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Förord 

 

Denna fallstudie är utförd som de avslutande momentet av civilingenjörsexamen inom 

industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Genomförandet av examensarbete 

är gjort av Mårten Rönnberg, med omfattningen av 30 högskolepoäng. 

Examensarbetets fallstudie var utförd våren 2017 i samarbete med Logistik 

avdelningen på ABB LV Motors i Västerås. 

 

Jag skulle vilja tacka min handledare på Luleå Tekniska Universitet, Athanasios 

Migdalas. Som under hela studien gång har bidragit med diskussioner och idéer som 

tagit de akademiska arbete framåt.  

 

Ytterligare individer som jag skulle vilja tacka för deras inverkan är, min handledare 

på fallföretaget Richard Ramstedt, Production Planning & Order, Johan Gustafsson, 

Produktionstekniker, samt Jordi Sanz, Produktionstekniker.    

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

Mårten Rönnberg 

 

Luleå, 2 juni 2017 

 



 ii 

Sammanfattning 

 

Dagens industri påverkas av en industrialisering som pådrivs av globaliseringen och 

digitalisering. Kundkraven blir allt mer komplexa och efterfrågemönster varierar allt mer. 

Att säkerställa servicegrad för kunden samtidigt som att sänka lagerhållningskostnaderna 

så lågt som möjligt är viktigt för att maximera lönsamheten, som ökar företags 

konkurrenskraft. Konsekvenserna av att företag inte har möjligheten att anpassa sig till 

förändring leder till att företag blir utkonkurrerade. För att göra det möjligt att analysera ett 

materialflöde krävs data över processer samt vilket material som aktivt används. 

Studien är utförd på ABB LV Motors. Företagsenheten tillverkar komponenter för låg 

volts elmotorer, rotorer och lindade statorpaket. Dock blir tillverkningskostnaden hög 

på grund av råmaterialet som krävs för att tillverka komponenter med bra prestandan. 

De studerade problemet grundade sig i saldodifferenser av råmaterialen koppar och el-

plåt. Utgångspunkt för studien var utnyttjandegraden av råmaterialet.  

Syftet med fallstudien var att uppskatta hur stor andel obrukbart råmaterial det teoretiskt 

borde uppstå under tillverkningen, kontrat hur mycket obrukbart råmaterial det uppstod 

i praktiken. Målet med studien var att leverera den procentuella andelen råmaterialsspill 

av plåt och koppar för ett antal specifika processer. Råmaterialsspill definieras som 

material utöver produktionsorder, material som är nödvändig för förädlingsprocessen. 

För att kunna besvara syftet och möta målet, framtogs ett antal forskningsfrågor. Dessa 

frågor var utformade för att succesivt ledda studien närmare ett trovärdigt resultat. Till 

en början undersöktes hur det var möjligt att beräkna de teoretiska samt de praktiska 

råmaterialsförlusten. Där på identifierades faktorer som skiljer den teoretiska förlusten 

mot den praktiska. Till sist undersöktes vilka av dessa faktorer som gick att beskriva 

som råmaterialsspill samt vilken effekt en ändring av det tidigare råmaterialsspillet 

skulle medföra.  

Studien mynnade ut i den procentuella råmaterialsspill som uppkommer vid 

förädlingen av koppar och el-plåt. Tidigare var råmaterialsspillet beskrivet i schabloner, 

ett generellt tillägg för kopparförädling och ett för plåt. Kopparen var beskriven med 6 

% tillägg och plåten hade 4 %. Resultatet av studien visade på att kopparen borde ökats 

till 7,96 %, medan plåten borde minskats till 0,35 - 0,804 % beroende på 

tillverkningsprocess.    

Rekommendationerna som presenterades för ABB skulle över tid minimera 

saldodifferenserna som var grunden till att studien utfördes. De praktiska behovet skulle 

spegla den teoretiska beskrivningen i affärssystemen, som leder till att efter 

tillverkningen reduceras lager med en mer exakt kvantitet. Lösningen skulle även 

medföra att plåtlager skulle kunna reduceras med över 3 % för att behovet under 

ledtiden minskas med den kvantiteten. Samt för kopparen skulle produktkalkylen få en 

högre validitet. Som medför att lagerstyrning och prissättning baseras på ett mer exakt 

underlag.  
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Abstract 
 

Today´s industry is influenced by an industrialization driven by globalization and 

digitization. Customer demands are becoming increasingly complex and demand 

patterns can vary ever more. Ensuring customer service while reducing inventory costs 

as low as possible is important to maximize profitability, which increases the 

competitiveness of companies. The consequences of companies not having the 

opportunity to adapt to change, entails companies being outperformed. In order to 

analyze a material flow, it is necessary with reliable data on processes and what 

materials that actively are being used. 

This study was conducted at ABB LV Motors. The business unit manufactures 

components for low volt electric motor, rotors and wounded stator cores. 

Manufacturing costs are high due to the raw material required to manufacture 

components with good performance. The studied problem was based on balance 

differences of raw materials of copper and electric steel. The starting point of the study 

was utilization rate of the raw material. 

The purpose of the case study was to estimate the amount of unusable raw materials 

that theoretically ought to be produced during manufacture, which corresponds to the 

amount of unusable raw materials it actually came into existence. The aim of the study 

was to deliver the percentage of raw material wasted for copper and electric steel for a 

series of specific processes. Raw material waste was defined as external material in 

addition to the production order that are necessary for the manufacturing process. 

In order to answer the purpose and meet the aim of the study, a number of research 

questions were raised. These questions were designed to successfully lead the study 

closer to a credible result. Initially, it was investigated how it was possible to calculate 

the theoretical as well as the practical raw material waste. In that regard, the factors that 

distinguish the theoretical waste and the practical were identified. Lastly, which of these 

factors could be described as raw material waste and what effect would a change of the 

previous raw material waste lead to. 

The study poured out in the percentage of raw materials waste that arise during the 

manufacturing process of copper and electrical steel. Previously, the raw material waste 

was described by stencils, a general addition for copper processing and one for 

electrical steel. The copper was described with 6 % supplement while the plate had 4 

%. The result of the study showed that the copper should be increased to 7.96 %, while 

the electrical steel should be reduced between 0.35 - 0.804 % depending on the 

manufacturing process. 

The recommendations presented to ABB would over time reduce the balance 

differences that were the reason why the study was conducted. The practical needs 

would reflect agents the theoretical description in the ERP systems, which, after 

production, reduces effected stocks with a more precise quantity. The solution would 

also cause electrical steel to be able to reduce by more than 3 %, the need during the 

lead time reduces with the same quantity. As for the copper, the product calculation 

would have a higher validity. As a result, inventory management and pricing will be 

based on a more accurate basis. 
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Beteckningar 

CW1 

CW2 

CM 

Avdelning för Lindning 160-180mm 

Avdelning för Lindning 200-250mm  

Avdelning för Stansning, Svetsning, och Gjutning.  

CW 

LV 

ERP 

SAP 

Avdelning för Lindning, Koppling och Impregnering. 

Low voltage 

Enterprice Resource Planning 

Systems Applications Products(SAP) är ett ERP system som hanterar 

organisationers material samt order. 

PO Produktionsorder  
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1. Inledning 

Inledningen av rapporten belyser de undersöka problemet och bakgrunden till 

problemets uppkomst. Avsnittet kommer även att belysa syftet, målet samt vilka 

avgränsningar som gjorts. 

1.1. Bakgrund 

Enligt Näringsdepartementets (2015) påverkas dagens industri av en industrialisering som 

drivs på grund av globaliseringen och digitalisering. Kundkraven blir allt mer komplexa 

och efterfrågemönster varierar allt mer. Sahay, Gupta och Mohan (2006) lyfter vikten av 

att säkerställa kundens servicegrad samtidigt som att sänka lagerhållningskostnaderna så 

lågt som möjligt. Detta ökar lönsamheten och stärker företagets konkurrenskraft. Enligt 

Berg (2011) är det viktigt att vara medveten om förändringar som sker i 

företagsomgivningen, samt den aktiva marknaden som vidrör organisationen. Marknader 

förändras snabbare och än om företaget är de mest framgångsrika idag, behöver de inte 

vara sanningen imorgon. Enligt Nyhuis och Wiendahl (2008) går det att avbilda de flesta 

processer hur komplexa den än är, det handlar bara om flexibilitet. Konsekvenserna av att 

företag inte har möjligheten att anpassa sig till förändring leder till att företag kan blir 

utkonkurrerade. Jeff Boss (2015) lyfter att acceptera misslyckanden, skapa kontinuerliga 

uppdateringar, ständig inlärning och att främja ansvarshet är viktiga faktorer för att skapa 

möjligheten att anpassa sig till marknads variation.  

