteten, förmågan att ge tillförlitliga
och stabila utslag, blir ofta sämre vid personliga intervjuer eftersom exakt
samma svar troligtvis inte erhålls vid ett annat intervjutillfälle.

Examensarbetet omfattar intervjuer med anställda inom logistik, produktion,
system, inköp och planering på Secoroc samt produktchefen och
produktionschefen för borrstål på Sandvik Steel. Intervjuerna har utgjort en
viktig del av kartläggningen. Samma intervjufrågor till flera olika personer har
givit möjligheter att upptäcka skillnader i synsätt, men har i vissa fall även
klargjort det verkliga förhållandet. Missuppfattningar har ofta upptäckts då
olika svar har givits på samma fråga.

Enligt Ejvegård (1996) bör frågeformulär skapas inför varje intervjutillfälle, för
att inte glömma bort frågor eller komma in på onödiga sidospår. Detta
förfarande har nyttjats under examensarbetets gång då det bidrar till förhöjd
reliabilitet. En faktor som bidrar till förbättrad validitet är det faktum att
respondenterna intervjuats av två personer. Detta minskar risken för
missförstånd och feltolkningar. Efter varje intervju har svaren analyserats och
anteckningarna har renskrivits samt förtydligats.

2.2.2 LITTERATURSTUDIER
Litteraturstudier parallellt med arbetsprocessen har givit den teoretiska
referensramen till projektet. Databaser innehållande publikationer, artiklar och
böcker inom området återfanns vid bland annat Luleå universitetsbibliotek,
högskolebiblioteket i Gävle och databasen EBSCO. De viktigaste sökorden har
varit inköp, processkartläggning, logistik, leveransprecision och anskaffning.

2.2.3 DATORPROGRAM
Som hjälpmedel vid konstruktion av processkarta och organisationsschema har
FlowCharter 2000 använts. Programmet underlättar förståelsen för företagets
processer vad avser både informationsflöde och fysiskt flöde. Diagram på de
olika flödena har konstruerats och sedan diskuterats med berörd personal inom
respektive delprocess i flödet. Detta har försäkrat att det komplexa flödet
uppfattats korrekt.

2.2.4 STATISTIK
Secorocs affärssystem Movex har använts för sekundär data. Statistiken har
givit information om leveransprecisionen samt fördelningen av efterfrågan från
Sandvik Steel.
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3 TEORI

Teorikapitlet behandlar den teoretiska referensram som ligger till grund för
analysen och resultatet. Processkartläggning, prognoser, planering och
materialadministration är några exempel på områden som tas upp.

3.1 PROCESSER

Processer kan definieras som en serie aktiviteter som upprepas i tiden och
bidrar till att skapa värde åt externa eller interna kunder (Bergman & Klefsjö,
1995). Processer kan ha olika omfattning, se figur 3.1.

Figur 3.1 Olika processnivåer (fritt efter Alexandersson et al, 1999)

Huvudprocess är den högsta nivån och börjar med ett kundbehov samt slutar
med leverans till kunden. Då någon del behöver beskrivas noggrannare delas
huvudprocessen in i delprocesser. Varje delprocess består i sin tur av ett antal
aktiviteter. För att utvärdera och analysera processen bör några specifika
parametrar mätas. Dessa parametrar tillhör områdena processresultat,
processeffektivitet, tidseffektivitet, ekonomi och processägare. (Sandholm,
2001)

Processresultatet visar hur bra resultatet från processen möter kundernas krav
och behov. Måttet mäter processens verkliga utfall mot det önskade.
Processeffektivitet visar hur väl resurserna används och hur effektiv processen
är. Tidseffektivitet är en viktig faktor vid bedömning av processer. Några

Inköp Tillverkning Leverans
Huvudprocess

Delprocess

Aktivitet
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exempel på tider som är lämpliga att mäta är ledtid, cykeltid och leveranstid.
Inom ekonomi är kvalitetsbristkostnad ett mått på den kostnadsbesparing som
skulle infinna sig om processen fungerade perfekt. Tecken på dålig effektivitet
inom respektive område ges i figur 3.2.

Tecken på dåliga
processresultat

Tecken på dålig
processeffektivitet

Tecken på dålig
tidseffektivitet

Tecken på dålig
ekonomisk
effektivitet

Ojämn utgående
kvalitetsnivå

Förekomst av
korrigerande aktiviteter

Lång ledtid

Lång reaktionstid
vid problem

Förekomst av icke
värdeskapande

aktiviteter

Lång total cykeltid
(tid från inmatning i
processen tills det att
resultatet kan påvisas)

Klagomål från
kunder

Ingen integration av
aktiviteter

För lite värdeskapande
tid (den arbetstid som
kunden är beredd att

betala för)

Höga kvalitetsbrist-
kostnader

Figur 3.2 Utvärdering av processer, (fritt ur Sandholm, 2001)

3.2 PROCESSKARTLÄGGNING

För att få en överskådlig bild av en process och dess struktur kan ett
flödesschema konstrueras, se figur 3.3. Förklaring av symbolerna återfinns i
bilaga 2.

Figur 3.3 Principskiss för flödesschema

A

B

C

1 2 3

A
vd

el
ni

ng

Fas
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Ett grafiskt schema med olika symboler för olika aktiviteter ger ofta en ökad
förståelse för aktiviteterna. Flödesschemat bör konstrueras så att det beskriver
hur processen fungerar i verkligheten. Det finns emellertid en överhängande
risk att verkligheten inte återges utan att respondenterna berättar om hur det är
tänkt att det ska fungera, undanhåller inkonsekvenser, korrigerar felaktigheter,
har bristfälliga kunskaper om processen och så vidare. Flera personer bör därför
intervjuas för att arbeta fram ett korrekt flödesschema. (Sandholm, 2001)

3.2.1 ANALYS AV PROCESSKARTLÄGGNING
Analys av ett flödesschema kan enligt Persson (2002) leda fram till
• klar kunskap om vem som gör vad
• uppgifter om besluten som fattas i processen
• orsaker till fel och brister
• förslag till förbättringar
• fallgropar i processen som kan orsaka problem
• uppgifter om väntetider, kapaciteter och flaskhalsar.

Processkartläggningens ”är”-läge presenterar nuläget och kan därefter jämföras
med ett ”bör”-läge, som visar hur ett optimalt flöde är utformat, se figur 3.4.

Figur 3.4 Processkartor används för att förstå ”är”-läget och förändra detta för att uppnå
”bör”-läget, (fritt efter Lundeberg & Sundgren, 1996)

En analys av nuläget ger ledtrådar om vilka områden som bör förbättras och
detta kan sedan ställas mot ”bör”-läget. En jämförelse mellan dessa förslag ger
uppslag till åtgärder för att nå det optimala flödet. Idéerna kan sedan värderas
och eventuellt genomföras. ”Bör”-läget kan även fungera som målbild för
företaget och utformningen av dess framtida flöde. Ofta kan flera förändringar
på en gång vara svåra att genomföra, och då kan den optimala bilden fungera
som en plan. (Lundeberg & Sundgren, 1996)

”Är”-läge ”Bör”-lägeFörstå Förändra
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3.3 PROCESSFÖRBÄTTRINGAR

Enligt Hill (2000) måste ett företag arbeta med ständiga förbättringar för att
överleva. Att alla anställda är motiverade och involverade i tänkandet är en
förutsättning för att lyckas. Processförbättringar måste ses som en naturlig och
fortlöpande verksamhet. Förändringarna kan gälla stora delar av en process
eller mindre etapper som lättare kan förverkligas. Huvudsaken är att företaget
aldrig ser processerna som tillräckligt bra då det alltid finns möjlighet till
förbättringar.

3.3.1 FÖRBÄTTRING AV BEFINTLIG PROCESS
Enligt Hill (2000) kan företag i det dagliga arbetet, på alla nivåer och
avdelningar, uppmärksamma förbättringsmöjligheter och därmed genomföra
små stegvisa förändringar. Tanken bakom dessa förbättringar är att sträva mot
bestämda mål. Harrington (1991) föreslår nedanstående förbättringar för att få
bättre flöde och ledtider.
1. Ta bort onödiga administrativa rutiner

Kontrollera att de administrativa rutinerna har ett syfte. Ta bort onödiga
aktiviteter.

2. Ta bort eller slå ihop upprepade aktiviteter
Kontrollera möjligheter att slå samman eller ta bort aktiviteter som är
likartade.

3. Minimera antalet aktiviteter som inte tillför något värde
Vissa aktiviteter är nödvändiga trots att de inte tillför kunden något värde.
Dessa aktiviteter kostar pengar som kunden inte är beredd att betala för.
Försök därför att minimera antalet icke värdeskapande aktiviteter. Exempel
på icke värdeskapande aktiviteter är lagerhållning och kontroller.

4. Förenkla
Förenkla komplicerade processer. Gör dem lättare att förstå och att lära sig.

5. Minska processens ledtid
Hitta lösningar för att minska ledtiden så den möter eller överträffar
kundens förväntningar. Minska lagerhållningskostnaderna.

6. Utveckla säkerhet i processen
Minska risken att utföra aktiviteten fel.

7. Standardisera arbetsmoment och aktiviteter
Formulera arbetsrutiner. Använd ett enkelt språk som alla lätt förstår.

8. Utöka samarbetet med leverantörerna
Ju mer leverantören vet om behoven och processerna desto större möjlighet
har han att leverera i tid.

9. Automatisera och/eller mekanisera
Använd hjälpmedel som datorer och informationsteknologi för att
underlätta processerna.
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Lundeberg och Sundgren (1996) poängterar betydelsen av att kontrollera de
värdehöjande aktiviteterna. Författarna hävdar att de administrativa och
informationsbaserade processerna i många fall hamnar i skymundan vid arbete
med reducering av ledtider i ett företag. Dessa aktiviteter är ofta inte
värdehöjande men nödvändiga. Administrativa och informativa aktiviteter kan
uppta större delen av ledtiden i en process och bör därmed inte försummas i
effektiviseringsarbete.

3.3.2 RISKER MED PROCESSFÖRBÄTTRINGAR
Rummler och Brache (1995) beskriver fallgropar i samband med
processförbättringsarbete. Några punkter berör förbättringsgrupper och deras
arbete. Författarna poängterar vikten av att grupper som ska arbeta med
processförbättringar måste ha klara och tydliga mål med projektgruppen.
Gruppmedlemmarna måste veta varför de är utvalda till uppgiften och vad
syftet med deras arbetsinsats är. Även gruppens befogenheter och
begränsningar måste vara tydligt klargjorda. Andra fallgropar kan vara
bristande insikt i hur åtgärder påverkar andra avdelningars arbete samt att
gruppen fokuserar mer på själva förändringsmöjligheterna i processen än
implementeringen av dessa förändringar i organisationen.

3.4 PROGNOSER

För att effektivisera produktionsplaneringen och resursfördelningen i ett företag
bör planeringen baseras på fakta om kommande kundbehov. Prognoser om
kundernas kommande inköp fungerar som stöd för beslut angående vad och hur
mycket som ska produceras. Prognoserna stödjer även planeringen av
företagets inköp, marknadsföring och distribution. I bästa fall fångar
prognoserna upp förändringar i kvantiteter och kvaliteter av det som kunderna
köper. (Persson & Virum, 1998)

Prognoser kan baseras på olika tidsperspektiv och beräknas med modeller av
olika komplexitet. Allt från erfarenhetsbedömningar till avancerade
kalkylmodeller ska fånga upp förändringar på vecko-, månads- och/eller
årsbasis. Vid val av prognosmetod måste hänsyn tas till följande faktorer
• vad ska prognostiseras?
• tidshorisont
• prognosteknik
• prognosnoggrannhet

Beslut angående dessa faktorer är en avvägning mellan värdet på prognosernas
exakthet och kostnaden för att genomföra dem. (Krajewski & Ritzman, 1999)
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3.4.1 VAD SKA PROGNOSTISERAS?
Beslut kring aggregeringsnivå och enhet för prognoserna är antaganden som
påverkar hur prognoserna kan användas. Prognoser på artikelnivå är
nödvändiga för planeringen av slutstegen i produktionen. Produktgruppers
framtidsutsikter är oftast mer korrekta och kan användas av delar i företaget
såsom försäljning och kapacitetsplanering. Felen i dessa prognoser jämnas ut
genom att uppskattningar av flera produkters försäljning slås samman.
(Krajewski & Ritzman, 1999)

Valet av enhet för prognoserna är viktig då enheter som till exempel
försäljningsintäkt inte nödvändigtvis ger den information som företaget har
nytta av i sin planering. Försäljningsintäkt kan förändras med priset på
produkterna. Lämpliga enheter kan vara antal sålda enheter eller antal maskin-
eller arbetstimmar. Dessa kan översättas till mått som produktionsplaneringen
kan använda. (ibid)

3.4.2  TIDSHORISONT
Beroende på vad som ska prognostiseras, utförs uppskattningarna mot olika
tidshorisonter. Tiden som prognoserna täcker kan delas upp i kort-, medellång-
och lång sikt. Kortsiktiga prognoser (noll till tre månader) ges oftast på
artikelnivå och kan användas vid planeringen av slutfasen i produktionen samt
till exempel vid planering av personalbeläggningen. Detta gör att kravet på
exakthet för prognoser inom denna tidshorisont är hög. Vid inköps-,
distributions- och kapacitetsplanering är förutsägelser på medellång sikt mest
användbara (tre månader till två år). Dessa är inte lika detaljerade och beskriver
oftast den förväntade försäljningen av produktgrupper eller produktfamiljer.
Långsiktiga prognoser med längre än två års tidshorisont visar den totala
förväntade försäljningen. Prognoser på lång sikt används ofta som grund vid
beslut angående lokalisering av anläggningar och långsiktig processtyrning.
(Ericsson & Persson, 1982)

3.4.3 PROGNOSTEKNIK
Tekniken, med vilken prognosen utförs, är kvalitativ eller kvantitativ.
Kvalitativa metoder kan vara erfarenhetsmässigt utförda bedömningar gjorda
av experter, säljare, ledning eller kundundersökningar. I de kvantitativa
metoderna ingår en- och flervariabeltekniker. Dessa baseras på historiska data
om tidigare försäljning eller oberoende variabler såsom reklamkampanjer och
konkurrenters verksamhet. (Krajewski & Ritzman, 1999)
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3.4.4 PROGNOSNOGGRANNHET
Prognosernas noggrannhet är en avvägning mellan kostnaderna för att nyttja
och utveckla en avancerad prognos och vad företaget kan tjäna på att få
noggranna prognoser. Prognosfel kan uppstå slumpmässigt eller på grund av
exempelvis trender som förbisetts. Slumpmässiga fel kan i många fall inte
undvikas. Vissa fel ger ett kontinuerligt felutslag och bör undvikas genom att
kompensera för felen i prognosberäkningarna. Regelbundna mönster i
kundbehoven såsom trender eller säsongsvariationer kan ge missvisande
prognoser om de felkalkyleras eller förbises. (Krajewski & Ritzman, 1999)

3.5 EFTERFRÅGESVÄNGNINGAR

I de flesta branscher är efterfrågesvängningarna närmare slutkunden måttliga.
Längre upp i försörjningskedjan blir dessa variationer enligt Mattsson (2002)
förstärkta, vilket medför att den slumpmässiga variationen som
råvaruleverantörerna utsätts för kan vara stor. Omplaneringar i ett företags
verksamhet bidrar till större efterfrågesvängningar uppströms i försörjnings-
kedjan. Kommunikationen mellan underleverantör och kund är viktig. En brist i
denna kan leda till en ond cirkel av större efterfrågesvängningar, se figur 3.5.

Figur 3.5 Effekter av efterfrågesvängningar

På grund av en ökning i efterfrågan kan leverantören förlänga sina leveranstider
för att tillfälligt anpassa sig. Kunden kan uppfatta detta som att leverantören har
leveransproblem och beställer därmed större mängder för att gardera sig. Detta

Bäst att
beställa mer!

Ökat behov! Förlänger
leveranstiderna

Ökar kapaciteten

Minskar
kapaciteten

Lagret fullt! Minska
beställningarna!

Kunden gör slut på
sitt lager
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uppfattas i sin tur av leverantören som att efterfrågan ökar. När leverantören
ökar sin produktionskapacitet för att återgå till de normala leveranstiderna kan
många kunder minska eller annullera sina beställningar. De kunder som inte
annullerar sina beställningar har lager för en tid framöver och behöver inte
beställa i samma utsträckning. Detta uppfattas då av leverantören som en
minskning i efterfrågan. (Mattsson, 2002)

3.6 INKÖP OCH ANSKAFFNING

Inköpsfunktionens andel i ett företag kan i många fall uppgå till mer än hälften
av det totala produktionsvärdet. Funktionen är därmed en viktig verksamhet
som fungerar som en stödjande funktion till de primära aktiviteterna i företaget.
Inköp, eller anskaffning, kan se olika ut på olika företag. De huvudsakliga
uppgifterna för funktionen är enligt Bergdahl (1996) bland annat att
• Vara leverantörens huvudkontakt och hjälpa till med information samt att få

tag på rätt personer.
• Skapa förtroende mellan parterna och underhålla det.
• Se till att leverantören utvecklar sig för att minska sina kostnader och ökar

sin kvalitet och leveransprecision.
• Se till att leverantören är väl insatt i företagets verksamhet och dess krav.
• Följa upp leverantörens verksamhet och säkerställa att kraven som ställs

uppfylls. Resultaten skall diskuteras både internt och med leverantören för
att skapa förbättringsaktiviteter.

Det är viktigt att inköpsfunktionen fungerar i effektivaste mån för att inte
företagets egna leveranser till kund eller lager ska bli lidande.
Anskaffningsfunktionens utformning beror bland annat på om företaget är ett
masstillverkande företag eller om dess huvudsakliga produktion sker i
exempelvis projektform. Skillnaderna kan visa sig i antalet underleverantörer
som företaget anlitar. I vissa fall kan ett företag använda en leverantör till en
hel produktgrupp. Det ömsesidiga beroendet kan vara en nackdel om problem
uppstår mellan parterna. Problem med exempelvis leveransprecisionen från
leverantören kan ge allvarliga störningar i kundens produktion. För att en
relation ska fungera och utvecklas är kommunikationen mellan båda parter en
kritisk faktor. Uppstår ett problem måste detta klaras upp snarast för att inte
förstöra möjligheterna till fördelar. Många företag har ingen reell möjlighet att
välja eller byta leverantör, de måste istället göra det bästa av situationen. (van
Weele, 1997)
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3.7 MATERIALPLANERING

Nettobehovsplanering är ett informationssystem som börjar på försäljnings-
avdelningen där den uppskattade försäljningen för de kommande månaderna
presenteras i en försäljningsplan. Denna prognos samt eventuell erhållen
orderstock ger en tillverkningsplan med kvantiteter och färdigtidpunkter. (van
Weele, 1997)

En del i nettobehovsplaneringen är kapacitetsstyrning, som försvåras av att
olika produkter nyttjar samma maskiner för vissa moment trots att linjerna i
övrigt är åtskilda. Kapaciteten i produktionen överskattas ofta vilket skapar
flaskhalsar. Ett för stort intag i produktionen leder i dessa fall till långa
väntetider för produkter i arbete (PIA) med längre ledtider och sämre
leveranssäkerhet som följd. För att undvika detta är det av stor vikt att mäta och
kontrollera väntetider samt att mäta den verkliga kapaciteten. (van Weele,
1997)

3.7.1 DETALJPLANERING
Detaljplaneringen sker närmare produktionsstarten än huvudplaneringen och är
mer detaljerad. Enligt Segerstedt (1999) syftar detaljplaneringen i huvudsak till
att styra tillverkningen så att
• lovade leveranstider hålls
• huvudplaneringens tillverkningsplaner följs
• material, utrustning och nödvändig kapacitet finns tillgänglig vid rätt

tidpunkt
• sysselsättningen hålls så jämn som möjligt
• kostnaderna för produkter i arbete och förråd anpassas till lämplig nivå.

3.8 STYRNING AV FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

För att kunna tillgodose kunders behov måste ett företag grundligt se över sin
försörjningskedja. Försörjningskedjan innefattar flödet av material, tjänster och
information i företaget. Processerna i det tillverkande företaget bör till viss del
stämma med processerna hos leverantören. Hur företaget styr sin
försörjningskedja kan vara avgörande för vilka konkurrensfördelar företaget
har. Fördelar såsom snabba leveranser från underleverantörer kan vara
utslagsgivande för framgång på marknaden. För att uppnå dessa
konkurrensfördelar måste även funktioner som logistik, marknadsföring,
ekonomi och informationssystem ingå i försörjningskedjan. Alla avdelningar
måste ha som mål att effektivisera hela försörjningskedjan. Vid optimering av
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kedjan måste företaget avgöra vilken information som är nödvändig för att
planera och styra flödet. (Krajewski & Ritzman, 1999)

Tätt samarbete med leverantören är en viktig del i styrningen av flödet.
Krajewski och Ritzman (1999) anser att underleverantören till viss del bör
kunna anpassa produktion och leveranser efter förändringar i kundföretaget. I
annat fall uppstår störningar i försörjningskedjan. Företag kan genom vertikal
integration bli intressenter eller delägare i de levererande företagen. De kan
även styra upp samarbetet genom detaljerade kontrakt där leverantören binds
till en viss grad av flexibilitet och ansvar för sin egen prestation.

Vissa företag är i ett stadium där den egna inköps- och distributionsfunktionen
anses vara separata enheter. Den interna försörjningskedjan har då inte ett
gemensamt informationsflöde och avdelningarna har inte en utmärkande
samhörighetskänsla, se figur 3.6.

Figur 3.6 Oberoende komponenter i försörjningskedjan (fritt efter Krajewski & Ritzman,
1999)

Många företag befinner sig i ett mellanläge där leverantörer och kunder inte är
fullständigt integrerade med den egna försörjningskedjan. Inköp och
distribution är sammanlänkade till material- och informationsflöden i företaget.
De har tillsammans bildat en intern försörjningskedja. I detta läge främjas
elektroniska länkar till kunder och leverantörer trots att de anses vara skilda
från företagets försörjningskedja, se figur 3.7. (ibid)

Figur 3.7 Intern integration (fritt efter Krajewski & Ritzman, 1999)

Inköp Kund
Produktions-
styrning
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En integrerad försörjningskedja innebär en nära relation mellan leverantörerna,
den interna försörjningskedjan och kunderna, se figur 3.8. En god inblick i
industriella kunders marknader, företagskultur och organisation samt i
leverantörernas styrkor, svagheter och kapacitet, är en förutsättning för en
integrerad försörjningskedja. En kedja utformad på detta sätt ger fördelar på
marknader i form av effektiviserade flöden och smidigare samarbete med parter
väsentliga för företagets framgång.

Figur 3.8 Integrerad försörjningskedja (fritt efter Krajewski & Ritzman, 1999)

3.8.1 SAMARBETE I RELATIONEN MELLAN KUND OCH LEVERANTÖR
Nytänkande har enligt Mattsson (2002) bidragit till partnerskapslika
förhållanden mellan kund och leverantör. Dessa förhållanden kännetecknas av
”vinna-vinna-relationer” där parterna arbetar för samarbetets bästa. En
förbättring i en sådan relation ökar delaktiga parters konkurrenskraft och
därmed vinstmarginalerna. I dessa förhållanden är kunden en dominerande
kund till leverantören och leverantören en dominerande leverantör till kunden.
Detta försätter parterna i ett beroendeförhållande där båda vill arbeta för
relationens gemensamma bästa. Väsentligt i liknande samarbeten är att ha ett
helhetsperspektiv då en förändring i ett led ger återverkningar i hela
försörjningskedjan. Därmed är det viktigt arbeta för den samlade
förbättringseffekten i hela kedjan.

Mattsson (2002) poängterar hur ett företag kan påverka sin leverantörs
aktiviteter på olika sätt. En kund kan genom att öppet tillhandahålla
leverantören omfattande information påverka dess flexibilitet och
planeringsförmåga. Exempel på sådan information är
• högre flexibilitet
• bättre planeringsavsnitt
• mindre variation i efterfrågan
• mindre lager
• bättre kapacitetsutnyttjande
• enklare administration

Kund

Integrerad försörjningskedja
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3.9 LEVERANSSERVICE

Leveransservice är ett vitt begrepp som behandlar företagets prestation mot
kund. Bra leveransservice kan innebära leveranser i tid, säker distribution så att
transportskador inte förekommer samt hållna löften. Begreppet avser de delar
som rör det fysiska flödet. Det bör alltid göras en avvägning över hur
leveransservicen påverkar och blir påverkad av andra faktorer. Det är viktigt att
se till helheten vilket illustreras i figur 3.9. (Lumsden, 1998)

Figur 3.9 Sambandet mellan leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader (fritt
efter Lumsden, 1998)

Minskas till exempel kapitalbindningen genom mindre lager finns en
överhängande risk att leveransservicen minskar. En avvägning mellan
leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader bör göras då beslut ska
tas inom dessa områden. (ibid)

3.9.1 LEVERANSPRECISION
För att kunna åstadkomma så få och små lager som möjligt måste leveranser av
material från leverantörer och föregående operationer fungera smidigt och utan
att mellanlager bildas. För att produktionen ska löpa planenligt utan bildande av
mellanlager måste leveranserna ske frekvent med korta leveranstider samt i
relativt små partier. Rutinerna kring beställningar ska vara förenklade i
möjligaste mån för att inte administrationen kring de täta leveranserna ska bli
ohanterlig. (Lundeberg & Sundgren, 1996)

För att kunna åstadkomma nämnda förändringar/satsningar, finns enligt
Persson och Virum (1998) viktiga faktorer som måste tas i beaktning.
Faktorerna är dels leverantörsrelaterade
• tillgång till råmaterial

Leveransservice
• leveranstid
• leveransprecision
• servicenivå
• flexibilitet

Kapitalbindning
• förråd
• PIA
• lager

Logistikkostnader
• hantering
• transport
• styrning
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• möjlighet till mellanlagring av komponenter (då köparen tillhandahåller
användbart underlag för kommande inköp kan leverantören påbörja
produktionen till mellanlager)

• produktionsplaneringssystem
• interna administrativa ledtider

dels köparrelaterade
• behovsinformation och förtroende för leverantören
• interna administrativa ledtider.

”Köparens egen behovsinformation och förtroende för leverantören är det
viktigaste området att arbeta med för att reducera leveranstiderna. En
leverantör som aldrig vet vad kunden skall ha förrän det är akut, har små
möjligheter att förbättra sin egen produktionsplanering.” (ibid)

För att uppnå högre leveranssäkerhet och leveransprecision är det viktigt att
parterna ser till bland annat leveranstidens längd, osäkerheter i samband med
leveranstider samt ständig omplanering av leveranser. En ständig omplanering
av leveranserna stjälper alla försök till att exempelvis korta leveranstider även
om nya kortare leveranstider är ”avtalade” mellan parterna. (ibid)
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4 ATLAS COPCO SECOROC

Detta kapitel presenterar organisationen Atlas Copco Secoroc och dess olika
avdelningar. Vidare beskrivs marknaden och produkterna.

4.1 ORGANISATIONEN

Atlas Copco är en global verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm.
Gruppen som grundades 1873 har en omsättning på cirka 50 miljarder kronor.
Gruppen innefattar divisioner inom fyra affärsområden: kompressorteknik,
anläggnings- och gruvteknik, industriteknik samt uthyrnings- och service-
verksamhet. Produkterna säljs och hyrs ut i 150 länder. Visionen inom gruppen
är att vara ledande inom alla fyra områdena. Detta ska uppnås med hjälp av mer
än 26 000 anställda. (Vill du följa med Atlas Copco Secoroc ut i världen?,
2002)

Atlas Copco Secoroc (hädanefter kallat Secoroc) tillhör området anläggnings-
och gruvteknik inom Atlas Copco-koncernen. Secoroc förvärvades 1988 av
Atlas Copco och har idag cirka 1100 anställda varav cirka 450 i Fagersta. I
Sverige finns Secorocs produktion av verktyg för bergbrytning i Fagersta,
Ockelbo och Östersund (som är under nedläggning). Utanför Sverige finns
tillverkningsenheter i USA, Sydafrika, Chile och Indien. Secoroc i Fagersta
fungerar som divisionens huvudkontor. (ibid)

4.1.1 MARKNAD
Secoroc säljer bergborrverktyg över hela världen. Mer än 95 procent av
försäljningsvolymen förbrukas utanför Sverige. Marknaden för bergborrverktyg
är en tillväxtmarknad där nya kunder på nya geografiska områden ständigt
tillkommer. Secoroc har ungefär en tredjedel av marknadsandelarna och därtill
ett varumärke som är välkänt inom branschen. Utöver marknadssituationen gör
utvecklingen av produkter och applikationer att Secoroc befinner sig i ett
marknadsmässigt gynnsamt läge.

Secorocs främsta konkurrenter på marknaden för bergborrverktyg är Sandvik
Tamrock och Boart. Mellan företagen existerar en hård konkurrens om
marknadsandelar. Sandvik Tamrock och Secoroc är ungefär lika stora köpare
av Sandvik Steels specialstål.



Atlas Copco Secoroc

18

4.2 AVDELNINGAR

Secorocs organisation är uppdelad i avdelningar inom inköp, marknad,
produktion, logistik, produktutveckling, ekonomi och personal, se figur 4.1.