Kartläggning av värdeflöde är ett verktyg som Toyota tog fram för att identifiera var i 

förädlingsprocesser värdet skapas, samt försvinner. Enligt Liker, Erkelius, och Hallberg 

(2009) är första steget för att identifiera slöseriet i en process att kartlägga värdeflödet samt 

följa materialet. Föra att göra det möjligt att analysera ett materialflöde krävs data över de 

ingående processer samt vilket material som aktivt används. Ett tydligt materialflöde 

underlättar arbetet för att säkerställa värdeflödesanalyser som senare skapar möjligheten 

för att kunna identifiera slöserier tidigare nämnt av Liker (2009), samt medför de 

möjligheter till minimera icke värde skapande tid. 

IT-system som hjälpmedel växte fram med datoriseringen. Enligt Arnold, Chapman och 

Clive (2001) levererar ERP systemen möjligheten att följa order, planera och kontrollera 

viktig information genom hela företaget. Men för att dessa system ska fungera bra krävs 

stora datamängder samt noggrannhet vid uppbyggnaden. Systemmässiga material 

strukturen ligger som grund för att säkerställa noggrannheten av lagerjusteringar när 

delkomponenter till produkter använts (Robinson, 2005).  

1.2. Problembeskrivning 

ABB LV Motors är en av flera ABB fabriker som är positionerad i Västerås. På LV 

Motors tillverkas komponenter för lågvolts elmotorer med hög prestanda. Dock blir 

tillverkningskostnaden höga på grund av råmaterialet som krävs för att tillverka 

produkter med bra prestandan. Konkurrensen på marknaden är högt. De problem som 

ABB lyft fram är den bristande vetskapen av hur stor andel av det förädlade råmaterialet 

som aktivt måste slängas. Alltså andelen obrukbart råmaterial vid tillverkningen av 

detaljer till elmotorerna. För en elmotor varierar materialkostnaden ungefär mellan 50-

75% av tillverkningskostnaden. Därför anses detta vara ett stor problem som måste 

undersökas vidare. De största konkurrenterna för LV Motors är lågpris motorer, som 

till största delen kommer från Asien. Förhållanden på den svenska marknaden kontrat 

den i Asien, är att tillverkningskostnaderna blir generellt högre på grund av 

arbetskostnader. För att ABB ska kunna konkurrera på världsmarknaden med sin 
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robusta elmotorer, måste även produktpriset kunna spegla de pris som konsumenten är 

villig att betala extra för en motor med bättre prestanda. Problemet som lyfts fram av 

ABB var till en början relaterat till den procentuella skrotprocessen som kontinuerligt 

sköts av SAP. SAP är ett ERP-system som tar hand om materialflöde och 

orderhantering. Konsekvenserna som tillkommer med att materialflödet i SAP inte 

speglar verkligheten är att lagernivåer missmatchar, produktpriset baseras på fel 

kvantitet, produktionsorder räknar av inkorrekt kvantitet vid produktion, de bundna 

kapitalet kan blir högre samt möjliggör risker för materialbrister. Under 

datainsamlingen identifierades fler faktorer som påverkar variationen av råmaterialet. 

Produkternas behov av material som beskrevs genom produktionsorder i SAP speglade 

inte produktionens faktiska behov. Vilket också påverkade materialvariationen samt de 

konsekvenser som uppstod av de ursprungliga problemet.   

 

Litteratur och forskning inom skräp kopplas oftast till avfall och slöseri. Som ett flertal 

teoretiska begrepp tar upp rätt mycket om. Till exempel Lean produktion fokuserar 

mycket på att eliminera slöseri, för att eliminera icke värdeskapande processer och 

moment i materialflöden. Men för detta ska vara möjligt, behövs slöseri brytas ner i 

mindre delar som exempelvis väntan, lager, överarbete och omarbete, men det finns 

många fler (Womack och Jones, 2010). Skrot som uppkommer från någon typ av defekt 

process leder slutligen till omarbete. Det finns tre steg att angripa skrot i en process, 

identifiera kvantiteten som uppkommit och identifiera orsaken till uppkomsten och 

eliminera orsaken för att undvika problemets uppkomst igen (Rooney och Heuvel, 

2004). 

1.3. Syfte och Mål  

Syftet med fallstudien var att uppskatta hur stor andel obrukbart råmaterial det teoretiskt 

borde uppstå, kontrat hur mycket obrukbart råmaterial det uppstod i praktiken. Målet 

med studien var att leverera den procentuella andelen råmaterialsspill av plåt och 

koppar för ett antal specifika processer. För att kunna besvara syftet och möta målet, 

framtogs ett antal forskningsfrågor. 

 

Forskningsfråga 1: Hur kan det teoretiska samt den praktiska råmaterialsförlusten 

beräknas? 

Första forskningsfrågan är skapad för att undersöka om det finns olika 

beräkningsmetoder för att undersöka de teoretiska/praktiska spillet. 

Forskningsfråga 2: Varför skiljer sig den teoretiska förlusten mot den praktiska? 

Andra forskningsfrågan ska skapa en uppfattning över vilka faktorer som påverkade 

förädlingsprocessen.  

Forskningsfråga 3: Vilka faktorer bör ingår i den procentuella förlusten? 

Tredje forskningsfrågan är utformad för att skapa en djupare förståelse om de faktorer 

som påverka resultatet av spill i praktiken.  

Forskningsfråga 4: Vilken effekt skulle justeringar i affärssystemet av förlusten 

medföra? 

För att lösningen ska vara möjlig att implementera måste konsekvenserna av ändringen 

undersökas så det inte påverkar materialflödet på ett negativt sätt. 
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1.4. Avgränsningar 

De avgränsningar som gjordes för att fallstudien skall kunna slutföras inom planerad 

tidsram var följande. Första avgränsningen blev att dela upp obrukbart råmaterial i två 

kategorier, spill och skrot. Spill definieras som obrukbart råmaterial som alltid 

uppkommer vid förädlingen i respektive produktionsprocess. Skrot definieras som den 

oförutsedda förlusten av råmaterial som kan uppkomma vid maskinfel, 

handhavandefel. Denna avgränsning var gjord för att spill och skrot bör hanteras på 

olika sätt. Genomförandet av undersöka oförberedda händelser, kräver utförligare 

observationer som behöver fortlöpa under en längre period. Undersökningarna för spill 

är smidigare för att de gick direkt att undersöka svart på vitt.   

  

Spill: Förutsedd förlust  

 Skrot: Oförutsedd förlust 

 

Den andra avgränsningen blev att endas undersöka de processer som direkt påverkade 

el-plåt och koppar i form av spill och skrot. Produkten består även av aluminium, 

isolerings material, tillbehör, och gaser. Men koppar och plåt stod för 89 % av totala 

materialet hos elgeneratorn, för att spara tid försummades de andra materialens 

spill/skrot. Nedan visualiseras en beskrivande figur över råmaterialets procentuella 

andel i en elgenerator. 

 

 

Figur 1:Elgenerators materialfördelning 

 

Figur 1 visualisera avgränsningen som gjorts och ge en uppskattning hur dess påverkar 

validiteten av fallstudien. De produktionsstationer som påverkar el-plåt är 

stansningsmaskiner, som är tre stycken. Förädlingen av koppar undersöks till största 

del på lindningsmaskin 3. 
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2. Metod 

Metod avsnittet kommer att innehålla på vilket sätt fallstudien är gjord samt vilka 

metoder som används för att samla in relevant data till studien. Men även vilket 

tillvägagångssätt som används för att säkerställa kvalitén och vilka tidsramar som 

projektet arbetat inom. 