Figur 4.1 Översiktligt organisationsschema

I dagsläget har företaget en tillförordnad VD, Johan Halling. Hans uppgift är att
under sex månader engagera företaget i förbättringsarbete. Målet är en
väsentligt bättre tillgänglighet av Secorocs produkter. Inköpsavdelningen
handhar alla inköp till företaget utom de dagliga beställningarna av råmaterial
(avropen). De är ansvariga för upphandling av kontrakt och avtal. Produktionen
är uppdelad i avdelningar för sänkborrar, hårdmetall, stiftborrar och skarv-
stänger. Till dessa produktionsavdelningar tillkommer de övriga fabrikerna i
Sverige och utomlands samt distributionscentralen, DC. Varje avdelning har en
ansvarig och i de flesta fall en planerare och tekniker. Logistik och IT ansvarar
för transporter från företaget, lager- och kapacitetsstyrning samt stor-
datorsystem och affärssystem. Marknadsavdelningen tar bland annat emot och
behandlar prognoser från säljbolagen.

4.2.1 PÅGÅENDE PROJEKT
Secoroc bedriver projekt, benämnt ”95+”, för att förbättra tillgängligheten på
sina produkter. Tillgängligheten ska förbättras genom sex delprojekt.
1. Distributionskoncept

- Strukturen över lagerhållningen samt lagernivåerna i distributions-
centralen och hos säljbolagen ska ses över.

-   Vad som säljs till slutkunden ska klargöras.
2. Inköp från Sandvik Steel

- Målet är 95 procents leveransprecision från Sandvik Steel.
- Projektet bedrivs i samråd med Sandvik Steel.

3. Flöden S-linjen
- En satsning på flöden, investeringar och produktionens processer ska

förkorta genomloppstiden.

VD

Projekt

Produkt-
utveckling

Ekonomi Inköp Logistik Marknad Personal Produktion
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4. Planering
- Med hjälp av förnuft och omplanering av orderstocken ska planeringen

förbättras.
- Movex bör nyttjas mer i kapacitetsplaneringen.

5. Ansvar och befogenheter
- Ansvarsfördelningen ska ses över så att inga arbetsuppgifter glöms bort

eller utförs dubbelt.
6. Maskinutnyttjandegrad

- Bättre underhåll och nya maskiner ska nå målet på 75 procents maskin-
utnyttjandegrad. Idag är maskinutnyttjandegraden cirka 50 procent.

4.3 PRODUKTER

Produkterna som Secoroc tillverkar används främst inom gruvdrift,
anläggningsverksamhet, stenbrottsverksamhet, brunnsborrning och slipning av
utrustning. Secoroc tillverkar allt från kronor, stift och stänger till slipmaskiner
och hjälpverktyg. Inköpen från Sandvik Steels rördivision avser främst material
till stänger varför endast dessa beskrivs nedan. (Bergborrverktyg, 2001)

4.3.1 STÄNGER
Stängerna delas in i tre olika grupper: skarv-C, skarv-MF och skarv-SH.
Dimension, längd och material på stängerna kan varieras på flera olika sätt
inom varje grupp.

Skarv-C (heluppkolad). Gruppen, som delas in i drifterstång och skarvstång,
består i huvudsak av sexkantiga stänger. Skarv-C-stängerna har en hangänga
(utvändig gänga) i varje ända. Hos drifterstången är radien på den ena gängan
större än på den andra, se figur 4.2. På skarvstången har gängorna samma
dimension. Totalt finns cirka 300 olika varianter av skarv-C-stänger.

Figur 4.2 Drifterstänger
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Skarv-MF (male-female). Gruppen innefattar cirka 75 varianter och består
främst av runda stänger. Stängerna har en invändig gänga (hona) och en
utvändig (hane) se figur 4.3. Hongängan har en grövre dimension än stången.
För att få en grövre dimension än stången smids antingen en klump som sedan
bearbetas, eller friktionssvetsas en färdig gänga. De färdiga gängorna köps från
Ovako Steel.

Figur 4.3 MF-stänger

Skarv-SH (suface hardent). SH-stängerna är ythärdade samt alltid runda, se
figur 4.4. Endast gängan ythärdas på Secoroc eftersom den är enda delen som
bearbetas. SH-stången har två hangängor. Totalt finns cirka 30 olika SH-
stänger.

Figur 4.4 SH-stänger (på vänstra bilden med hylsa)
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5 NULÄGESBESKRIVNING

Inledningsvis beskrivs företagets informationssystem och lagerstrategi. Vidare
redovisas Secorocs processer från prognoser till första operationen i
produktionen. Förklaringar av utvalda ord och begrepp återfinns i bilaga 1.

5.1 ÖVERGRIPANDE INFORMATION

Processkartläggningen omfattar aktiviteterna från inkommande order till första
operationen i produktionen samt prognoshanteringen, se figur 5.1.

Figur 5.1 Processerna från orderhantering till första steget i produktionen. Prognos-
hanteringen fungerar som ett stöd till planering och materialanskaffning.

Varje pil beskrivs närmare under respektive kapitel. Förklaring av symboler
som används i kartläggningen återfinns i bilaga 2.

5.1.1 INFORMATIONSSYSTEM
I dagsläget flödar informationen inom Secoroc generellt genom två formella
affärssystem, Movex och Dialog. Flödet i systemen beskrivs i bilaga 3. Dialog
och Movex handhar olika delar av informationsflödet från order till leverans.
Systemen används parallellt och kompletterar varandra. I Movex initieras inga
aktiviteter automatiskt. Impulserna för alla aktiviteter måste ges av Dialog eller
manuellt. Det finns ett projekt som syftar till att undersöka möjligheten att
endast använda Movex. Projektet är idag bordlagt eftersom andra problem
måste lösas först. Utöver Dialog och Movex finns informella system i
exempelvis Excel.

Prognoshantering

Orderhantering
och planering

Anskaffning av
material

Godsmottagning
och produktion
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5.1.2 LAGERSTRATEGI
Andelen produkter som är global lagerstandard (SAC 1) produceras mot
centrala lager, se figur 5.2. Förklaring av de olika produktstandarderna
återfinns i bilaga 4.

Figur 5.2 Lagerstyrning av SAC 1-artiklar (lagerstyrda)

SAC 1-artiklarna ska hålla 95 procents tillgänglighet i lagren. Observera att
detta gäller andelen bokade orderrader med leverans samma dag.
Lagertillgängligheten är för närvarande inte tillgodosedd och Secoroc tror sig
tappa kunder till följd av den låga tillgängligheten. Resterande andel, är inte
lagerstandard i distributionscentralen (DC) i Fagersta utan produceras mot
lokala lager hos säljbolagen (SAC 3 och SAC 4), se figur 5.3.

Figur 5.3 Lagerstyrning av SAC 3- och SAC 4-artiklar (kundorderstyrda)

Lagren hos säljbolagen förser specifika kunder eller geografiska områden med
produkter. För SAC 3 (viktiga produkter och/eller produkter till viktiga kunder)

”Kund”

Produktion DC
Fagersta Säljbolag Distributör

SAC 1

Slutkund

”Kund”

Produktion Säljbolag Distributör Slutkund

SAC
3&4
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och SAC 4 (kundorderstyrda produkter) bestäms ledtiden vid varje beställning
från kund. En lämplig tidpunkt för leverans avtalas tillsammans med kunden.

Orsaken till att vissa produkter inte klassificeras som SAC 1, fastän de
produceras i relativt stora volymer, är att antalet kunder som köper dessa
artiklar är få. Om en av dessa kunder upphör med beställningar av produkten,
kan hela produktionen av produkten upphöra.

5.2 PROGNOSHANTERING

Secoroc begär var tredje månad prognoser från säljbolagen. Prognoserna
sträcker sig ett år fram i tiden med mer detaljerad information om de tre
närmaste månaderna. De bearbetas på marknadsavdelningen för att sedan
överföras till lager- och kapacitetsstyrningsavdelningen. Där används
informationen som underlag till de månatliga kapacitetsmötena där beslut
angående kommande produktionstakt tas. De bearbetade prognoserna skickas
även vidare till Sandvik Steel. Grovplaneringen på Sandvik Steel baseras på
prognoser från Secoroc. Prognoshanteringen återfinns i figur 5.4

5.2.1 PROGNOSER FRÅN SÄLJBOLAGEN
Prognoserna från säljbolagen är aggregerade på produktgruppsnivå.
Prognoserna görs kvartalsvis och beräknas genom uppskattningar av framtida
försäljning, innevarande order samt till viss del hur försäljningen fortskridit
tidigare månader. Prognoserna kommer från de 20 största marknaderna, vilka
representerar cirka 80 procent av den totala försäljningen sett i volym.

Fördelen med prognoser på produktgruppsnivå är att de tydliggör eventuella
behov av kapacitetsökningar för en viss produktgrupp. Dessa kan sedan lätt
översättas till krav på vissa maskingrupper som produktgruppen nyttjar.
Nackdelen är att säsongsvariationer för en specifik artikel inte syns. Därmed
blir produktionen svår att omplanera för att möta eventuella förväntade
variationer i sammansättningen av efterfrågan.

Marknadsavdelningen jämför varje kvartal vad som sålts föregående kvartal
med den efterfrågan säljbolagen prognostiserar för nästa kvartal. Jämförelserna
återges inte till säljbolagen. Vill de följa upp hur väl deras prognoser stämmer
får de själva ta fram underlaget. Som undantag till detta kan nämnas de fall då
marknadsavdelningen uppmärksammar att prognoser avviker mycket från
tidigare prognoser. Då kontaktas det berörda säljbolaget för att få en förklaring
till avvikelsen samt en eventuell revidering av prognosen.
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Figur 5.4 Prognoshantering vid Secoroc

5.2.2 BEARBETNING AV PROGNOSERNA
Lager- och kapacitetsstyrning översätter sedan prognoserna till
produktionstakter för att försörja efterfrågan och eventuella krav på
lagertillgänglighet. Denna produktionstakt anges i produktion per vecka.

Vid de månatliga kapacitetsmötena, där representanter från logistik-,
produktions- och marknadsavdelningen träffas tillsammans med VD:n,
revideras prognoserna. Underlaget, i form av kapacitetsplanering och lager-
statistik från logistikavdelningen samt möjlig produktionstakt från
produktionsavdelningen, diskuteras på kapacitetsmötet. Informationen ligger
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till grund för beslut om nästa månads produktionstakt per produktgrupp.
Produktionen når i verkligheten sällan upp till den produktionstakt som beslutas
på kapacitetsmötena. Då planeringen, och därmed även avropen, grundas på
den beslutade produktionstakten beställs ofta för mycket material hem från
Sandvik Steel.

På planeringsavdelningen fördelar den beslutade produktionstakten på varje
artikel. Vid denna översättning används historiska data som ger information om
volymfördelningen av artiklarna inom respektive produktgrupp. Med andra ord
hur stor andel varje artikel representerar inom en produktgrupp.

På kapacitetsmötena kan beslut kring eventuella förändringar i till exempel
skiftgång och inköp av maskiner diskuteras. Även planerade tillverknings-
volymer kan under dessa möten anpassas till de uppdaterade prognoserna och
eventuella order som tillkommit.

Vid stora offerter (ej inkluderade i prognoserna) beslutar marknadsavdelningen
om ordern är av det slag som bör prognostiseras i framtiden. Om så är fallet
beställs den från säljbolagen vid nästa prognostillfälle. Om offerten gäller en
marknad/kund eller produkt som kan klassificeras som en engångshändelse
inkluderas den inte i prognoserna. I detta fall hanteras den enbart av lager och
kapacitetsstyrning som ytterligare underlag vid kapacitetsmöten eller
informella beslut. Vid stora order som ej är inkluderade i prognos måste beslut
tas om den kan levereras vid önskad tidpunkt eller om leveransdatumet bör
flyttas fram.

När stora order anländer avgör tidsfristen om lager- och kapacitetsstyrnings-
avdelningen eventuellt måste meddela planeringsavdelningen angående den
nya ordern. I dessa fall måste ett snabbt beslut angående möjligt leveransdatum
tas för att kunna vidareförmedla detta till kunden.

Som grund för beräkningar av beställningspunkter finns prognoser på artikel-
nivå i Dialog. Dessa är baserade på historiska produktionsdata och visar trender
i produktionshistoriken. Trender nyttjas vid produktionsplanering för att
matcha förändringarna i efterfrågan. Justering av prognoserna sker då en
oväntad förändring på en prognostiserad marknad uppträder. Delprocessen för
prognosförändringar presenteras i figur 5.5.
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Figur 5.5 Prognosförändringar 

En förändring kan uttrycka sig som ett avslutat kundkonto eller en introduktion
av nya produkter. Då förändringarna är brådskande och kräver ett snabbt utslag
i produktionen genomförs justeringarna manuellt av logistikavdelningen. I
annat fall märks effekten av förändringarna först då prognoserna beräknas nästa
gång. Alla förändringar presenteras av säljbolagen. Detta sker på initiativ av
säljbolagen eller på förfrågan av Secoroc, beroende på omständigheterna.
Prognosuppföljningen på Secoroc är sporadisk. De prognosuppföljningar som
genomförs tas fram vid behov med avseende på de faktorer som för tillfället är
intressanta.

5.2.3 PROGNOSER TILL SANDVIK STEEL
Sandvik Steel får två olika prognoser, dels på färdigkapade (fix-kapade)
längder och dels på produkter som kapas mot kundorder. Prognoserna för fix-
kapade längder visar det förväntade behovet per artikel, vilket inkluderar
material och dimension (inklusive längd). Prognoserna som uttrycks i behov
per år får Sandvik Steel bryta ner enligt eget önskemål. Längd efterfrågas ej av
Sandvik Steel i de prognoser som omfattar artiklar som kapas mot kundorder.

Uppdaterade prognoser ska anlända till Sandvik Steel en gång per månad.
Enligt Sandvik Steel sker detta inte alltid. Sandvik Steel sammanställer
prognoserna från Secoroc med prognoser från andra kunder till en totalprognos.
Med hjälp av den totala prognosen planeras partistorleken vid tillverkningen
(valsning) samt lagernivåer, beställningspunkter och säkerhetslager.
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Partistorleken ligger i sin tur till grund för hur mycket material som ska smältas
i stålverket vars ledtid är tre månader.

Prognosen lämnas idag i pappersform. Det är dock bestämt att prognoserna
inom en snar framtid ska lämnas i form av ett elektroniskt dokument som sedan
presenteras på Sandvik Steels extranät. Både Secoroc och Sandvik Steel kan då
kontinuerligt gå in och se prognosen. Prognoserna till Sandvik Steel jämförs ej
med vad som verkligen avropats. Erfarenheterna på både Secoroc och Sandvik
Steel är dock att prognoserna stämmer bra på lång sikt, men sämre på kortare
sikt. I vissa fall beställer Secoroc hela den prognostiserade kvantiteten vid ett
tillfälle vilket skapar problem hos Sandvik Steel.

5.3 ORDERHANTERING

Order kan komma in till Secoroc på flera olika sätt. Finns produkten i lager
sker leverans direkt om så önskas. I annat fall planeras ordern in i produktionen
och material avropas.

5.3.1 INKOMMANDE ORDER
Vid inköp vänder sig de flesta kunderna till ett av de hundratal säljbolag som
finns globalt. Säljbolagen beställer de eftersökta produkterna från centrala lager
(distributionscentraler, DC). Beställningen kan ske på olika sätt, se figur 5.6.

Figur 5.6 Olika sätt att beställa från Secoroc. A innebär att flödet fortsätter i nästa figur.

Säljbolagen har vanligtvis elektronisk kontakt. Säljbolagen matar då in ordern
direkt i Dialog eller i e-dialog. Enstaka slutkunder kan i dagsläget även lägga
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order direkt i systemet. E-dialog fungerar som ett extranät där säljbolagen har
användaridentitet och lösenord. Säljbolagen kan logga in i e-dialog och se
vilken kvantitet som finns tillgänglig av varje produkt. Säljbolagen kan även
följa en specifik order via e-dialog. Produkterna är sorterade efter produktions-
land så att säljbolagen ska kunna välja det som finns närmast. I de fall där
säljbolagen inte har direktkontakt med Secoroc skickas ordern via fax eller e-
post till logistikavdelningen där den matas in i Dialog. På Secoroc anses
efterfrågan på företagets produkter svänga relativt mycket. Inga undersökningar
på området har emellertid genomförts.

Dialog sorterar en gång per natt order till respektive tillverkningsort. Detta sker
på några minuter under en tid på dygnet då få order läggs. Ordernas hantering
då de registrerats i Dialog hos Secoroc visas i figur 5.7. Kundorder (SAC 3 och
SAC 4) går direkt till orderhanteringssystemet i Dialog för vidare hantering av
planeringsavdelningen. Dessa produkter har en beställningspunkt som är noll
och genererar alltid en tillverkningsorder om inte överblivna produkter från en
tidigare tillverkningspost kan levereras till kunden.

Gäller ordern en centralt lagerförd produkt (SAC 1) når den först ett beslut
gällande ransoneringspunkt. Denna punkt är en subjektivt förutbestämd
lagernivå under säkerhetslagrets nivå. Den utgör en gräns mellan automatisk
behandling av ordern (ordern går automatiskt vidare till leverans eller till
produktionsplanering) och manuell behandling (om ordern ska släppas tas ett
beslut av ordermottagaren). Ansvarig mottagare av order tar beslut huruvida
leverans vid ett underskridande av nivån ifråga ska ske. Då leverans inte sker
direkt, tilldelas ordern ett senare leveransdatum. Datumet som meddelas
kunden beror av nästa inleverans i DC. Då kunder som inte har ett eget lokalt
lager lägger order på SAC 1-produkter, stoppas orderna inte vid
ransoneringspunkten utan vid en stoppunkt. Denna punkt tillåter automatisk
leverans till dessa kunder ned till en lägre lagernivå än ransoneringspunkten.
De order som är klassade som kritiska ”break down”-order levereras, även
under ransoneringspunkten, tills lagret är slut.

Order på centralt lagerförda produkter (SAC 1) som tar av säkerhetslagret men
som inte medför att lagernivån når ransoneringspunkten, plockas direkt från
lagret. Order som på detta sätt passerar systemet syns enbart som säljstatistik.
När en order som denna inkommer ges automatiskt ett leveransdatum till kund.
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Secoroc har i förväg angivna rekommenderade ledtider för sina produkter
gentemot kund. Tiderna ger kunden en fingervisning om hur lång väntetiden för
leverans är. Vissa kunder kan via extranät kontrollera färdigvarulagrets storlek,
när nästa inleverans i DC sker och beräknat leveransdatum. De kan även
kontakta respektive ansvarig på logistikavdelningen vid Secoroc för denna
information.

Samtidigt som ordern registreras i Dialog kontrolleras om ordern innebär att
beställningspunkten (BP) underskrids eller att ett lagerbehov uppstår. Sker detta
tar planeringen vid och behandlar materialbehovet.

5.4 PLANERING

Beroende av vilken produkt ordern gäller är den tilldelad ett hanterings-
förfarande, se figur 5.8.
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Figur 5.8 Olika planeringsförfaranden
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Detta förfarande är förutbestämt av planeringsansvarig och beror av vilken
hantering som vid rådande situation är effektivast. För närvarande har en
uppdelning gjorts mellan produkter som är lagerförda i DC (SAC 1) och de
produkter som tillverkas mot kundorder (SAC 3 och SAC 4). När en order från
kund anländer i systemet sorteras den enligt detta kriterium. Totalt används tre
olika planeringsförfaranden benämnda
• prioriteringslista (p-lista)
• SVIA/SRUB
• manuell anskaffning

Vid underkapacitet prioriteras de kundorderstyrda produkterna då säkerhets-
lagren till viss del kan tillgodose order på lagerförda produkter. Produktions-
planeringen görs för ett par dagar åt gången och påbörjas cirka fjorton dagar
innan produktionsstart, se figur 5.9.

Figur 5.9 Produktionsplanering

Planeringen ska varken över- eller underskrida den beslutade produktions-
takten. Därmed begränsas antalet order som kan läggas ut på en vecka. Vid full
beläggning motsvarar produktionstakten ofta kapacitetstaket. En order med
önskat leveransdatum längre fram i tiden sparas i systemet som en
reservationsorder. Denna dyker automatiskt upp i transaktionen för
produktionsplanering när tiden är inne för att behandla den. Dessa behandlas
normalt sett med längre framförhållning för att säkerställa leverans till kunden i
tid. Reservationsorder utgör cirka fem procent av det totala antalet order.
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LeveransLedtid i
produktionen

Leveranstid
på material
från Sandvik

DETALJ-
PLANERING

BESTÄLLNING AV
MATERIAL SKICKAS TILL

SANDVIK STEEL

RESERVATIONSORDER
(OM LEVERANS EJ
ÖNSKAS DIREKT)

(3 alt.9)(ca 5)(0-∞)
(varierar beroende
på artikeltyp)

Tid
(dagar)



Nulägesbeskrivning

32

5.4.1 P-LISTA
Ur Dialogsystemet hämtas varje måndag och torsdag en prioriteringslista (p-
lista) för produktbehov. Med utgångspunkt i lagernivåerna i DC och kommande
behov beräknar systemet prioriteringstal (p-tal) för respektive lagerförd artikel.
Dessa presenteras i p-listan. Listan visar för närvarande (till följd av tidigare
nämnda inställningar i affärssystemet) inte det prioriterade behovet av
kundorderstyrda artiklar. P-talet viktar bland annat volym i lager samt inlagda
order och visar behovet per artikel i ordningsföljd, se nedan.

Då säkerhetslagret inom en snar framtid kommer att ta slut eller redan har
tömts (figur 5.10) signaleras detta med ett negativt p-tal. Vid planering med
hjälp av p-listan måste leveransdatum för inleverans i DC bestämmas manuellt.

Figur 5.10 Aktuell lagernivå påverkar p-talet som visar om lagerpåfyllning är nödvändig

5.4.2 SVIA
Kommande behov kan även planeras med hjälp av planeringsverktyget SVIA,
som kan visa behov/kundorder på alla produkter. Då DC är i stort sett tomt,
nyttjas funktionen till att enbart visa kundorder på kundorderstyrda produkter.
Detta för att göra informationen överskådligare. Eftersom SVIA kan visa både
lagerstyrda och kundorderstyrda produkter blir listan lång och svår att arbeta
med vid låga lagernivåer.

SVIA föreslår leveransdatum och orderkvantitet. Orderns färdigdatum (för
inleverans i DC) måste i vissa fall korrigeras manuellt då tillverknings-
kapaciteten inte tillåter leverans inom normal ledtid. Denna kan justeras i

p-tal =
Disp. lager + uteliggande beställningar – störst av restorder alt. prognos - säkerhetslager

Prognos per vecka
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SRUB, en transaktion som föregår SVIA med färre antal förinställda
parametrar.

För närvarande används även SRUB för produktionsplaneringen i övrigt.
Denna visar behovet av alla produkter. Behovet uttrycks i lagernivå efter att
alla inkomna och bokade order subtraherats från det som för närvarande finns
på lager och de inleveranser (produktionsorder som planerats) som kommer att
ske till lager. Summan får inte bli negativ. Ett negativt tal skulle innebära att
inkommande order inte kan tillgodoses. Då p-listan enbart kommer ut två
gånger per vecka kan istället SRUB ge en inblick i situationen för
lagerstandardprodukter varje dag.

5.4.3 MANUELL ANSKAFFNING
Vid manuell anskaffning måste information om orderkvantitet och
leveransdatum matas in manuellt. Detta förfarande används främst vid
beställning av specialprodukter. Systemet antar ingenting och ingen
information finns förinställd i funktionen.

5.4.4 GENERERING AV MATERIALINKÖPSFÖRSLAG
Då leveransdatumet och antalet order är justerat registreras inköpsordern i
Dialog för överföring via EDI till Movex, se figur 5.11.

Planering

Sandvik 
Steel

Movex

Planering

Materialinköps-
förslag

Tillverknings-
order

EDI

E

Förvarning 
om 

beställning

Ges besked om 
vilket material som 

kan levereras?

Nej

Blir 
materialet 
försenat? Nej

Ja

Ja

Beställnings-
förslag

D Avrop när 
leveranstiden 

återstår till 
produktionsstart

EDI

C

Figur 5.11 Planering av materialanskaffning
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Movex fungerar systemmässigt som kund till Dialog. Informationen om
leveransdatum finns därefter i Dialog och e-dialog där säljbolagen kan gå in
och titta. Inköpsordern från Dialog blir en tillverkningsorder i Movex som i sin
tur genererar ett materialinköpsförslag.

Secoroc faxar två gånger i veckan information till Sandvik Steel om kommande
beställningar för leverans två veckor fram i tiden. Tanken är att Sandvik Steel
lättare ska kunna planera kapningen och meddela Secoroc om de inte kommer
att kunna leverera en order vid eventuell beställning. Dessa meddelanden har
ofta visat sig innehålla felaktig information om vilka order som kan levereras.
Vid besked om att det inte är möjligt för Sandvik Steel att leverera i tid måste
en omplanering ske i Movex, se figur 5.12.

Säljbolag/ 
Kund

Logistik/ 
Lager- och 
kapacitets-

styrning

Planering

Omplanering

Omplanering 
i Movex 

Sker 
omplanering i 

Dialog?

Besked om 
försenat 
leverans-

datum

Försenat 
leverans-

datum

Ja

Säljbolaget/ 
Kunden blir ej 

informerat om att 
materialet är 

försenat

NejBerör 
omplaneringen 
samma vecka?

Nej

Ja

STOPP

D

C

Gäller endast efter
 omplanering som 

följd av beställnings-
förvarning.

Figur 5.12 Omplanering

Om den nya leveransdagen befinner sig i en ny vecka utförs även en
omplanering i Dialog. Denna utlöser en notis i e-dialog om ändrat
leveransdatum som kunden har möjlighet att kontrollera. Samtidigt skickas ett
ordererkännande till kundens system. Denna information uppmärksammas dock
inte av kunden om det inte kontrolleras aktivt, det vill säga informationen
behandlas ej automatiskt av kundens/säljbolagets datorsystem.
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5.4.5 AVROP
Då alla inköp av råmaterial sker mot avrop arbetar Secoroc med årsavtal där
grundpris och övriga administrativa samt praktiska förhållanden är definierade.
Ett legeringstillägg som beror av inköpspriser på bland annat skrot justeras en
gång per kvartal. Planerarna på Secoroc kan kontinuerligt göra avrop på dessa
avtal. Secoroc och konkurrenten Sandvik Tamrock har när det gäller vissa
material kommit överens om att beställa samma kvaliteter för att underlätta för
Sandvik Steel.

Avropet sker det antal dagar före produktionsstart som det tar för Sandvik Steel
att leverera materialet, det vill säga nio dagar innan för okapat material och tre
dagar innan för färdigkapat material. Med andra ord beställs material sällan i
förtid och leverantören antas kunna leverera på det angivna datumet. Då
maskiner i produktionen står tomma och det finns ledig kapacitet, kan
materialet beställas i förväg för att aktivera produktionen på Secoroc. Sandvik
Steel föredrar att få ordern så snart behovet registrerats på Secoroc. Detta
underlättar deras planering. Movex bevakas manuellt av planering på Secoroc
för att kontrollera när tiden är inne för att beställa material till respektive order.

5.5 ANSKAFFNING AV MATERIAL

Secoroc kan beställa material från två olika lager hos Sandvik Steel, ett med
fix-kapat material och ett med kapning mot kundorder. Orderhanteringen på
Sandvik Steel skiljer sig vid beställning från de två lagren. Idag är
leveransprecisionen dålig vilket beror på en rad olika faktorer.

5.5.1 LAGER HOS SANDVIK STEEL
I Sandvik Steels ”lager för långa längder” finns som namnet antyder långa
stänger som ska kapas för att passa kundens önskemål. Leveranstiden från detta
lager är bestämt till nio dagar, se figur 5.13.

Figur 5.13 Leveranstider för material från Sandvik Steel

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Beställning
Leverans från
fix-kapat lager

Leverans från lagret
för långa längder

dagar
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Sandvik Steel har under några år utlovat ett fix-kapat lager för att snabbare
kunna leverera de volymmässigt mest frekvent beställda längderna. Detta har
dock inte uppfyllts till fullo på grund av utrymmesbrist samt en stor orderstock
hos Sandvik Steel. Vid förhandlingarna kring det fix-kapade lagret fick Secoroc
välja vilka produkter som skulle förvaras i det begränsade lagerutrymmet. Det
fix-kapade lagret ska underlätta för snabba leveranser samt fungera som den
första operationen i Secorocs produktionsflöde. Leveranstiden från det fix-
kapade lagret kan i teorin vara en arbetsdag men är i nuläget bestämd till tre
arbetsdagar. I det fix-kapade lagret finns 24 olika produkter när det fungerar
tillfredsställande. Avrop från detta lager tillåter endast uttag om multiplar av en
förutbestämd mängd per produkt. Detta innebär att då Secoroc vill avvika från
detta antal vid ett avrop måste de beställa från lagret för långa längder.

Vad som finns innestående i lagret har Secoroc möjlighet att avläsa på Sandvik
Steels extranät. Detta görs dock inte idag på grund av okunskap och att endast
det fysiska lagret visas. Om Secoroc vill beräkna det disponibla lagret måste de
dra av sina innestående order hos Sandvik Steel. Informationen om det fysiska
lagret ger planerarna på Secoroc en fingervisning om vad som finns i det fix-
kapade lagret och vad som kan beställas.

5.5.2 HANTERING AV ORDER HOS SANDVIK STEEL
Vid avrop överförs orderna via EDI till Sandvik Steel där de transmitteras till
orderhanteringssystemet OFO, se figur 5.14. Gäller ordern produkter som finns
i det fix-kapade lagret skapas en expeditionsorder och packning sker
omgående. För order som avser okapat material sker detaljplaneringen i
Sandvik Steels planeringssystem SVISS. Planerare på Sandvik Steel optimerar
kapningen genom att kombinera produkter med olika längder så att
kassationerna minimeras. Då materialet är kapat och packat transporteras det
till utskeppningshallen där det lagras fram till transport sker. Samtidigt skickas
en godsavisering till materialmottagningen på Secoroc och faktura skapas i
OFO.