2.1. Forskningsansats 

Forskningssyftet hade en explorativ karaktär på grund av att den procentuella andelen 

råmaterialsskrot skulle uppskattas och ge ABB kännedomen av råmaterialsflödet. Ett 

explorativt forskningssyfte innebär att studiens karaktär kan komma att ändras efter 

projektets gång. Studien skulle leda till att rätt mängd material som kommer dras av från 

lagrarna när produkter tillverkas speglar verkligheten bättre. Forskningsstrategin som 

användes var en fallstudie för att observationer och datainsamling gjordes på ett fysiskt 

företag, ABB LV Motors. För att kunna göra de analyser samt dra de slutsatser som studien 

förväntat sig, behövde data samlas in först. Detta ledde till att forskningsansatsen blev 

induktiv. En induktiv ansats menas att studien baseras på empiri från ett praktiskt fall 

(Hartman, 2001). 

2.2. Datainsamlingsmetod 

För att kunna identifiera en objektiv verklig lösning till problemet samlades primärdata 

in med hjälp av observationer, intervjuer samt datainsamlingar. Tack vare att 

forskningen utförs av en fallstudie i den sociala verkligheten ledde det till en kvalitativ 

undersökningsmetod. En kvalitativ undersökningsmetod karakteriseras av att forskaren 

studerar och samlar information i problemets verkliga miljö (Saint-Germain, 2010). 

Dock samlas också data in igenom iaktta affärssystemet och tillverkningsritningar som 

leder till att studien också blir av kvantitativ karaktär. En kvantitativ 

undersökningsmetod karakteriseras av att undersökning fokuserar på mätbara faktorer 

som storlek eller kvantitet (Larsson, 1986).  Med åtanke på de data som samlades in 

skulle vara mätbart. Med avsikt att den skulle ligga som grund för den generalisering 

som i denna studie blir resultatet. Den sekundära datainsamlingen ligger som grund till 

de generella konsekvenserna vid de behandlade problemet. Alltså vilka konsekvenser 

skulle kunna uppstå i längden stöds av sekundärdata.  

2.2.1. Observationer och intervjuer 

Data insamlades till största del genom intervjuer i form av ostrukturerade samt semi-

strukturerade. En ostrukturerad intervju uppkom oftast spontant när personal fick tid 

över. Dessa intervjuer ledde oftast till diskussioner, som skapade ett stort 

informationsutbyte. Semi-strukturerade intervjuer bokades oftast in som möten och 

inkluderade teoretiska samt praktiska beskrivningar. Valet av semistrukturerade 

intervjuer valdes för att lämna utrymme åt vidare diskussioner för att komma åt så 

mycket information som möjligt. Med den information som gavs av intervjuerna och 

för att skapa en bättre koppling till praktiken utfördes observationer i fabriken. 

Observationer var ett verktyg som har hjälp till att skapa praktiska metoder för att utföra 

de datainsamlingar som krävdes. För att kunna dra kvalificerade slutsatser behövas ett 

flertal datainsamlingar. De olika insamlingarna är listade nedan. 

 Intervjuer med anställda på fallföretaget.  

 Observationer på produktionsstationerna utfördes för att säkerställa hur mycket 

spill de blir av råmaterialsförädlingen.  
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 Analysera produktritningar för att ta fram det teoretiska spillet. 

 Aktiva skrotningsrapporter för samtliga stationer med koppar eller plåt. 

 

2.2.2. Urval 

Det utvalda respondenter som bidragit till fallstudien har varit specifikt utvald för deras 

expertis samt för att kunna säkerställa de datainsamlingsmetoder som tagits fram. 

Metoden för att välja ut respondenterna var väldigt flyttande, beroende på vilket område 

som angrepps bokades intervjuer in.  

2.3. Kvalitetshöjande åtgärder 

Under detta avsnitt kommer validitetens samt reliabilitetens tydligare göras. 

Avgränsningar av forskning påverka oftast dessa två indirekt. Därför gjordes olika 

metoder av datainsamlingar för att klargöra i vilken utsträckning som fallstudien har 

påverkats. 

2.3.1. Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på hur stor är sannolikheten att om en mättning upprepas att 

samma utfall uppstår (Carmines och Zeller,1979). De olika datainsamlingsmetoderna 

som användes under fallstudien diskuterades fram med anställda vid insamlingsplatsen, 

experter av maskinerna samt platschefer. Detta för att säkerställa att 

insamlingsmetodens kvalité är hög och att metoden är ett bra sätt att utföra insamlingen 

på. Reliabiliteten på undersökningen av el-plåt anses inte variera, med avseende på 

vilken operatör som utför mätningen eller hur många gånger operationen utförs. 

Stansningsmaskinerna stannar automatiskt när plåtrullar har ett specifik längd kvar. 

Lindningsmaskiner av kopparhärvor stannade också automatiskt och påverkade alltså 

inte mycket. För datainsamlingsprocesserna ansågs reliabiliteten vara hög på grund av 

el-plåtens variation skulle kunna vara ± 5 cm på 1000 meter, alltså 0,05 %. Vid 

mättningen av oljiga statorlaminat stannar operatören själv maskinen som skulle kunna 

varierar med ± 5 slag av 30000. Vid kopparundersökningen skulle reliabiliteten inte 

heller kunna variera markant. Skrotningsrapporten som skulle fånga upp 

operationsskrot utformades för att samtlig koppar som slängdes mättes i mått av 

maskinlindade härvor. Maskinens variation av materialkonsumtions kunde variera med 

± 5g per 2500g, alltså med ungefär 0,2 % i värsta fall. 

2.3.2. Validitet 

En mättning räcker inte att ha hög reliabilitet om mätningen utförts på fel parametrar. 

Validitet handlar om att säkerställa att de parametrar som anser mättas, verkligen blir 

mättade (Carmines och Zeller, 1979). För att säkerställa validiteten av studien mättes 

endast en parameter i taget, under varje datainsamling för att minimera mätfel. 

Kopparundersökningen placerades under förädlingsprocessen mellan två operationen 

där de endast tillkommit koppar mellan mätningstillfällena. Vid mättningen av plåt var 

operatören hänvisad att rapportera samtligt skrot som uppstod för att klargöra att inget 

material missades som skulle ligga till grund för analysen.  
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3. Teori 

Under detta avsnitt kommer de centrala teorierna för arbetet att lyftas fram.  

3.1. Tidigare forskning inom problemområdet 

Tidigare forskning inom ämnet skrotning har utförts, till och med på en liknande ABB 

fabrik i Finland. ABB Drives i Finland undersökte 2015 deras skrotprocess för att kunna 

bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Slutsatsen av forskningen visade på att 

enheten var tvungen att utforma en utförligare dokumentering av skrotningen, som 

gjorde det möjligt att identifiera orsaker till brister. Detta för att kunna identifiera de 

processer som skapar störst andel skrot och möjligtvis kunna minimera mängderna 

(Kasper, 2015).  

Under våren 2017 presenterade Gionata Carmignani ett strukturerat tillvägagångssätt 

för att förbättra skrotningsprocesser. Scrap value stream mapping (S-VSM) ett koncept 

som baserar sig till stort set på värdeflödesanalyser, som åter finns inom Lena 

produktion. Metoden är uppbyggd i 5 steg för att eliminera slöseri och implementera 

förbättringar. De innovativa med metoden är att undersökningen skiljer sig från den 

traditionella VSM med att även följa de ekonomiska flödet. Istället för att endast 

analysera de fysiska materialflödet och informationsflödet, tillkommer kopplingen hur 

redovisningen påverkas under produktionsprocessen (Carmignani, 2017).  

3.2. Teori introduktion  

Fallstudien grundar sig till huvudsakligen inom området logistik och där med fokuserar 

teorierna till största del på samma sak. I följande avsnitt kommer en fördjupning inom 

logistik samt centrala begrepp inom området som vidrörs under studien. Detta uppföljs 

av materialflödesanalys som kopplas till fallföretagets problem inom 

förädlingsprocessen. Men även områden som materialhanteringssystem, 

skrotningsprocesser, informationsflöden som är direkt relevanta till ursprungs 

problemet. De mest centrala teoretiska metoden som knyter ihop de flesta 

undersökningsmetoder som används i studien är Root Cause Analys (RCA). Identifiera 

grundorsaker samt faktorer som påverkar de angripna problemet var en viktig start för 

att skapa en valid informationsgrund. RCA fungerar som ett effektivt verktyg när 

undersökningsmetoder ska struktureras och varför kommer under avsnitt 3.5. Andersen 

och Fagerhaug (2006) beskriver att det är viktigt att ha i åtanke att RCA inte löser 

problem, utan undersöker grundorsakerna. Att identifiera grundorsaker till problem är 

viktigt, men i denna studie ska även en lösning till problemet tas fram. För att undvika 

att liknade problem ska kunna uppstå i framtiden undersöktes teoretiska begreppet 

ständiga förbättringar som kommer under avsnittet 3.6.  