5.5.3 INFORMATION OM FÖRSENADE LEVERANSER
Secoroc upplever problem med information om försenade leveranser från
Sandvik Steel. Dels är informationen bristfällig och dels försvinner den i
informationsflödet på Secoroc. Orsaken till den otillräckliga informationen är
att Sandvik Steel inte registrerar materialets flöde i produktionen. Materialets
status registreras i affärssystemet vid utfärdande av expeditionsorder, efter
packning samt vid fakturering.
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I produktionen innan packningen, finns ingen registrering i affärssystemet om
materialets framfart. En uppskattning av leveransdatum försvåras av att
materialet oförutsett kan bli liggande i produktionen. Därmed kan inte exakt
leveransdag bekräftas förrän materialet i stort sett väntar färdigt för leverans i
utskeppningshallen.

För tillfället bedrivs försök med att faxa över information om alla inneliggande
order till Sandvik Steel varje måndag för en revision av aktuellt leveransdatum.
På grund av Sandvik Steels problem med att bedöma leveransdatum, ger detta
ingen annan effekt än ytterligare gissningar. I de fall då planerarna får
kännedom om förseningar från Sandvik Steel, registrerar de en ny leveransdag i
Movex, se figur 5.12.

5.5.4 SANDVIK STEELS LEVERANSTIDER
Leveransprecisionen från Sandvik Steel avser de produkter som kommer till
Secoroc i rätt tid. Secoroc räknar i dagsläget rätt tid fram till dagen efter önskad
leveransdag. Sandvik Steel anser leveransprecisionen vara 100 procent om
fakturadatum överensstämmer med önskad leveransdag. Leveransprecisionen
från Sandvik Steel är i dagsläget cirka 75 procent enligt Secoroc. Båda parter
arbetar nu för att förbättra situationen.

Under perioder då Secoroc inte beställer några stänger tvingas Sandvik Steel ta
beslut angående sin produktionstakt. Den minskade orderingången kan tyda på
en minskad efterfrågan. Skall då Sandvik Steel fortsätta sin produktion av
material till Secoroc enligt prognos? Om så är fallet tvingas Sandvik Steel lagra
det överskott av material som bildas. På grund av brist på utrymme är detta
ohållbart i längden. Skulle däremot produktionen slå av på takten måste de
omplanera för att täcka de luckor som uppstår. När beställningsstoppen upphör
och Secoroc börjar avropa igen får Sandvik Steel svårt att leverera.

Specialstålet på Sandvik Steel tillverkas i cykler. Vill Secoroc byta råmaterial
till beställda produkter eller lägga in en icke prognostiserad order, kan detta
innebära en lång väntetid. Eftersom stålverket har en produktionscykel på tre
månader kan ändringar i materialsammansättning ge utslag först om tre
månader.

5.5.5 TRANSPORTER
När packningen på Sandvik Steel är klar godsaviseras materialet till Secoroc,
figur 5.15.
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I de fall då leveransen meddelas försenad genomför materialmottagning på
Secoroc en omplanering av leveransdag och därmed indirekt
produktionsplaneringen i Movex och Dialog. Då Sandvik Steel inte meddelar
leveransförseningar kontaktar godsmottagningen på Secoroc utskeppnings-
hallen eller chauffören för denna information. Informationen behövs för att
skriva ut korrekta materialrekvisitioner (specifikationer för avropat material)
samt följesedel till det inkommande materialet.

Transporterna från Sandvik Steel till Secoroc sker med specialbyggda lastbilar
som ägs och körs av Lastbilscentralen i Fagersta. Dubbelkörningar planeras in
tisdag till och med torsdag varje vecka för att kunna ta hem mer material. Vid
inköp av material begränsas planerarna på Secoroc av antalet ton som kan
transporteras. Med hänsyn till dagarna med dubbla körningar kan de dock
planera in stora leveranser utan större problem. I nödfall kan även en extra
körning till Sandviken göras.

Vid pålastning av material på lastbilen händer det att allt inte får plats. Vid
dessa tillfällen väljer chauffören samt personalen i utskeppningshallen vad som
ska medtas och vad som lämnas på Sandvik Steel. Det kvarlämnade materialet
får avvakta nästa transport. Godsmottagningen på Secoroc har möjlighet att
påverka vilket material som ska tas med när det är platsbrist i lastbilen.

5.6 GODSMOTTAGNING OCH PRODUKTION

Vid godsmottagningen lastas allt material av lastbilen på gårdsplanen. Då
materialet är ythärdat eller särskilt efterfrågat i produktionen prioriteras
inkörningen av detta till pallställ, se figur 5.16.

I vissa fall har leveranser blivit avbokade av personal i godsmottagningen på
Secoroc på grund av utrymmesbrist i det ingående lagret. Denna problematik
uppstod under perioder då ledningen efterfrågade hemtagning av mycket
material, även material som inte fordrades. De stora mängderna material fick ej
plats i ställen för råmaterial eller på de temporära ställplatserna. I dagsläget är
situationen bättre och liknande avbeställningar görs sällan. Brist på plats i
ställen uppstår när leveranser med stora mängder försenat material eller extra
leveranser med brådskande material, anländer från Sandvik Steel. För att
undvika detta har ett beslut tagits där planerarna ska arbeta för att sprida ut
leveranser med försenat material.
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Mottaget material får en hyllplats och antal och kvalitet kontrolleras. Vid
felaktigheter rapporteras detta till planeraren som hanterar reklamationen. Om
leveransen stämmer med inköpsspecifikationen registreras mottaget material i
Movex och materialet tilldelas en följesedel och rekvisition.
Godsmottagningens ena rekvisition behålls fram till att materialet går in i den
första produktionsoperationen. Då återlämnas rekvisitionen tillhörande
materialet och avbokning av material genomförs av godsmottagningen, figur
5.17.

Figur 5.17 Operationsstart

Det fysiska flödet är idag komplicerat. När tillverkning från andra fabriker i
koncernen har flyttats till Fagersta har maskinerna ställts in där de har fått plats.
Layouten ska därför förändras inom kort och flera förslag på lösningar finns
redan framtagna. Nyinvesteringar, mestadels i form av maskiner, ska göras i
samband med layoutförändringen. Stora delar av maskinparken är gammal och
några maskiner har långa ledtider. Därför kör operatörerna ogärna små partier
och följer sällan körplanen för att minska antalet omställningar. Detta leder
ibland till att order som inte ska vara färdiga förrän flera dagar framåt går före
order som skulle ha levererats föregående dag.

Efter varje operation sker en inrapportering i Movex. Inrapportering gör att
produkter kan spåras i produktionen, vilket underlättar när till exempel kunder
undrar över produkternas status i flödet. Den medföljande följesedeln medför
att materialet kan följas i produktionen och därmed kan systemet visa i vilken
operation materialet är beläget. Vid leverans in i DC allokeras de inkommande
produkterna till ordern med tidigast leveransdatum. Detta blir för SAC 1:or
kundorderpunkten där produkterna binds till en specifik order.
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6 ANALYS

I avsnittet analyseras processerna och delprocesserna som behandlats i
nulägesbeskrivningen.

6.1 ÖVERGRIPANDE PROBLEM

Under det senaste decenniet har många och stora omstruktureringar ägt rum
inom Secoroc. Anläggningar i andra länder och på andra orter i Sverige har
förflyttats till Fagersta. Varje omstrukturering innebär cirka ett års turbulens
och störningar i företaget. Ständiga omvälvande förändringar försvårar
eventuellt förbättringsarbete. Täta skiften av VD och chefer med olika
bakgrund och synsätt leder till ideliga förändringar i arbetssätt. Dessa
motstridigheter försätter personalen i en svår sits vid till exempel planeringen
av inköp och produktion. Ledningsförändringar kan resultera i dubbla och vitt
skiftande budskap.

Problem: Snabba och många förändringar utan tillräcklig förankring i
organisationen.

6.1.1 INFORMATIONSSYSTEM
Avdelningarna på Secoroc använder sig av ett gemensamt affärssystem som
består av två sammankopplade delar, Dialog och Movex. De skilda systemen
orsakar visst dubbelarbete i företaget, exempelvis vid omplanering. Då
omplanering utgör en kritisk del i företagets produktionsplanering bör denna
ske så smidigt och enkelt som möjligt. Momentet får inte utgöra ett problem
eller uppfattas som en aktivitet som planerarna drar sig för att utföra. Brister i
hanteringen orsakar problem i många led i försörjningskedjan såsom
produktion, kundrelationer samt anskaffning av material. Bristen på
återkoppling mellan systemen orsakar onödiga väntetider samt extraarbete,
vilket företag enligt Harrington (1991), ska sträva efter att undvika. Rutiner i
företaget kompliceras och kommunikationen mellan avdelningar som arbetar i
olika system försvåras till följd av de skilda systemen.

Problem: Ingen återkoppling från Movex till Dialog.
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6.2 PROGNOSHANTERING

Då Sandvik Steels produktionsplanering och lagerhantering bygger på
prognoserna utgör dessa en viktig möjlighet att påverka leveransprecisionen till
det bättre.

6.2.1 PROGNOSER FRÅN SÄLJBOLAGEN
Prognoserna utförs av säljbolagen, på ett för Secoroc ovisst sätt, och kvaliteten
varierar. Säljbolagen redovisar inte sina modeller för prognosberäkning eller
eventuella förändringar av dessa. Variationer i sättet att ta fram prognoser kan
ge skilda resultat i prognosnoggrannhet. En viss uppföljning av prognoserna
sker idag, denna har dock ingen återkoppling till säljbolagen. Detta medför att
säljbolagen inte är medvetna om eventuella avvikelser och kan därmed inte
heller arbeta för att förbättra prognoserna, vilket Krajewski och Ritzman (1999)
rekommenderar.

Problem: Ingen återkoppling och uppföljning till säljbolagen gällande
inkommande prognoser till Secoroc.

6.2.2 BEARBETNING  AV PROGNOSER
På kapacitetsmötena råder en ofullständig bild av hur produktionsmålen
förhåller sig till maximal produktionskapacitet. Logistik önskar och förväntar
sig ofta produktionstakter som kan uppfylla kundernas behov. Samtidigt hävdar
produktionsavdelningen sin otillräckliga kapacitet men har inga belägg för den
verkliga kapaciteten. Vid kapacitetsmöten sätts mål för produktionstakt som
produktionen måste följa, men som i verkligheten ofta inte går att uppnå.
Produktionsavdelningen anser sig vara tvungna att följa beslut om
produktionstakter som i egentlig mening bara är mål, inte möjliga takter. Här
emellan finns ett glapp i kommunikationen som alla parter måste komma över
för att kunna förstå varandras ståndpunkter. För att på ett korrekt sätt kunna
bestämma en realistisk produktionstakt måste den verkliga kapaciteten vara
känd enligt van Weele (1997). På detta sätt behöver ingen försvara sig utan ett
beslut kan tas baserat på ren fakta.

Problem: Okänd produktionskapacitet.

6.2.3 PROGNOSER TILL SANDVIK STEEL
Prognoserna används på Sandvik Steel för att på förhand kunna beställa rätt
material i rätt kvantitet från stålverket till valsning och kapning. Vid uteblivna
eller felaktiga prognoser kan Sandvik Steel inte leverera rätt kvantiteter av rätt
kvalitet med korrekta dimensioner i tid. Det tar minst tio veckor för en prognos
att ge utslag i Sandvik Steels produktion vilket Secoroc måste ta i beaktning.
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Problem: Långa ledtider hos leverantören ställer stora krav på prognoserna
från Secoroc.

Prognoserna till Sandvik Steel är viktiga för att påverka leveransprecisionen
från leverantören. Prognoserna till Sandvik Steel ges på årsbasis och skickas en
gång per månad (prognoserna uppdateras på Secoroc månadsvis). Sandvik Steel
vet i nuläget inte om prognoserna kan spridas ut jämnt över året eller om de kan
förvänta sig en beställning på hela årsbehovet vid ett eller ett fåtal tillfällen. De
får i detta läge själva dividera årsprognoserna med antalet månader, veckor
eller dagar på ett år, beroende av önskad prognosnivå, se figur 6.1.

Figur 6.1 Sandvik Steel vet ej med säkerhet vilken uppdelning som är lämpligast

För att kunna leverera enligt en årsprognos krävs i extremfall att leverantören
har hela årets kvantitet tillgänglig så kunden kan ta ut hela prognosen vid ett
tillfälle. I annat fall kan inte leverantören garantera att klara leverans enligt
prognos. Eventuella framtida säsongsvariationer syns alltså inte, vilket enligt
Krajewski och Ritzman (1998) kan medföra felaktiga prognoser. Dessa
premisser kan orsaka höga kostnader för stora lager eller en leveransprecision
som lämnar mer att önska. I dagsläget kan Secoroc inte tillhandahålla
prognoser för tidsperioder kortare än kvartal.

Problem: Osäkerhet kring lämplig prognosnivå.

Ett missförstånd kan ligga till grund för Sandvik Steels upplevda
oregelbundenhet i skickandet av prognoser från Secoroc. Enligt överens-
kommelse under våren 2002 skulle Secoroc enbart meddela Sandvik Steel vid
en förändring av gällande prognoser. Detta har eventuellt missuppfattats av
Sandvik Steel som förväntat sig prognoser regelbundet varje månad.

Problem: Bristande regelbundenhet kring prognosers uppdatering.

Månadsvis fördelning?

Kvartalsvis fördelning?

Prognos

Sandvik SteelSecoroc
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Det faktum att ingen kontinuerlig prognosuppföljning genomförs, gör att
Secoroc inte upptäcker eventuella felaktigheter, såsom kontinuerliga
skillnader/trender i avrop jämfört med prognoserna till Sandvik Steel. En ny
delprocess i form av uppföljningsarbete har flera fördelar och vissa nackdelar,
se figur 6.2.

Positiva effekter: Negativa effekter:
Möjlighet att kontrollera om prognoserna

stämmer med utfallet.

Möjlighet att förbättra prognoserna.

Arbete (blir litet om uppföljningen i stor
utsträckning automatiseras).

Om bra prognoser (även på kort sikt) större
möjligheter att få materialet i tid.

Möjlighet att använda uppföljningen som
förhandlingsmedel om prognoserna
stämmer väl överens med avropen.

Kostnad (sker uppföljningen kontinuerligt
och organiseras på ett bra sätt blir

kostnaden låg).

Figur 6.2 Effekter av uppföljningsarbete

Enligt Krajewski och Ritzman (1999) är det viktigt att utvärdera den verkliga
nyttan av uppföljningsarbetet med kostnaden att utföra det. Det troliga är att
lönsamhet finns i ett dylikt arbete på Secoroc, dock bör detta utvärderas vidare.

6.2.4 JÄMFÖRELSE MELLAN PROGNOSER TILL SANDVIK STEEL OCH
GODSMOTTAGET PÅ SECOROC

Prognosernas överensstämmelse med vad som i verkligheten avropas från
Sandvik Steel och produceras i den egna fabriken kan ge Secoroc en
uppfattning om eventuella brister i prognoserna som exempelvis oupptäckta
trender. Stämmer prognoserna med avropen och Sandvik Steel har levererat i
tid krävs inga vidare åtgärder. Stämmer prognoserna däremot dåligt överens
med avropen är det svårt att kräva hög leveransprecision från Sandvik Steel.
Det är då viktigt att följa upp var problemen med prognoserna återfinns.
Differenser i avrop och prognoser kan tyda på brister i produktionsplaneringen
eller prognoserna. Är prognoserna korrekt utförda (Krajewski & Ritzman,
1999) bör ej den verkliga efterfrågan skilja sig från förutsägelserna mer än vad
slumpen kan orsaka. En differens som tyder på avrop större än prognoserna kan
resultera i att produktionsplaneringen på Sandvik Steel inte räcker till och att
leverantörens leveransprecision försämras fastän de följer de givna
prognoserna.
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För att förtydliga den variation som kan uppstå mellan den prognostiserade
mängden avrop och den verkliga storleken på uttagen, utfördes en analys.
Analysen visar en jämförelse mellan prognosen och den godsmottagna
mängden material per dimension (sorterade per material och diameter, här
angivna med dimension 1,2 och så vidare) och månad. Anledningen till att
godsmottaget material analyserades, istället för avropat, är att dessa siffror är
betydligt enklare att ta fram i Movex. Eftersom analysen endast avser att visa
stora avvikelser går det att bortse från skillnaden. Studien utfördes på data från
tiden januari till och med oktober 2002, för 16 dimensioner. Här ges några
exempel på dimensioner som bör observeras, analysen av samtliga dimensioner
återfinns i bilaga 5.

Kontinuerliga avvikelser
Dimension 9, är ett exempel på hur prognoserna kontinuerligt överstiger det
verkliga utfallet, figur 6.3.

 Figur 6.3 Överskattade prognoser för dimension 9

Periodvisa skillnader kan härröras till tagna produktionsbeslut som visat sig
vara optimistiska. Därmed har inte uttagen stämt överens med den
prognostiserade efterfrågan. Skillnaderna kan bero på Sandvik Steels
leveransproblem, då många försenade leveranser inte har registrerats på samma
månad som avropen gjorts. De blir därmed ”bokförda” i fel period. Dock kan
inte skillnader som i detta fall, där prognoserna överstiger uttagen under nästan
hela den studerade tidsperioden, förklaras på dessa grunder. Variationen för
dimension 9 under nämnd period är i genomsnitt minus 30 procent. Detta utgör
för en stor dimension som denna, cirka 800 artiklar per månad.
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Vad avvikelserna beror på är oklart. En förklaring är optimistiska prognoser
som produktionen inte har kapacitet att klara av. Avvikelserna i prognoser
jämfört med uttag, påverkar Sandvik Steel. De planerar in produktion av
produkter fastän de inte får avsättning för dem. Istället blir andra produkter
lidande. Sandvik Steel utsätts även för omplaneringar till följd av den bortfallna
produktionen. Mer än hälften av de undersökta dimensionerna prognostiserades
högre än det verkliga uttaget. Detta kan innebära att mer än hälften av
produktionsplaneringen gällande stänger till Secoroc är felbedömd avseende
mängd.

I de fall då uttagen underskrider den prognostiserade mängden, påverkas inte
Sandvik Steel i samma utsträckning som om uttagen överskrider prognosen,
som i fallet för dimension 10, figur 6.4.

Figur 6.4 Underskattade prognoser för dimension 10

Då uttagen kontinuerligt överskrider prognosen försätts leverantören i en svår
situation. Leverantören förväntas uppfylla leveranskraven fastän möjligheterna
för förberedelser av ett liknande uttag inte funnits. Enligt Sandvik Steel klarar
de inte av variationer större än plus tio procent under en enstaka vecka, i vissa
fall plus fem procent i några veckors tid. Exemplet ovan visar avvikelser
mycket större än så samt över längre tidsperiod.
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Varierande uttag
Secoroc bör även observera de fall då uttagen varierar mycket, exempel se                    
figur 6.5.

                   Figur 6.5 Exempel på varierande uttag, dimension 3

I dessa fall är variationerna oväntade och kan enligt Mattsson (2002) vara svåra
att prognostisera. Stora variationer i efterfrågan från kund kan orsaka dessa
svängningar. Säljbolagen beställer enligt ett beställningspunktssystem, vilket
medför att Secorocs möjligheter till att prognostisera denna efterfrågan
försvåras.

Problem: Varierande efterfrågan är svårprognostiserat.

Överlag visar analysen att sex av sexton dimensioner uppvisar genomsnittligt
överskattade prognoser/produktionsbeslut. Tre av sexton dimensioner visar på i
snitt underskattade prognoser och resterande andel uppvisar en varierande
efterfrågan där prognosen i vissa fall kan understiga uttaget och i andra fall
kraftigt överstiga uttaget.

Problem: Missvisande prognoser (feluppskattningar).

6.3 PLANERING

Planeringsförfarandet på Secoroc styr hur avropen hanteras och mängden
information Sandvik Steel får angående orderingången.
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6.3.1 DETALJPLANERING
Bestämning av tidpunkt för materialanskaffning och produktionsplanering
beror av en rad olika övervägningar. Nedan presenteras två olika möjligheter.
Det som avgör planeringens utseende är främst när grov- och detaljplanering
ska ske och vid vilken tidpunkt materialet ska avropas från Sandvik Steel.
Leveransbesked till kund måste grundas på när det är möjligt att producera
produkten och måste därför kopplas till planeringen.

Metod 1
Enligt denna metod planeras alla order in i produktionen när de anländer, se
figur 6.6.

Figur 6.6 Planeringsmetod med tidig detaljplanering och materialbeställning

Även om begärt leveransdatum ligger långt fram i tiden, får ordern sin “plats” i
kön. Därmed är produktionplaneringen fix allt eftersom order anländer. Denna
“fixa” planering möjliggör beställning från leverantören, i detta fall Sandvik
Steel, i ett tidigt skede. Leverantören får på detta sätt längre tid på sig att
planera sin produktion. Även kunden får med detta förfarande ett
leveransdatum som stämmer om inget oförutsett händer. Som nackdel med
detta tillvägagångssätt kan nämnas risken med att leverantören levererar för
tidigt då de mottagit ordern i ett tidigt skede. Även omplanering av
produktionen försvåras av att material beställs hem så snart en order anländer
och att kunden fått ett leveransdatum som inte kan anses vara preliminärt.
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(3 alt. 9)(0-∞)
(varierar beroende
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Metod 2
Denna metod bygger på att detaljplaneringen ska utföras så sent som möjligt, se
figur 6.7.

Figur 6.7 Planeringsmetod med detaljplanering så sent som möjligt

Då ordern inkommer till Secoroc sker en grovplanering och kunden kan
därmed få ett preliminärt leveransdatum. Grovplaneringen kan vara utformad
på flera olika sätt.

För att ha så stor flexibilitet som möjligt är det lämpligt att detaljplanera i ett
sent skede. Detta ger större möjligheter att infoga sent inkomna order i
grovplaneringen. Sista möjliga planeringsdag är dagen före sista
beställningsdag för råmaterial. Detta innebär att leverantören får kännedom om
beställningen sent. Då leverantören har dålig leveransprecision, vilket är fallet
med Sandvik Steel, kan detta förfarande ifrågasättas. Sandvik Steel verkar
behöva all information de kan få för att ha möjlighet att leverera i tid. Det är
dock viktigt att de använder informationen på rätt sätt.

För att ge kunderna realistiska leveransdatum måste en grovplanering göras
utifrån en given kapacitet, figur 6.8. Grovplaneringen tillåter att order bokas till
ett givet produktionstak.
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Figur 6.8 Grovplanering med utgångspunkt i given kapacitet

Hela cirkeln representerar den totala kapaciteten och ”tårtbitarna” illustrerar
order. Med hjälp av den förutbestämda kapaciteten vet berörda avdelningar hur
mycket som kan produceras av en viss produktgrupp per vald tidsenhet. Vid en
grovplanering finns ett osäkerhetsmoment då omplaneringar kan komma att ske
efter att preliminärt leveransdatum till kund lovats.

Problem: Vilken planeringsmetod är lämpligast?

6.3.2 AVROP
En optimism i företaget har ofta lett till att produktionskapaciteten överskattats.
Följden av detta är avrop i större volymer än vad som går att producera. Lagren
på Secoroc fylls därmed på och medför tillfälliga beställningsstopp av
råmaterial. Detta orsakar en kedjereaktion med på/av-effekt. På-läget är
beställningar av råmaterial som överskrider Secorocs produktionskapacitet. Av-
läget är inga beställningar alls, för att tömma lagret. Detta fenomen försvårar
Sandvik Steels leveransplanering. Sandvik Steel sänker, såsom Mattsson
(2002) hävdar, sina förväntningar kring kommande beställningsvolymer vid
beställningsstopp och reserverar eventuellt mindre material till Secoroc. När
Secoroc fortsätter med beställningar av samma volym som tidigare har Sandvik
Steel svårt att leverera i tid. Den bristande regelbundenheten i avropen kan
även bero av en varierande efterfrågan från Secorocs kunder.

Sandvik Steel påverkas negativt av de beställningsstopp som Secoroc tror ger
en positiv effekt i form av en återhämtningstid och möjlighet för Sandvik Steel
att hinna ifatt den växande orderstocken. Dessa beställningsstopp försvårar
istället Sandvik Steels produktionsplanering och möjliggör inte den
lageruppbyggnad som Secoroc hoppas på. På grund av utrymmesbrist kan inte
Sandvik Steel bygga upp lagret för att sedan kunna leverera allt försenat
material på en gång. Beställningsstoppen leder till en minskad produktion i tron
om att behovet minskat. Detta försvårar i sin tur leveranser i rätt tid ytterligare.

Order 1
Order 2
Order 3
Ledig
kapacitet
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Problem: Ojämna avrop som följd av okänd produktionskapacitet på Secoroc
och av/ på-läge försvårar för Sandvik Steel.

Vid avrop visar Secoroc enligt Persson och Virum (1998) på stort förtroende
för Sandvik Steel då material beställs med förväntning om att leveranstiden inte
ska avvika från det. Detta sker även i de fall då avrop skulle kunna göras med
reservation, det vill säga att materialet beställs idag, fastän leverans önskas
exempelvis nästa månad. Då avrop utförs direkt när ett kommande behov
registreras, ges leverantören längsta möjliga tid att klara av ordern. Problem
uppstår då eventuella omplaneringar hos Secoroc kan komma att ändra
leveransplanerna för de inkomna orderna. Detta omöjliggör enligt Persson och
Virum (1998) möjligheterna för leverantören att upprätthålla en god
leveransservice. Sandvik Steel kan inte heller på grund av utrymmesbrist hålla
varor på lager någon längre tid.

Problem: Negativa effekter av för lite information angående inkommande
order.

I dagsläget går mycket tid åt till att få hem material som är försenat eller ersätta
önskat material samt att planera om produktionen. Tillfälliga åtgärder som
exempelvis leveranspåminnelser till Sandvik Steel tar tid och ger dåligt resultat.
”Förvarningar” om kommande beställningar kan underlätta för Secoroc då
Sandvik Steel svarar på vilket material som finns i lager. Men dylika åtgärder
är högst tillfälliga och bör enligt Harrington (1991) undvikas på längre sikt då
de innebär extraarbete utanför systemet. Dessa specifika åtgärder är dessutom
relativt onödiga. De är främst upprättade för att lugna båda parter genom att
någonting görs åt situationen. Dock ger de varken särskilt tillförlitlig eller
användbar information.

Problem: Tillfälliga åtgärder som medför ”onödigt” arbete.

6.4 ANSKAFFNING AV MATERIAL

Informationen mellan Sandvik Steel och Secoroc är många gånger bristfällig.
Secoroc kan till exempel inte få information om det disponibla lagret på
Sandvik Steel och om vilka order som blir försenade.

6.4.1 LAGER HOS SANDVIK STEEL
Det fix-kapade lagret fungerar ej då Sandvik Steels produktion inte fungerar
som planerat och när inköpen från Secoroc inte följer den prognostiserade
planen. Secoroc har möjlighet att kontrollera det fysiska lagret på Sandvik
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Steels extranät samt antalet uteliggande order. Denna information borde räcka
som beslutsunderlag för hur stora order som kan läggas ut med hänsyn till de
aktuella lagernivåerna.

Problem: Sandvik Steels extranät visar inte det disponibla lagret.

6.4.2 SANDVIK STEELS LEVERANSTIDER
Sandvik Steels bristfälliga uppdateringar av leveransdatum försvårar
planeringen på Secoroc. Denna information, om den anländer i tid, skulle
underlätta eventuell omplanering av produktionen vid uteblivna eller sena
leveranser. Orsaken till de uteblivna leveransbeskeden är avsaknaden av
affärssystem för att följa aktiviteter i produktionsflödet. Att informationen
försvinner efter den anlänt till Secoroc visar på bristande rutiner. Dessa rutiner
måste fastställas då informationen anses vara mycket värdefull för en effektiv
produktionsplanering.

Problem: Uteblivna leveransbesked.

Sandvik Steel anser leveransprecisionen vara 100 procent om fakturadatum
möter önskad leveransdag. Fakturering sker den dag då materialet packas och
är färdigt för avhämtning. I praktiken hämtar Secoroc sitt material dagen efter
packning vilket medför en avvikelse på en dag. Secoroc accepterar i sin tur
avvikelser på plus en dag för korrekt leveranstidpunkt. Då Secoroc mäter sin
leverans vid tidpunkten för materialmottagning ger detta minst en dags
felaktighet i leveransprecisionen. Väljer Secoroc att hämta materialet
ytterligare någon dag senare från Sandvik Steel, förskjuts leveranstidpunkten
ytterligare. För att underlätta samarbete mellan parterna bör deras tolkning av
leverans i rätt tid överensstämma. I annat fall kan en av Secoroc ansedd dålig
leveransprecision enligt Sandvik Steel inte alls vara undermålig.

Problem: Olika uppfattningar om leveransprecisionen.

6.4.3 TRANSPORTER
Den ursprungliga produktionsplaneringen kan omkullkastas av att ”fel”
material tas med respektive lämnas kvar då lastbilen som fraktar har platsbrist.
Det subjektiva valet av material vid dessa tillfällen utgör därför en risk.
Avsaknaden av rutiner kan enligt Harrington (1991) orsaka ett försämrat flöde.
I detta fall medför bristen av rutiner att olika bedömningar kan göras från ett
tillfälle till ett annat.