3.3. Logistik 

Området logistik beskrivs i teorin på många olika sätt, men har också utvecklas mycket 

från mitten av 50-talet (Jonsson och Mattsson, 2016). Fram till 60-talet omfattade 

logistik transporter och lageroptimering, men området har verkligen utvecklats och 

blivit ett större generellt begrepp. Den moderna beskrivningen innefattar organisations 

strategi, materialflöden, informationsflöden, hanteringssystem, hållbarhetstänk och 

mycket mer. Nedan lyfter Jonsson och Mattsson (2016) delar som måste iakttas vid 

arbete av lagerredovisning. 
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3.3.1. Lagerredovisning 

I företag går det att jobba på olika sätt för att hålla koll på lager. Två vanliga sätt är 

transaktions- eller periods redovisning. Med transaktion lagerredovisning blir lager mer 

levande, för att företaget aktivt kan se saldot i lagret, dock mer tidskrävande än 

periodisk lagerredovisning. Nackdelen med periodisk är att större inventeringar måste 

göras mer regelbundet för att vetat lagersaldo. Transaktions lagerredovisning har blivit 

vanligare med hjälp av ERP-system som sköter de mesta automatiserat kontinuerligt 

med transaktioner (Jonsson och Mattsson, 2016).  

Genom att transaktions lagerredovisning blivit vanligare har lagerjusteringar och sätt 

att justera lagren aktivt blivit mer intressant. Lagerreducering kopplat till 

produktionsorder kan ske på olika sätt i organisationer, men de finns tre generella 

metoder som Jonsson och Mattson (2016) lyfter fram.  

 Direkt rapportering vid användning av material, för ett exakt lager men 

tidskrävande. 

 Baklängesnedbrytning(Backflushing) reducerar lager ut efter material 

behovet på ordern när produkten är klar. Tidseffektivt men lagersaldon 

stämmer inte så länge påbörjade eller ej färdigställda order finns. 

 Reducering jämnt emot förbrukning, successiv reducering efter 

producerad kvantitet ej kopplat till produktionsorder.  

Baklängesnedbrytning är simpelt men kan få mycket konsekvenser om det används 

med fel förutsättningar. Enligt Arnold et al. (2001) krävs det att produktens material 

uppbyggnad i affärssystemen är perfekt och inkluderar spill som uppstår utöver 

produktens material behov. Skrot som uppstår i produktionen måste rapporteras för att 

undvika att lagerdifferenser ska blidas (Robinson, 2005).  

Lagerredovisning med hjälp av systemstöd som ERP-system har blivit allt vanligare. 

För att redovisning ska spegla verkligheten behöver generaliseringar oftast 

implementeras. Dessa generaliseringar kan göras i många olika funktioner som 

påverkar på olika sätt. Det vanligast är att implementera en procentuell ökning eller 

minskning i master data så att spill räknas ut över alla tillverkade produkter (Ho, Wu 

och Tai, 2004).  

3.3.2. Logistik och IT 

Logistik är läran om effektiva materialflöden (Jonsson och Mattsson, 2016), dock finns 

det många beståndsdelar som måste fungerar för att det ska kunna vara effektivt. Ett 

väl fungerande informationsflöden är en av de viktigaste beståndsdelen för en effektiv 

organisation (Singh, 1996). Teknologi och affärssystem gör det möjligt för 

organisationer att kunna effektivisera materialflöden. Systemhjälp har sen 

datoriseringen under 60-talet vuxit fram och skapat möjligheten för 

resurseffektivisering som skapa förutsättningar åt kostnadsreducering och utveckling åt 

företag. Ett väl fungerande systemstöd eller mer vedertaget nu mera ”affärssystem” har 

många fördelar. Några exempel som Magnusson och Olsson (2008) lyfter fram är 

Effektivare processer, Bättre kontroll, Ökad datakvalitet och skiljer IT från IS. Men ett 

affärssystem kommer även med nackdelar som Höga risker, Strömlinjeformning och 

Leverantörsberoende och ägandeproblematik. Affärssystem är oftast dyrt och komplext 

och det försvårar för organisationen att vara flexibel för att kunna anpassa sig till 

marknadsförändringar.  
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3.4. Materialflöden och analyser  

Enligt Arnold et al. (2001) går det att dela in materialflöden i tre steg, råmaterial, 

förädlingsprocess och färdig produkt. Första steget innehåller inleverans från 

underleverantörer som kräver rätt materialhantering samt informationsutbyte. Steg två 

innehåller förädlingen som kräver intern informationsutbyte för att förädlingsprocessen 

ska kunna fortlöpa smidigt. Samt steg 3 färdig produkt levereras till kund som kräver 

informationsutbyte relaterat kostnader samt leverans prestation. Under materialflödet 

krävs en hög informations utbyte under samtliga steg för försäkra leveranssäkerhet och 

kvalitén. Men också minska risker som exempelvis stora bullwhip effekter. Enligt 

Janak (1996) är informationsflödets kvalité en central parameter för att tillgodose 

kundens behov samt tillfredsställa dess förväntningar. Inom Supply Chain går 

informationsflöden hand i hand med materialflödet dock bara i motsatt riktning 

(Mason-Jones och Towill, 1999). Med detta menas att information kommer från 

slutkunden istället för materialet som oftast kommer från underleverantörer. Kunden 

åsikter påverkar oftast vad som måste beställas från underleverantörerna.  

Material flöden analyseras på olika sätt med olika ramverk som underlag. Två vanligare 

ramverk relaterat till materialflöden är Materialflödesanalys (MFA) och Materialflödes 

kostnadsredovisning (MFCA). Båda två ramverken används för att konkretisera- och 

effektivisera materialflöden (Brunner and Rechberger, 2004). 

Materialflödesanalys (MFA) är ett verktyg som används för att visualisera material som 

rör sig inom en eller flera processer. Enligt Brunner and Rechberger (2004) är 

undersökningsmetoden som även innehåller ”vikt balans principen” bra, för att vikt kan 

inte vara försvinna. Det finns alltid anledningar varför. Vikt balans principen fungerar 

genom att dela upp processer i del moment och väga de vikter som tillkommer och de 

som finns i slutet. Om en differens identifieras finns det någon orsak som måste 

elimineras, för att säkerställa materialflödet.  

Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har tagit fram ramverket 

materialflödes kostnadsredovisning som beskriver materialflöden och undersöker 

materials effektivitet. Genom att lyfta fram visuella materialförluster och jämföra de 

med kumulativa materialförlusten identifieras ineffektivitet i processer, som går att 

tolkas som möjlighet till kostnadsbesparing. För att göra det möjligt att öka 

effektiviteten och minska förlusten genom användning av MFCA, krävs ett flertal 

förutsättningar. 2017 lyfter ISO fram engagemang, tillit, samarbete och delade 

förmåner som succés faktorer för tillämpning av MFCA. Samarbete inom 

organisationer ligger till grund för att lyckas med analysmomentet och 

informationsdelning är de viktigaste delmomenten för att analysen ska baseras på rätt 

data. Genom att skapa en tydligare genomsynlighet i materialflöden blir det lättare att 

identifiera möjligheter för ekonomiska samt miljö förbättringar (I.S.O, 2011). 

3.5. Root Cause Analysis 

Rötterna till Root Cause Analysis kommer från ett större teoretiskt begrepp ”Total 

Quality Management”, som i sig själv är ett brett område (Rosenfeld, 2013). Enligt 

Andersen och Fagerhaug (2006) är RCA utformad för att med hjälp av specifika delar 

från TQM, kunna ta fram grundorsaker till varför problem har uppstått. Inom RCA 

finns ett flertal metoder samt steg för att identifiera orsaken eller faktorer som påverkar 

problem. Andersen och Fagerhaug (2006) karakteriserar problem på två olika sätt: 
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 ”Att ha problem är ett naturligt tillstånd med någon svårighet eller oönskad 

anknytning.” 

Eller 

 ”Problem representerar en utmaning som kräver en lösning för att kunna 

upprätta en mer önskvärda omständigheter.” 