Problem: Brist på rutiner för pålastning av material.
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6.5 GODSMOTTAGNING OCH PRODUKTION

Utrymmesbristen för ingående material på Secoroc har lett till att inkommande
material avbokats av godsmottagningen på Secoroc. I de fall då leveranserna
rör brådskande material, påverkas produktionen och Secorocs leveranser till
kund på ett icke önskvärt sätt. Bristen på material  medför i dessa lägen att
produktionen inte kan producera det som planerats och leveranserna blir
försenade (Harrington, 1991). Istället tillverkas produkter som inte är lika
efterfrågade och färdigvarulagret fylls på med mer ”onödiga” produkter.
Avbokningar och i vissa fall även beställningar som skett på liknande vis är
inte att föredra.

Problem: Omotiverade avbokningar/beställningar.

Den gamla maskinparken på Secoroc och de långa ställtiderna medför att
körplanen ibland inte följs för att undvika omställningar. Följden av detta
förfarande är ytterligare förseningar i leveranser och omplaneringar. Vissa på
eget initiativ gjorda omplaneringar i produktionen kan vara berättigade, men de
får inte försena tillverkningen av viktiga order. Riktlinjer saknas för vilka
anpassningar som är tillåtna. För att inte stora bristsituationer ska uppstå kan de
mest kritiska orderna inte förskjutas. Detta problem kommer delvis att
avhjälpas med de nya investeringar i maskinparken som Secoroc gör. Nya
maskiner med kortare ställtider medför mindre behov av anpassningar av
körplanen i produktionen.

Problem: Otillåtna omplaneringar i produktionen. Körplanen följs ej.

6.6 RELATION TILL LEVERANTÖREN

Kontakten med leverantörens organisation är svår om många människor blir
inblandade. I Secorocs fall finns många inblandade parter; planerare,
materialmän och inköp. Detta medför att risken för blandade budskap ökar då
kontakterna med leverantören samordnas dåligt och var och en agerar för sig.
Då kraven på leverantören är dåligt samordnade och inte heltäckande finns
även risk för missförstånd mellan parterna. För att ett nära samarbete ska
fungera väl måste formerna för samarbetet vara väl definierade och vedertagna
hos båda parter.

Problem: Dålig samordning av kontakterna med leverantören.



Analys

56

Vid jämförelse med Krajewski och Ritzmans (1999) teori befinner sig Secoroc
i ett mellanläge när det gäller integreringen av försörjningskedjan, se figur 6.9.

Figur 6.9 Secorocs försörjningskedja

Secorocs försörjningskedja är integrerad med deras kunder så till vida att
kunderna har ”direktkontakt” med Secoroc via deras extranät. Sandvik Steel
som leverantör erbjuder även ett extranät till förfogande. Dess användning på
Secoroc är begränsad. Secoroc och Sandvik Steel arbetar dock gemensamt med
att ta fram lösningar på några problem. Exempel på detta är samarbetet för att
lösa problemet med låg leveransprecision för varorna från Sandvik Steel.
Secoroc bör enligt Mattsson (2002) arbeta för att förbättra hela
försörjningskedjan och måste därmed ta hänsyn till eventuella negativa
bieffekter som beslut i den egna organisationen kan ha på hela
samarbetsrelationen.

Problem: Secorocs försörjningskedja har för låg integreringsgrad.

Intern
försörjnings-
kedja

KunderLeverantörer

Till viss del gemensam material- och
informationshantering
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7 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

I detta kapitel redovisas förslag till förbättringar som leder till en bättre
leveransprecision för leveranser från Sandvik Steel.

7.1 ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG

Det är viktigt att förankra förändringsidéer i organisationen för att alla ska
känna sig delaktiga och motiverade till att arbeta med förändringar. Hela
verksamheten måste tydligt se ett mål framför sig som alla arbetar mot. Enligt
Bergman och Klefsjö (1995) bör alla anställda känna sig involverade och ha
möjligheten att föra fram sina åsikter och idéer. Det är viktigt att
förbättringsarbetet avdramatiseras. Förbättringar behöver inte vara omvälvande
för att ge en positiv effekt. Poängen med förbättringsarbete bör vara att
genomföra förändringar stegvis (Hill, 2000) och undvika situationer som
präglas av brandsläckningar, se figur 7.1.

Förslag: Implementering av kontinuerligt förbättringsarbete.

Figur 7.1 Det är lättare att förändra med många små steg än få stora

7.1.1 INFORMATIONSSYSTEM
För att förenkla och undvika dubbelarbete bör Secoroc utvärdera möjligheten
att övergå till nyttjande av enbart ett affärssystem, Movex. På detta sätt
undkommer Secoroc bland annat problemen med omplaneringar, som ibland
inte genomförs i Dialog.

Förslag: Integrering av affärssystem.
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7.2 PROGNOSHANTERING

Inom prognoshantering kan kontinuerliga uppföljningar av prognoser och
avtalad buffert leda till förbättrad leveransprecision.

7.2.1 UPPFÖLJNING AV PROGNOSERNA FRÅN SÄLJBOLAGEN
Uppföljningsarbete måste ske kontinuerligt, till exempel innan nya prognoser
begärs in. Det är viktigt att resultaten av uppföljningen analyseras och att
avvikelser följs upp med berört säljbolag. Analysen bör omfatta jämförelser
mellan den prognostiserade försäljningen och uttagna order. Prognos-
uppföljningen behöver inte vara ett tidsödande arbete om den utförs på ett bra
sätt med enkla rutiner. Mycket av informationen kan kopplas automatiskt till ett
Excel-dokument. Uppföljningen är lämplig att visa i e-dialog så att varje
säljbolag kan kontrollera hur bra deras prognoser stämmer överens med
verkligheten.

Förslag: Återkoppling av prognosuppföljning till säljbolagen (e-dialog).

7.2.2 PROGNOSER TILL SANDVIK STEEL
Prognoserna bör skickas till Sandvik Steel i två olika format. Den ena
prognosen ska innehålla information om nästkommande månad. Prognosen ska
liksom idag grundas på den beslutade produktionstakten och ange dimension
(inklusive längd) och materialsort. Sandvik Steel kan använda
månadsprognosen för att styra lagret för långa längder och i viss mån valsning.
Eftersom månadsprognosen grundas på produktionstakten, som endast fastställs
för nästkommande månad, måste även en mer långsiktig prognos ges. Denna
prognos ska användas till valsning och smältning. Kvartalsprognoserna bör ha
säljbolagens prognoser och historiska data, med högst vikt på senaste
månaderna, som grund. Beskrivning av innehåll, användningsområde och
nödvändigt underlag till prognoserna återfinns i figur 7.2.

En-månadsprognos Kvartalsprognoser för ett år
framöver

Innehåll:

Dimension
Material

Dimension (ej längd)
Material
Summerat antal ton per dimension
och totalt per materialgrupp

Baseras på:
Historiska data
Prognos från säljbolag
Kapacitet på Secoroc

Historiska data
Prognos från säljbolag

Används på
Sandvik Steel till:

Valsning
Styrning av fixkapat lager

Materialanskaffning, Smältning
Valsning
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Figur 7.2 Prognosnivåer som är intressanta för Sandvik Steel

Det får inte uppstå missförstånd eller oklarheter kring hur ofta och på vilket sätt
prognoser ska vidareförmedlas till leverantören. Sandvik Steels extranät kan
användas för att åskådliggöra prognoserna för alla berörda. Förändringar syns
med omedelbar verkan och inga missförstånd kan uppstå kring vilken prognos
som för tillfället gäller.

Förslag: Månads- och kvartalsvisa prognoser till Sandvik Steel (extranät).

7.2.3 UPPFÖLJNING AV PROGNOSERNA TILL SANDVIK STEEL
En uppföljning av prognoserna bör utföras för att kunna upptäcka brister och
trender, figur 7.3.

Planering

Prognosuppföljning

Stämmer 
prognoserna med 

avropen?

Har Sandvik 
Steel kunnat leverera 

enligt prognos?

Ja

STOPPJa

Följ upp 
orsaker! 

Nej
Vid behov 
diskutera 

problem med 
Sandvik Steel

Nej

Figur 7.3 Prognosuppföljning

En regelbunden uppföljning och genomgång av eventuella problem resulterar
på sikt i en bättre prognos. Prognoserna måste uppdateras så fort fördelningen
på produkterna förändras. Uppföljningen bör inte enbart ske vid uppenbara
förändringar utan även kontinuerligt, minst en gång per kvartal. Uppföljningen
bör ske på dimensionsnivå. Tydligast åskådliggörs problemen i diagramform
där prognoserna jämförs med avropen under samma tidsperiod i exempelvis
linje- eller stapeldiagram. Berörda ska ha möjlighet att kontrollera hur väl
prognoserna överensstämmer med uttaget. Då uppgifter om prognoser och
leveranser finns tillgängliga på Sandvik Steels extranät är det även möjligt att
beräkna prognosöverensstämmelse.

Förslag: Uppföljning av prognoser till Sandvik Steel (extranät).

Ett avtal där Sandvik Steel förbinder sig att leverera prognosen plus/minus en
specifik osäkerhet, skulle underlätta för båda parter. Intervallet som
prognoserna tillåts variera inom måste först uppskattas och sedan avtalas
mellan parterna, se figur 7.4.
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Figur 7.4 Avtalat osäkerhetsintervall som Secorocs avrop får röra sig inom

Intervallets storlek kan uppskattas genom att jämföra tidigare prognoser med
avropat. Jämförelsen mellan prognostiserat/godsmottaget som utförs i analysen
bör ej användas som grund då godsmottaget presenterar efterfrågefördelningen
med en viss förskjutning i tiden. Variationer utanför avtalat osäkerhetsintervall
förpliktigar Secoroc att meddela Sandvik Steel om avvikelserna.

Förslag: Avtala osäkerhetsintervall med Sandvik Steel.

Analysen (kapitel 6.2.4) visar att prognoserna bör observeras ytterligare och
följas upp för att hitta var felen ligger. Med hjälp av uppföljningen kan Secoroc
försöka kompensera för kontinuerliga avvikelser genom att höja eller sänka
prognosen. Avvikelser till följd av stora variationer i efterfrågan bör Secoroc
undersöka vidare. Det bör då kontrolleras om efterfrågan är så ojämn i
verkligheten eller om svängningarna, helt eller delvis, orsakas av Secoroc.

Förslag: Kontinuerliga analyser av prognostiserat/avropat.

7.2.4 KAPACITETSMÖTE
Möjlig produktionstakt ska klarläggas innan kapacitetsmötet. Produktionstakt
är ej något som kan förhandlas fram utan måste baseras på uppmätta värden
tillsammans med bedömningar om möjlig produktionsökning. Då produktions-
beslut ändras under kapacitetsmötet måste dessa även vara möjliga att
genomföra. För höga produktionsbeslut leder till att Sandvik Steel får felaktiga
prognoser då dessa beräknas med produktionsbesluten som grund.

Förslag: Klarlägg kapaciteten.

Variation i efterfrågan

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt

Månad

Osäkerhetsintervall
Variation

Prognostiserad nivå
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Mötesprotokoll
Secoroc bör föra protokoll vid alla möten där viktiga beslut tas. Detta är viktigt
för att försäkra att alla har uppfattat besluten på samma sätt och att
informationen har nått fram till samtliga, även de som inte hade möjlighet att
närvara vid mötet. Vid beslut måste protokollen klart och tydligt ange vem som
är ansvarig för åtgärden, när den ska vara färdig samt på vilka grunder beslutet
togs. Om fel sedan uppstår är det möjligt att kontrollera i protokollen vem som
är ansvarig och därefter kontakta denne för att få veta vad som har gått fel.
Beslut ska alltid bokföras för att undvika missförstånd. I många fall kan
dokumentering ses som en onödig åtgärd då alla för det mesta kommer ihåg
vad som ska göras och vem som är ansvarig. Meningsskiljaktigheter kan orsaka
problem och merarbete och bör därför i största möjliga mån undvikas.

Dokumentering är extra viktigt vid möten med leverantörer. Tidigare har
problem uppstått då mötesdeltagarna uppfattat saker olika och därför inte agerat
på tillfredsställande sätt. Parterna tror ibland att ”missförståndssituationer”
används som förklaring till problem som i verkligheten har annan grund. Då
beslut dokumenteras och skickas till båda parter minskar risken för
missförstånd och alla tvingas ta ansvar för det de har lovat.

Förslag: Dokumentation vid kapacitetsmöten, möten med leverantörer samt
andra möten där beslut tas.
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7.3 PLANERING

Planeringen kan med fördel delas in i fyra olika nivåer, se figur 7.5.

Grov kapacitets-
planering

Detaljerad
kapacitets-
planering

Grovplanering Detaljplanering

Tid:
En gång per månad
i samband med
kapacitetsmötet.

En gång per vecka Dagligen Dagligen

Närvarande:

Ledning
Planerings-

avdelning
Logistikavdelning

Planerings-
avdelning

Logistikavdelning

Logistikavdelning Planerings-
avdelning

Nödvändig
information:

Möjlig kapacitet
för nästa månad

Prognos från
säljbolag

Produktionstakt
Prognos inklusive
ändringar

Aktuell grovplan

Order
Maskinkapacitet

Order (för en vecka
framåt)

Maskinkapacitet
Personal
Brister avseende

inkommande
material

Ställtider

Resultat:

Produktionstakt
Öka/minska

personalstyrkan
Investera/Sälja
Outsourca/Insourca

Uppdaterad
produktionstakt

Preliminärt
leveransdatum till
kund

Körplan
Bekräftat

leveransdatum till
kund

Figur 7.5 Rekommenderade planeringsnivåer

7.3.1 GROV KAPACITETSPLANERING
Det månatliga kapacitetsmötet ger tillfälle att revidera och anpassa
produktionstakten för att möta nästa månads prognostiserade efterfrågan. Här
ges tillfälle att besluta i personalfrågor och investeringar för att stödja
produktionen.

7.3.2 DETALJERAD KAPACITETSPLANERING
Det är lämpligt att logistik- och planeringsavdelningen träffas en gång per
vecka för att diskutera den kommande veckans produktionstakt. Även
eventuella förändringar i prognoser/efterfrågan samt anpassningar i
produktionen för att möta kapacitetskraven kan behandlas under dessa möten.
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7.3.3 GROVPLANERING
Då detaljplaneringen sker så sent som möjligt kan leveransdatum till kund
meddelas med en grovplanering som grund. Denna grovplanering tillåter
utlovande av preliminärt leveransdatum tills kapacitetstaket nås, se figur 7.6.
Eftersom kunder som lagt reservationsorder får besked om leveransdatum i ett
tidigt skede och därmed förväntar sig att få leverans i tid, är det viktigt att dessa
prioriteras i planeringen.

Förslag: Leveransdatum till kund med hjälp av grovplanering.

Figur 7.6 Grovplanering medger preliminärt leveransdatum till kund

7.3.4 DETALJPLANERING
Detaljplanering bör enligt Segerstedt (1999) ske i ett så sent skede som möjligt.
Metoden för sen detaljplanering beskrivs i avsnitt 6.3.1, metod 2. Osäkerheten
om order längre fram i tiden är stor och risken för omplaneringar bör
minimeras. För produkter som beställs från det fix-kapade lagret bör
planeringen ske fyra dagar innan produktionsstart och för produkter som
beställs från lagret för långa längder bör planeringen ske tio dagar innan
produktionsstart. Genom att endast planera en produktionsdag åt gången får
leverantören information om de order som för tillfället är viktigast. Därmed
minskar risken för sammanblandningar och behandling av mindre viktiga order
på Sandvik Steel.

Vid sen detaljplanering minimeras orderstocken hos Sandvik Steel, vilket
medför att tillfälliga åtgärder såsom leveranspåminnelser blir överflödiga.
Leveransförvarningar, som i egentlig mening medför en sorts detaljplanering,
bör inte heller vara nödvändiga vid detta förfarande. Vid händelse av
omplanering får kunden vetskap om det nya leveransdatumet vid leverans-
bekräftelsen som ges i samband med detaljplaneringen, se figur 7.7.

Förslag: Kapacitetsplanering och sen detaljplanering.

Grovplanering
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Bokad order
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Figur 7.7 Vid detaljplanering ges leveransbekräftelse till kund

7.3.5 AVROP
Om Sandvik Steel, såsom Krajewski och Ritzman (1999) föreslår, förbinder sig
att leverera prognosen plus/minus en viss andel kan detta tas hänsyn till i
Secorocs planering och avropsförfarande. Då Sandvik Steel endast klarar av en
viss avvikelse per vecka bör planerarna kontrollera avropens överensstämmelse
med prognoserna varje vecka. Avviker avropen mer än avtalat bör planerarna
kontakta Sandvik Steel för att kontrollera huruvida de klarar förändringen eller
ej.

Förslag: Kontrollerade avrop som inte överskrider avtalad ”takt”.

Takten med vilken Secoroc avropar material bör kunna övervakas genom att
kontrollera storleken på inneliggande order på Sandvik Steels extranät. I
dagsläget anges endast fysiskt lager men detta borde båda parter arbeta för att
förändra. Då extranätet visar det disponibla lagret kan Secoroc enkelt gå in för
att se det aktuella lagersaldot och kan därmed även uppskatta vilka
beställningar som kan få snabb leverans respektive de som kräver längre
leveranstid.

Förslag: Disponibelt fix-kapat lager på extranät.

Secoroc bör, då efterfrågan svänger mycket, sträva efter att förmå kunden att
acceptera delleveranser och lova möjliga leveransdatum. Då stora och/eller
viktiga kundorder anländer kan ”regleringen” av avrop medföra problem.
Viktiga kundorder bör prioriteras och kanske kan kundernas mest brådskande
behov dämpas av en delleverans följt av resterande del av ordern vid en senare
tidpunkt. I möjligaste mån bör Sandvik Steel förvarnas om liknande order som
kan komma att kräva mer material än förväntat, se figur 7.8.

Förslag: Arbeta för sprida ut stora leveranser till kund.
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Figur 7.8 Arbeta för delleveranser vid stora order

7.4 ANSKAFFNING AV MATERIAL

För att kunna arbeta med effektiviseringar måste Secoroc samt Sandvik Steel
ha samma syn på hur leveransprecisionen ska beräknas.

7.4.1 UPPFÖLJNING AV SANDVIK STEELS LEVERANSPRECISION
Medvetenheten om de olika beräkningsgrunderna för leveransprecision som
används på Secoroc och Sandvik Steel måste öka. Det bör undersökas om det
går att utgå från samma tidpunkt i beräkningarna. Är detta inte möjligt måste
skillnaderna tas i beaktning vid diskussioner mellan parterna. Leverans-
precisionen kan med fördel visas på Sandvik Steels extranät för att hålla alla
berörda uppdaterade. Är parterna överens om beräkningsgrunderna och litar på
att dessa följs behöver beräkningen endast utföras av en av parterna. Då
Sandvik Steel ej har någon möjlighet att påverka transporterna till Secoroc är
det ej lämpligt att väga in dessa i leveransprecisionen.

I Movex finns en funktion som beräknar leveransprecision. För att den ska
fungera krävs att viss historik sparas i affärssystemet och inte ersätts. Speciellt
viktigt är att spara data angående ursprungligt önskat leveransdatum. Tidigare
har denna information skrivits över med nytt leveransdatum.

Förslag: Uppföljning av leveransprecision (extranät).
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Stor orderFörvarning
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7.4.2 TRANSPORTER
Vid platsbrist i lastbilen bör chauffören eller personalen i utskeppningshallen
kontakta planerarna för att kontrollera vilket material som är kritiskt, se figur
7.9. Detta material bör eftersträvas att få med i bilen.

Förslag: Planeringsavdelningen bör påverka vad som lastas på lastbilen.

Figur 7.9 Vid platsbrist ska ansvarig planerare på Secoroc kontaktas

7.5 GODSMOTTAGNING OCH PRODUKTION

För godsmottagningens aktiviteter måste rutiner upprättas. Dessa rutiner bör
enligt Harrington (1991) definiera materialmännens aktiviteter och
befogenheter. Inga oförutsedda avbokningar eller beställningar får ske. Den
eventuella omplanering som avdelningen får genomföra måste struktureras. Ett
alternativ är att överlåta all omplanering till planeringsavdelningen, särskilt om
ordern rör mycket brådskande material som kräver särbehandling. Planerarna
bör delta i beslutet om vilket material som kan lämnas kvar vid platsbrist och
vilket material som måste prioriteras. Materialmännen behöver stöd av
körplanen vid val av vilket material som ska köras in (vid platsbrist).

Förslag: Kontakt med planerarna vid platsbrist i inkommande lager.

Vilket ska
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Planerare Utskeppningshall

Ta order
1027 och

1053
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7.6 RELATION TILL LEVERANTÖREN

Genom att strukturera planeringsförfarandet samt prognoshanteringen mellan
Secoroc och Sandvik Steel, kan kontakten mellan företagen förenklas. Det är
också viktigt att utforma rutiner och befogenheter för alla kontakter mellan
företagen. För att undvika missförstånd är det även viktigt att alla berörda på
Secoroc är på det klara med vilka beslut som för tillfället gäller samt vilka
rutiner som är aktuella för alla aktiviteter. Ingen utan rätt befogenhet ska
exempelvis kunna genomföra en avbokning eller beställning av material från
Sandvik Steel. Vilka som besitter dessa befogenheter måste alla berörda hos
båda parter vara medvetna om.

Förslag: Klara beslut, befogenheter samt rutiner för kontakter mellan Secoroc
och Sandvik Steel.
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8 DISKUSSION

I kapitlet diskuteras eventuella validitetsproblem med samt implementering av
det utförda arbetet.   

Genom att arbeta med integration av hela kedjan från kund (säljbolag) till
leverantör (Sandvik Steel) minskar ”förvrängningen” av informationen i flödet.
Samtidigt får alla parter bättre kännedom om varandras verksamheter och
marknader. Enligt kapitel 6.6 måste hela försörjningskedjan arbeta för samma
mål, att förbättra hela kedjans totala resultat. Detta åstadkoms till stor del
genom att dela information och anta en öppen attityd vad gäller problem och
möjligheter i den egna verksamheten. Exempelvis en öppnare dialog kring
efterfrågesvängningar och Sandvik Steels brister gällande leveransbesked, kan
resultera i ett effektivare samarbete.

Svårigheten att få entydiga svar under intervjuer försvårade kartläggnings-
arbetet. Trots försök att erhålla så korrekta svar som möjligt, kan
respondenternas oenighet samt subjektiva bedömningar ha påverkat resultatet
till viss del. Meningsskiljaktigheterna har varit tydligast i situationer där både
Secoroc och Sandvik Steel tillfrågats angående gemensamma problem som
parterna tolkat olika. I vissa fall har författarna tvingats göra en subjektiv
bedömning av gällande svar.

Vid analysen av skillnaden mellan prognostiserat och uttaget material,
användes data om godsmottaget material istället för avropat material. Detta på
grund av svårigheter med att få fram data i rätt format. Det godsmottagna
materialet kan skilja sig från det avropade över en kortare tidsperiod. Detta
anses dock inte ha orsakat större fel då den studerade perioden omfattar tio
månader.

Föreslagna åtgärder kan och bör genomföras på olika lång tidshorisont. Vissa
förslag kan genomföras med relativ lätthet, exempelvis dokumentering under
kapacitetsmöten och ökat nyttjande av extranätet. Andra förslag tar längre tid i
anspråk och är mer komplicerade att genomföra, såsom införandet av Movex
som enda affärssystem. Vissa rekommendationer är svåra att i dagsläget
realisera och kräver bättre användarvänlighet av affärssystemen. Detta gäller
exempelvis möjligheten att jämföra det avropade materialet från Sandvik Steel
med det prognostiserade. Rekommendationerna bör dock ej bortses ifrån, fastän
de idag kan kännas svåra att genomföra och förutsätter omvärderingar.
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BILAGA 1 - FÖRKLARINGAR AV ORD OCH BEGREPP

ORD FÖRKLARING

Artikel Definieras med hjälp av alla använda dimensioner
inklusive längd på produkten.

Avrop Anskaffning / regelbundna inköp med ett av båda parter
godkänt avtal som grund.

Beställningspunkt

En förutbestämd lagernivå. Underskrids denna genereras
en lagerpåfyllnadsorder. Lagernivån ska täcka den
förväntade efterfrågan under ledtiden och en eventuell
avvikelse i form av ett säkerhetslager.

DC Distributionscentral. Färdigvarulager som innehåller
SAC 1/globalt lagerförda produkter.

Dialog Affärssystem anpassat för Secoroc.

Dimension Tvärsnitt (ej längd om detta inte anges).

EDI Electronic data interchange. Informationsutbyte som sker
via datasystem.

E-dialog Extranät där kunderna kan kontrollera aktuella
lagersaldo, följa sin order och lägga nya beställningar.

Extranät Nätverk on-line för att nå externa parter som
leverantörer, kunder, dotterbolag.

Fix-kapat lager Halvfabrikatlager med färdigkapade stänger på Sandvik
Steel.

Flöde Sammanlänkade aktiviteter i en värdeskapande process.
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Hangänga Utvändig gänga.

Hongänga Invändig gänga.

Kundorderpunkt
Tidpunkten då materialet knyts till en order. Före denna
tidpunkt tillverkar företaget mot lager.

Ledtid Tiden det tar för en produkt att passera produktionen.
Räknas i kalenderdagar.

Leveransprecision

Leveransprecision definieras av Lumsden (1998) som
förmågan att leverera kunden i tid. Detta kan mätas på
olika sätt, till exempel plus/minus en dag eller plus/minus
en vecka.

Leveranssäkerhet Leveranssäkerhet beskriver förmågan att leverera rätt sak
i rätt kvantitet och kvalitet. (Lumsden, 1998)

Materialgrupp Produkter av råmaterial med samma dimensioner
förutom längd.

Movex Affärssystem.

OFO Ordersystem på Sandvik Steel.

PIA Produkter i arbete

P-lista

Prioriteringslista. Visar det relativa behovet av produkter
och produktgrupper sett till disponibelt lager, uteliggande
beställningar, säkerhetslagrets storlek, prognostiserat
behov per vecka samt det största av restorder alternativt
prognos.

Process Förlopp. Alla aktiviteter inom ett flöde eller en
delaktivitet inom flödet.



Bilaga 1 – Förklaringar av ord och begrepp

3(3)

Produktgrupp Gruppering av artiklar med liknande
användningsområden.

Ransoneringspunkt Subjektivt bestämd lagernivå. Gräns mellan manuell och
automatisk behandling av order för eventuell leverans.

Rekvisition
Egentligen beställning, order, fast i detta sammanhang
fungerar dessa mer som specifikation för avropat
material.

SAC 1 Produkter som finns som standard i centrala och globala
lager.

SAC 2 Reservdelar/ utgående produkter

SAC 3 Viktiga kunder/ produkter

SAC 4 Produkter som inte finns i de centrala och globala lagren.

SRUB Secorocs system för utbokning av restorder. Visar
nyinkomna kundorder.

SVIA
Secorocs system för utbokning av order. Visar
nyinkomna kundorder. Utveckling av SRUB. Fler låsta
variabler som exempelvis ledtid.

SVISS Planeringsystem på Sandvik Steel.

Säkerhetslager
Detta lager ska gardera mot brist i lagret under ledtiden.
Brist kan uppstå på grund av exempelvis höga
utleveranser eller långa ledtider för inleveranser.

Utskeppningshallen Tillfälligt färdigvarulager på Sandvik Steel.
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BILAGA 2 - BESKRIVNING AV SYMBOLER

Symbol Beskrivning

Stop

Process, aktivitet, moment, operation
eller delaktivitet

Beslut med alternativ

Dokument och skriftlig information

Databas med elektroniskt lagrad
information

Förbindelse som visar att
flödesdiagrammet fortsätter på annat
ställe

Transport

Input / Output

Sammanbindning och flödesriktning
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BILAGA 3 - FLÖDET I DIALOG OCH MOVEX

Kund Kund

Säljbolag

DC

DIALOG

BEHOV
SVIA                P-Lista

Beställning

Tillverkningsorder
Färdigpunkt = Ledtid

Extern

Materialbehov

Inköp – Distributionsorder
Färdigpunkt = Startpunkt -1

Godsmottagning

Rapp.
Godsm.

MOVEX Produktion
Fagersta   Ockelbo   Östersund

EDI

Tillverkningsorderdokument

Rapp. Materialuttag

Rapp. Operationer

Rapp. Inleverans

”Fakturera”

Avstämning
sker, ut ur
Movex = in i
Dialog

”Faktura via EDI”
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BILAGA 4 – SAC-koder

SAC- Stock Assortment Code

SAC 1
Centralt

lagerlagda
produkter

SAC 2
Reservdelar/

utgående
produkter

SAC 3
Viktiga kunder/

produkter

SAC 4
Lokalt

lagerlagda
/produceras

mot kundorder
S S
A A A A
B B B
D, O D, O
I I I
Q Q Q
N N N
R R
Tillgänglighet + 95 % Låg till 0 Hög Hög

S – Secorocs egna produkter, exempelvis COPROD. Produkterna har hög
prioritet eftersom ingen annan återförsäljare kan ersätta dem.

A – Högfrekventa produkter, det vill säga de 20 procent av artiklarna som står
för 80 procent av försäljningen.

B – Lågfrekventa produkter, det vill säga de 80 procent av artiklarna som står
för 20 procent av försäljningen.

D, O – Deleted, Outgoing. Produkter som är utgående eller borttagna från
sortimentet.

I - Introduction. Nya produkter som går från att vara icke lagerlagda till lager-
lagda. Dessa produkter har koden I till dess att ett lager har byggts upp.

Q – Quick assembly. Dessa produkter ska kunna monteras ihop snabbt, alla
delar måste finnas lagerlagda.

N – Non-stocked. Produkterna finns inte i lager.

R – Replenish. Anskaffning. Produkterna går att hämta i lager från en annan
tillverkningsort.
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BILAGA 5 - UTTAG JÄMFÖRT MED PROGNOS
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