 

Definitionerna ovan är generella och beskriver att problems över lag kan uppstå i många 

olika former. RCA är som definitionerna väldigt öppet och går att applicera på alla 

typer av problem. Enligt Wilson (1993) finns de olika svårighetsgrader av problem som 

leder till olika angreppsätt med RCA för att identifiera grundorsaken. Ibland kan 

problemet vara direkt relaterat till grundorsaken, men i vissa fall är själva problemet 

inte kopplat med grundorsaken utom negativa effekter som uppkommit från grunden. I 

komplexa problem kan de vara ett gap mellan grundorsaken och de berörda problemet. 

Andersen och Fagerhaug (2006) beskriver problemlösning i sju steg, Problem 

förståelse, Varför uppstod problemet, Datainsamling kring orsaken, Analysera data, 

Identifiera grundorsaken, Ta bort problemet samt Implementera lösningen. Processen 

är utförligt för att grundorsaken måste hanteras och förhindra att fler konsekvenser 

uppstår. Följande avsnitt kommer inkludera logiska tillvägagångssätt för att angripa 

problem med RCA.    

3.5.1. Causal Factor Chart 

Som Andersen och Fagerhaug (2006) målar upp tillvägagångssättet för att angripa 

problem, startas processen med att skapa en tydligare problemförståelse. Vilka faktorer 

som påverkar problemet är en bra start för att kunna identifierar orsaker eller till och 

med grundorsaken till problems uppkomst. Causal factor chart(orsaksdiagram) är en 

metod som används för att enklare kunna identifiera relevanta faktorer som kan kopplas 

till problemorsaker. Metoden fungerar genom att skissa upp vilka faktorer som ingår i 

processen, samt koppla dessa till respektive delprocess. Underlättas identifieringen av 

vilka faktorer som kan vara signifikanta för de uttalade problemet.    

3.5.2. Root Cause Map 

När de signifikanta faktorerna är identifierade, påpekar Rooney och Heuvel (2004) att 

en tydligare uppfattning över vilka orsaker som ger upphov till problemet. Orsaker kan 

beskriva på lite olika sätt, orsak direkt kopplat till problemet, orsak indirekt kopplat till 

problemet eller grundorsak till problematiken. Grundorsaken kan klassas som direkt, 

indirekt eller inget av de, som kan göra de svårare att identifiera. Root cause map är en 

metod som används med hjälp av signifikanta faktorer identifiera grundorsaker till 

uttalade problem (Rooney och Heuvel, 2004).   

3.5.3. Root Cause Summary Table 

Genom att eliminera grundorsaken till ett problem, elimineras samtliga effekterna av 

grundorsaken. Men effekterna kan vara både positiva och negativa. För att skapa en 

fördelaktig lösning vid elimineringen är de viktigt att kunna följa alla konsekvenser 

som kommer med grundorsaken. Efter samtliga påverkade faktorer samt orsaker till de 

angripna problemet är identifierat, rekommenderar Rooney och Heuvel (2004) en 

”Grundorsaks Summering”. Som tydliggör rekommendationer för respektive orsak, 

men samt vilken konsekvens som skapas och hur dessa ska följa upp att de är gjort på 

rätt sätt.   
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3.5.4. 5 Whys  

Sakichi Toyoda grundade 5 whys teorin i samband med att hitta grundorsaker till 

problem (Liker, 2009). Metoden fungerar genom att upprepande ställa frågan varför, 

som succesivt identifierar orsaker närmare grundorsaken till ett problem. Metoden 

återfinna i ett flertal nyare teorier som, Six Sigmas DMAIC metod under analys delen 

(Breyfogle III, 2003) och i Root Cause Analysis som ett komplement till Root Cause 

Map (Andersen och Fagerhaug, 2006).     

3.6. Ständiga förbättringar 

Crowl (2007) antyder att de flesta organisationer idag standardiserade arbetssätt för att 

säkerställa design, operationer samt underhåll. För att standarder ska följas brukar de 

finnas uppföljningssystem som kontrollerar att processer slutförs. En av de viktigast 

delprocesser av ett förbättringsarbete är rutinen att följa upp processen efter att den är 

slutförd. Denna karaktär återfinns i DMAIC som är en av Six Sigmas förbättrings 

verktyg som är framtagen för att säkerställa att förbättringsarbeten ständigt fortsätter. 

Arbetet sista delmoment är ”Controll”, som utformades för att återkopplingen inte ska 

bli bortglömt (Breyfogle III, 2003).  Enligt A. Åkerlund (personlig kommunikation, 18 

mars 2017) utförs efterkalkyler i för liten utsträckning för organisationers bästa. 

Efterkalkyler är ett verktyg som ska komplettera produktkalkylen efter att produkten 

varit aktiv under en tidperiod. Efterkalkylen hjälper då till att säkerställa att 

produktkalkylen samt kostnadskalkylen speglar de praktiska fallet. För att göra de 

möjligt att få en bra återkoppling av de verkliga fallet kommer mättningen in som ett 

viktigt begrepp. Mättning kan ske på många sätt, men som Michael Mauboussin 

beskriver de i artikel hos Harvard Business Review, mätningar är bra, men de måste 

vara på rätt faktorer. Bara för att andra företag mäter specifika faktorer, behöver de inte 

vara rätt för alla företag (Mauboussin, 2012).  

3.6.1. Mätningar 

Kvantitativa undersökningar baseras oftast på någon typ a mätning, som har eller ska 

utföras. Metodvalet av mätning kan vara viktigt för att styrka informationens 

kredibilitet. Enligt Pedhazur och Schmelkin (2013) är de viktigt att lära känna de 

involverade personerna som samlar in data. Genom att skapa en djupare förståelse i 

deras arbetssituation, blir det lättare att utforma ett rapporteringsunderlag som passar 

de som fyller i det. Försäkrar även att underlaget fylls i på rätt sätt så att rätt data samlas 

in. På citatet ”Vad som mätas, blir gjort” kommenterar Crowl (2007) att så ser 

verkligheten ut. Människan söker alltid bekräftelse, och genom att mäta över något som 

går att jämföra i ett resultat får mättningarna bättre resultat. 

 

  

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Daniel+A.+Crowl
https://hbr.org/search?term=michael+j.+mauboussin
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4. Nulägesbeskrivning 

Under detta avsnitt kommer en företagsbeskrivning hanteras och ge läsaren en djupare 

förståelse över vad de teoretiska avsnitten kommer appliceras på. All relaterad data 

till ABB är doktorerad på grund av sekretess. 

4.1. Företagsbeskrivning 

ABB är ett av världens ledande företag inom banbrytandeteknik, med fokus inom 

robotteknologi, digital uppkopplad utrustning och system (ABB, 2017). Företaget 

sysselsätter 135´000 personer och detta i mer än 100 länder. Fallstudien kommer 

fokusera på en av ABBs produktioner, som tillverkar elgeneratorer. Enheten har ca 108 

anställda och är en högvolymsproducent av komponenter till elmotorer. Avdelningarna 

som är intressanta för denna fallstudie kommer vara Logistik, Ekonomi, 

Produktionsteknik, CW och CM. 

4.2. Produktionsbeskrivning  

Produktionen är uppdelad i två olika enheter. CM som hanterar stansning, svetsning 

och gjutning. Andra avdelningen är CW som hanterar lindning, koppling och 

impregnering. Processerna som undersöks i fallstudent är som tidigare nämnts förädling 

av koppar och plåt.  

Plåt kommer till fabriken i form av plåtrullar. På CM börjar produktionsflödet med 

stansning av plåtrullarna, till statorplåt och rotorplåt. Rotorplåten transporteras till 

gjutningen för att fyllas med aluminium, för att skapa rotorgjute. Produkten av 

gjutningen blir rotorgjuten som då är färdiga till försäljning och transporteras till 

packningsstationer för att bli placerade i rätt pallfack.  

Statorplåten transporteras till svetsningen, där svetsas den ihop till statorpaket. 

Statorpaketen transporteras till lindningen på CW för att bli lindade med koppar. 

Lindningen börjar med att nysta ihop härvor som placeras i spåren på statorpaketet.  

Operatören förlänger även början och slutet av härvorna något för att underlätta 

kopplingen av statorpaketet. När härvorna är på plats, skickas paketet till bandaskering 

för att hålla koppartråden på plats. Nästa moment är att kopplar ihop härvorna. För att 

kopplingarna mellan övergångarna ska vara rätt längd, justerar operatören längden. Här 

uppstår spillet som finns i kopparprocessen. När paketet är kopplat skickas den till 

impregneringen som härdar kopparen för att minimera vibration och där med är 

statorpaketet redo för försäljning. Nedan beskrivs hur avdelningarna är kopplade 

tillvarandra i figur 2. 
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Figur 2: Produktionsprocessen LV Motors 

 

Figur 2 beskriver samtliga steg från stansning av lös plåt till färdigt statorpaket eller 

rotorgjuten som är en slutprodukt på enheten. Rotorgjuten skickas vidare till 

rotortillverkningen på en annan enhet inom ABB. Statorpaketen lindas delvis på denna 

enhet, samt skickas statorpaket till externa lindningsföretag för specialprodukter. 

Figuren 2 beskriver hur de två delarna CM och CW är kopplade. El-plåten hanteras på 

CM som är markerat med en röd rektangel och koppar hanteras på CW som är markerad 

i den blå rektangeln.   
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4.3. Produktbeskrivning  

Produktionen är uppdelad i två olika storleksflöden, dimension 160mm-180mm och 

dimension 200mm-250mm. Där de olika storlekarna tillverkas i olika maskiner. 

Produkterna som beskrivs nedan i figur 3 är statorlaminat, statorpaket, lindade härvor, 

lindat statorpaket, kopplingsutdrag och kopplat statorpaket. Produkterna i plåt 

bearbetas på CM och kopparen monteras fast på statorpaketen på avdelningen CW.   

 

Till varje statorpaket finns ett flertal olika härvsatser. Paket kan lindas på över 1500 

olika sätt. Men endast med 7 olika tillverkningsmetoder som är anpassade efter 

maskintypen. Antalet härvor per statorpaket kan variera mellan 6 till 24 stycken. Figur 

Figur 3: Produkter 
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4 nedan beskriver rotorlaminat och gjutet rotorpaket, dessa produkter tillverkas på 

avdelningen CM. Dessa produkter förädlas inte med koppar i någon utsträckning.  

 

Figurerna illustrerar de produkttyper som tillverkas i produktionen. Samtliga produkter 

kan tillverkas i olika storlekar. Det finns ungefär 40 olika laminat som kan tillverkas 

till rotorgjuten och statorpaket i olika längder för olika egenskaper. Rotorlaminaten 

fylls med aluminium för att hålla ihop laminaten och blir då ett rotorgjute. 

4.4. ABBs Affärssystem 

Som tidigare nämnt använder sig ABB av SAP, som är ett ERP-system med många val 

av metoder hur de ska appliceras till organisationer. Produktionsfabriken använder sig 

av en metod som heter backflushing för att aktivt ändra lagersaldo under produktionens 

gång. Backflushing fungerar genom att när en order är klar, subtraheras kvantiteten 

material för den tillverkade ordern från lagret. Fördelen med att inte subtrahera 

materialet direkt det börjar användas, de totala behovet är okänt och arbetet som är gjort 

går att koppla till produktionsorder (Robinson, 2005). Nackdelen med metoden är att 

produktens materielbehov för tillverkning måste vara beskriven exakt. Alltså måste 

spill ingå i produktionsordern i någon form samt måste skrot som uppstår tillsammans 

med produktionsordern rapporteras. Detta för att undvika materialbrister och 

lagerdifferenser. LV Motors har implementerat spill i SAP på tre ställen, under 

förädlingen av el-plåt(Stansningen), Förädlingen av stansnings laminat(Svetsning och 

Gjutning) och förädlingen av koppar(Lindningen). Avgränsningarna inom fallstudien 

uteslöt undersökning av laminaten för de påverkar inte lagren av råmaterial. Men det 

procentuella spillet på El-plåt var satt till 4 %, medan spillet av koppar på 6 %. 

4.5. Tillvägagångssätt 

Datainsamlingarna börjades tidigt för att skapa bra förutsättningar till att bekräfta att 

avgränsningarna inte påverkat undersökningsmetoden eller validiteten markant. 

Fallstudiens fokuserades på två specifika avdelningar, dessa var CM och CW mer 

ingående kommer i avsnitten nedan.  

4.5.1. Utförande CM 

Intervjuerna utfördes med flera anställda på varje produktionsenhet för att skapa en 

tydligare bild över de identifierade problemet. Samt för att identifiera samtliga faktorer 

som påverkar spillet och skrotet som uppkommer. Produktionsstationerna som var av 

Figur 4: Produkter 
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intresse till fallstudien är som tidigare nämnt de som bearbetar plåt och koppar. För att 

säkerställa den andel spill som blir vid varje produktionsstation, vägdes utfallet efter 

förädlingen av en förbestämd mängd råmaterial. Till exempel vid stansningen av 

rotorplåt samt statorplåt borde en exakt procent av plåten direkt blir spill. Denna andel 

varierar beroende på vilket verktyg som de stansas med, men ska spegla det teoretiska 

spillet som bör uppstå. För att undersöka det teoretiska spillet av plåt som borde uppstått 

vid varje stansslag, undersöktes ritningarna till laminaten för varje rotorplåt och 

statorplåt. Ritningarna modellerades i ett CAD program för att ta fram snittarean samt 

volymen av varje laminat. Nedan i figur 5 beskrivs resultaten som kan uppstå från ett 

stansslag.  

 

 

Figur 5: Produkter efter stansslag 

 

Undersökningen av det oförutsedda skrotet som uppkom vid produktionsstationerna, 

utfördes genom att kartlägga årsförbrukningen av plåt. Sedan jämföra den med 

mängden som gick till rotorplåt, statorplåt samt spill. Där med identifieras det 

oförutsedda skrotet. En ytligare undersökning gjordes genom att låta operatörerna 

rapportera de laminat som slängdes för att se att det inte skrotade mer än på 

produktionsstationerna. Den procentuella delen spill per år adderat med oförutsedda 

skroten som rapporteras bör bli likna saldodifferensen som uppstår årligen. Men på 

grund av bristande tid kommer inte denna studie undersöka resultatet av utfallet.  

4.5.2. Utförande CW 

För att identifiera spillet och skrotet som uppstod på CW behövdes det skapas 

datainsamlingar. Detta för att mängden koppar som används dokumenteras inte i någon 

större utsträckning. Efter ett antal observationer identifierades produktionsstationen 

”kopplingen” den enda momentet som skapade spill. För att undersöka spillet utfördes 

stickprov på de längder som klipptes bort från statorpaketen, se tabell 1. Med hjälp av 

observera produktionsflödet och ostrukturerade intervjuer med produktionspersonal 

identifierades skrotet som en större faktor som påverkar lager differenserna i 

produktionen. Problemet med att undersöka skrotandelen, var när koppar slängdes i 

produktionen dokumenterades det inte. För att fånga upp den andel koppar som 

slängdes, implementerades skrotningsrapporter som skulle kunna dokumentera de 

koppar som slängdes. För att undersökning skulle påverka produktionen i den minsta 

möjliga mån, utformades skrotningsrapporten efter produktionsorder. Där andelen skot 

kunde relateras till antalet härvor som slängdes för varje producerad artikel. Tack vare 

vetskapen av vilken härvsats som har kasserats gick det med hjälp av produktionsordern 

att beräkna vikten koppar. För att undersöka reliabiliteten på metoden undersöktes 

produktionsorderns kvantiteter av koppar jämtemot de verkliga kopparen som 

applicerades på statorpaketen. Vilket visade sig kunde variera upp till 2,55 kg se tabell 

6. För att identifiera orsaken till variationen undersöktes beräkningsmetoden som låg 

till grund för produktionsorderna. Utifrån intervju med Robert J Anderson klargjordes 

variationen mellan verkligheten och produktionsorderna. Mängden koppar i 

produktionsorderna var vikten för alla härvorna, plus sex procent. Procenten skulle 

Rotorplåt Statorplåt Spill
Oförutsett 

skrot

Totala 
mängden 

elplåt
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täcka upp kopplingsutdragen. Efter undersökningar tidigare visade det sig kunna 

variera med 2,55kg mer koppar än produktionsordern. Alltså räckte inte 6 procent för 

kopplingsutdragen, som leder till om det också blivit skrot påverkar det koppar laget 

markant. Där med undersöktes hur många procent kopplingsutdragen stod för 

totalvikten, vilket visar sig i tabell 5. Utdragen visade sig kunde vara mellan 2-4 procent 

tillägg av härvvikten, alltså måste ytterligare faktorer påverkat differensen. Där med 

undersöktes härvmallsmåtten på produktionsorder jämtemot tillverkningen. 

Härvmallsmått är omkretsen som kopparhärvan nystas upp efter. Som visade sig 

differera med upp till 6 procent, se tabell 4. Kopparhärvans omkrets beskriver 

totallängden av koppartråden, som där med har ett linjärt förhållande till kopparvikten. 

Den procentuella viktökningen jämnt emot produktionsorder samt de slängda härvorna 

bör tillsammans motsvara den årliga saldodifferensen som kommer undersöka delvis i 

denna studie. 

4.6. Processbrister CW  

Undersökningen av CW delades som tidigare nämnts upp i två delar spill och skrot. För 

att underlätta att beskriva de spill som uppkommer på kopplingsstationen, uppskattades 

vikten koppartrådsdimension per meter, se Bilaga 1. Data som samlades in för mäta 

kopparspillet som uppkommer på kopplingsstationen beskrivs nedan i tabell 1. 

Variationen i undersökningen var lite där med lyfts bara två exempel nedan.  

Tabell 1:Avkippta kopparlängder på produktionsstationen Kopplingen 

Koppar trådar på 

härvan 

Avklippt längd koppar Koppar vikt  

4(1,18mm, 1,25mm) 0,8 m 33,14g 

7(1,12mm) 0,6 m 36,93g  

  

Mängden spill kan varierar mellan 0,5-1% av totala koppar mängden med avseende på 

antalet kopplingsutdrag. Mängden spill från kopplingsstationen påverkar inte 

kopparlagret men påverkar mängden sold koppar. Så detta borde vara mängden koppar 

som skiljer mellan det som bör appliceras på statorpaketet och slutprodukten. Tack vare 

att detta inte var verkligheten måste produktionsordern beskriva behovet felaktigt. För 

att undersöka hur stor differensen var undersöktes lagersaldon. Kopparen inventeras 

två gånger per år men den totala lager differensen har summerats i tabell 2 nedan. 

Tabell 2: Årlig koppardifferens 

Årlig differens  

Dimension tråd Kilo 

Koppar 

0,95mm 219 

1,00mm 443 

1,06mm 7275 

1,12mm 1039 

1,18mm 1959 

1,25mm 600 

Total differens 11537 
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Undersökningarna för de oförutsedda skrotet samt förstorningen av härvmallsmåtten 

pågick under en begränsad period. Detta för att skapa en bättre uppskattning över hur 

stor procentandel av lagerdifferensen icke i rapporterad skrot samt förstorningen. 

Nedan beskrivs datainsamlingen genom skrotningsrapportering i tabell 3. 

Tabell 3:Skrotning av koppartråd per vecka 

Dimension 

(mm) 

Vikt(kg) 

koppar per 

vecka 1 

Vikt(kg) 

koppar per 

vecka 2 

Vikt(kg) 

koppar per 

vecka 3 

0,95 73 3 4 

1,00 23 5 12 

1,06 54 38 48 

1,12 31 24 47 

1,18 19 16 11 

1,25 4 14 1 

Total kg per 

vecka 

203 100 122 

 

Undersökningarna för de förstorade härvmallsmåtten behövde ett flertal 

undersökningar med flera faktorer i åtanke. Härvmallen behövde vara tillräckligt stora 

för att det skulle vara möjligt att tillverka slutprodukten. Men inte för stora, att längden 

av koppar påverkar resistansen i statorpaketen, så att det överskrider resistanskraven. 

Samtliga maskiner i produktionen undersöktes, vilka mått som var möjligt att tillverka 

efter kontrat produktionsorderns mått. Måtten från PO:n hade tidigare beräknats fram 

av R&D för att tillfredsställa resistanskraven och rätt effekt på statorpaketet. Nedan 

beskrivs datainsamlingen för Maskin 3 och Maskin 4 samt differensen emellan 

tillverkningsmått och produktionsorder. Mallarna har tre mått för att få härvorna till en 

lämplig dimension att de passar på statorpaketet. Undersökningen är gjord på alla 

omkretsar. 

Tabell 4:Härvmallsinställningar Maskin 3 & Maskin 4 

Härvmallsinställningar Maskin 3 

Plåtlängd 180 Medel 220 Medel 

Härvmall PO (mm) 979 910 840 909,667 1059 990 920 989,6667 

Härvmall som 

lindas efter 

1042 955 880 959 1122 1035 958 1038,333 

procentuell ökning 6% 5% 5% 5,4% 6% 5% 4% 4,9% 

Plåtlängd 260 Medel 290 Medel 

Härvmall PO (mm) 1139 1070 1000 1069,67 1215 1146 1076 1145,667 

Härvmall som 

lindas efter 

1212 1125 1050 1129 1283 1197 1121 1200,333 

procentuell ökning 6% 5% 5% 5,5% 6% 4% 4% 4,7% 
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Härvmallsinställningar Maskin 4 

Plåtlängd 110 Medel 165 Medel 

Härvmall PO (mm) 941 857 773 857 1111 1024 937 1024 

Härvmall som 

lindas efter 

953 887 779 873 1113 1000 930 1014 

procentuell ökning 1,3% 3,5% 0,8% 1,9% 0,2% -

2,3% 

-

0,7% 
-0,9% 

Plåtlängd 170 Medel 230 Medel 

Härvmall PO (mm) 1061 977 893 977 816 904 816 845 

Härvmall som 

lindas efter 

1091 1025 917 1011 843 929 843 872 

procentuell ökning 2,8% 4,9% 2,7% 3,5% 3,3% 2,8% 3,3% 3,1% 

 

Figurerna ovan illustrera måtten som maskin 3 och 4 borde ställas in efter (härvmall 

PO) samt vad som är möjligt att ställa in den efter. Måttet från PO:n ligger som underlag 

för hur mycket som ska dras från lagret när produkten är färdig. Nedan beskrivs 

kopplingsutdragens procentuella ökning på vikten utifrån grund vikten av härvan.  

Tabell 5: Den utökade vikten av koppar från kopparutdrag 

 

Tabellen ovan illustrerar kopplingsutdragens tillägg till härvvikten samt den 

procentuella påverkan. Nedan beskrivs påverkan av förlängningarna och utdragen vid 

maskin 3 i tabell 6 i form av 2016 levererade produkter. 

Tabell 6: Producerade artiklar i Maskin 3 2016 

Artikel nummer Antal 

producerade 

Kilo differens per 

styck 

Kilo per 

art 

A 365 1,81 660 

B 331 2,55 844 

C 85 2,18 186 

D 300 1,55 467 

Härv- 

sats 

Antal 

utdrag 

Vikt 

per 

utdrag  

Utdrags- 

längd(cm) 

Vikt för 

alla 

utdragen 

Koppar 

vikt för 

härvorna 

Procentuell 

ökning per 

produkt  

A1 12 0,10464 160 1,25568 34,32 3,66% 

A2 12 0,108 165 1,296 34,97 3,71% 

A3 12 0,057 180 0,684 31,36 2,18% 

A4 12 0,08658 170 1,03896 31,4 3,31% 

A5 12 0,07183 170 0,86196 39,42 2,19% 

A6 12 0,07183 170 0,86196 34,78 2,48% 

A7 12 0,07475 170 0,897 39,01 2,30% 

Utdrags snitt per härva(kg) 0,985 

Snitt ökning i procent på maskin 3 2,83% 
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E 90 1,27 114 

F 76 1,35 102 

G 48 -1,14 -55 

 

Tabellen ovan beskriver mängden koppar som förlängning av härvmallarna och 

utdragen påverkar totalvikten utöver de befintliga pålägget av 6 %. 

4.7. Processbrister CM  

Undersökningen på CM delades också upp i delarna spill och skrot. Men plåten kan 

slängas på två olika sätt, antigen som el-plåt eller stansade laminat.  Som där efter 

påverkar olika lager. De spill som uppkommer relaterat el-plåt var maskinspill, ändar 

av plåtrullar och stansad plåt som har förmycket olja på sig. För att skapa en bättre 

uppfattning över förädlingen av plåt, beräknades samtliga volymer av statorlaminat, 

rotorlaminat och maskinspill. Nedan beskrivs den procentuella fördelningen av 

produkter från stansningen, se tabell 7.  

Tabell 7: Procentuella förhållandet mellan maskinspill, stator- och rotorlaminat vid 

produktionsstationen Mellanstansen  

Storlek Spill 

ratio 

Rotor 

ratio  

Stator 

ratio 

Storlek Spill 

ratio 

Rotor 

ratio  

Stator 

ratio 

160-2 38,2% 19,2% 42,5% 180-2 34,0% 19,1% 46,8% 

160-4 35,7% 25,5% 38,8% 180-4 37,9% 25,5% 36,6% 

160-6 35,9% 25,3% 38,8% 180-6 38,3% 25,1% 36,6% 

160-4 

NYA 

38,4% 24,2% 37,4% 180-6 

NYA 

43,0% 24,5% 32,5% 

160-6 

NYA 

39,1% 23,5% 37,4% 
    

Storlek Spill 

ratio 

Rotor 

ratio  

Stator 

ratio 

Storlek Spill 

ratio 

Rotor 

ratio  

Stator 

ratio 

200-2 36,2% 19,7% 44,0% 225-2 37,7% 19,7% 42,6% 

200-4 39,4% 25,2% 35,4% 225-4 38,0% 25,0% 37,1% 

200-6 41,2% 30,4% 28,5% 225-6 38,5% 31,2% 30,3%   
Storlek Spill 

ratio 

Rotor 

ratio  

Stator 

ratio 

  

  
250-2 35,8% 18,3% 45,9% 

  

  
250-4 38,1% 23,6% 38,3% 

  

  
250-6 38,4% 31,0% 30,6% 

  

 

Men för att identifiera mängd el-plåtsspill som uppkommer utöver maskinspill 

dokumenterades avkapad längd av plåtrullar samt oljig plåt. Nedan i tabell 8 beskrivs 

genomsnittliga avkapad längd och antal laminat. 

Tabell 8:Medel mängden spill av el-plåt 

Plåtrullsspill 

Schouller(m) 

Plåtrullsspill 

Stora stansen(m) 

Plåtrullsspill 

mellanstansen(m) 

Oljig statorplåt 

mellanstansen(st) 

4,3 4,3 6,4 150 
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Undersökning resulterade i längder av plåt, men omvandlades senare med hjälp av 

Bilaga 2 till kilo, för att lagret el-plåt är baserad i kilo. Beroende av vilken bredd plåten 

har varierar vikten per meter. Den avkapade längden varierar ytterst lite, men plåtrullars 

vikt och längd kan variera mycket sinns emellan därför undersökte stora kvantiteter av 

liknande storlekar av rullar. Resultatet av undersökningen skapade en uppfattning över 

hur spill bitarnas förhåller sig till en genomsnittlig plåtrulle. Under Bilaga 3 beskrivs 

undersökta plåtrullar i antal och vikt. 

För att uppskatta andelen oljig plåt som regelbundet uppkommer i produktionen, 

uppskattas smörjningen av verktyget ut efter produktionsprocessen. Där med jämförs 

intervallet jämnt emot totala mängden slag per år för varje verktyg. Antal slag per år 

samt smörjningsintervall visas i tabell 9 nedan. 

Tabell 9: Dataunderlag till smörjning av verktyg 

Verktyg  160-2 160-4/6 160-4/6 

Nya 

180-2 180-4/6 180-6 200-2 

Slag per 

år(miljoner) 

1808 1011 2365 517 1696 288 678 

Smörjnings 

intervall  

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 

Vikt(kg) per 

stator 

laminat 

0,104 0,095 0,092 0,144 0,113 0,1 0,172 

 

Detta avsnitt lyte fram de basdata som krävs för att analysera fallföretagets brister inom 

materialflödet, som där på ligger till grund för resultatet som presenteras i Avsnitt 5. 

4.8. Brister inom Enheten 

Undersökning av nuläget identifierade faktorer som direkt påverkar de angripna 

problemet. Men som Sakichi Toyoda försöker identifiera med sin 5 why metod, att hitta 

anledningen till varför faktorerna har uppkommit till en början. Genom undersökning 

av fallföretagets tillvägagångssätt hur förändringar implementeras identifierades 

bristande underlag för hur implementering utförs samt hur efterkalkyler bör följas upp. 

Vid implementeringen av affärssystemet försvann ett arbetssätt för uppföljning av 

förändring och implementering. Detta är indirekt kopplat till de angripna problemet, 

men för att säkerställa en långsiktig kvalité av resultatet som ska implementeras 

kommer problemet analyseras. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer insamlad empiri, nuläget över materialflödet, processer, 

lagerhantering analyseras. Koppar och el-plåten analyseras separat. 

5.1. Grundorsaksanalys Koppar  

En av de centrala delarna i studien var att identifiera påverkande faktorer samt vilka 

som går att eliminera. För att underlätta arbetet utfördes ett orsaksdiagram som 

visualiserade förädlingsprocessen av kopparen. Figuren som låg till grund till relevanta 

frågor och svar under projektets gång återfinns under bilaga 4. Figuren illustrerar 

förädlingen av koppar samt vilka avvikelser det uppkommer som kan relatera till 

koppar förluster. Under produktionsprocessen lyfts avvikelser från produktionsordern 

fram som uppkommer kontinuerligt under tillverkningen. Påståenden lyfts fram som är 

relaterade till de avvikelser som sker i produktionen. Från denna vy identifieras 

samtliga avvikelser som potentiella orsaker till koppar differenserna. Vidare 

undersöktes påståendena för att identifiera grundorsakerna till avvikelserna.  I tabell 10 

nedan visas analysen över vilka konsekvenser de kan skapa.  

Tabell 10: Påståenden och svar angående kopparförädlingen 

Påstående  Svar  Konsekvens 

Speglar 

hjälpmallen PO 

mått? 

Nej, måtten i hjälpmallen 

är oftast större. 

Leder till att kopparmängden kan 

variera mycket och att mängden 

koppar på statorpaketet inte är 

samma som PO:n 

Vad ställs 

maskinen in 

efter? 

En manual som är gjort 

av operatörerna som är 

utformade efter mått för 

att härvan ska passa på 

statorpaketet 

Leder till att statorpaketet kan få 

nya tekniska egenskaper än vad 

den är utformad för, samt inte 

klara av de resistans värden som 

den måste hålla 

Finns tillägget 

med i PO? 

Nej, eller skulle kunna 

räknas in ett tillägg som 

finns i SAP men speglar 

inte tillägget bra 

Leder till att mer material 

används i praktiken än vad 

systemstödet rapporterar de är i 

teorin 

Hur mycket är 

tillägget? 

Varierar med avseende på 

vilken artikel som lindas 

Leder till att en procentuell 

tillägg inte är effektivt att 

använda sig av 

Vad händer med 

slängda härvor? 

Säljs som skrot för en 

signifikant värdes förlust 

Leder till att använt material inte 

debuteras på kunder 

Dokumenteras de 

slängda härvorna 

på något sätt? 

Nej, inte om en härva 

slängs. Men om stora 

kvantiteter slängs 

rapporteras de 

Leder till att stora lager diffar 

uppkommer 

Hur många 

härvor måste 

slängas? 

Fallföretaget har ingen 

större koll på mängden 

Leder till att de är svårt att 

uppskatta mängden material som 

behövs för att tillverkar 

produkterna. 
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Men i orsaksdiagrammet visualiseras även två frågor som är direkt kopplade till 

kopparförbrukningen. Hur kopplas dessa samt produktionsorder till de lagerförda 

materialet som i slutet differerar. Nedan kommer tabell 11 som beskriver detta 

tydligare. 

Tabell 11:Frågor och svar angående kopparförädlingen 

Fråga  Svar Konsekvens 

Hur mycket 

koppar används? 

Koppar mängden som 

används ska vara den som 

beskrivs av PO:n, men 

varierar på grund av 

tillverkningsmetoden 

Leder till att när produkten är 

klar och de använda materialet 

ska dras från lagret, ska de vara 

det som står i PO:n. Detta 

speglar inte verkliga fallet, och 

skapar lager differenser. 

Hur mycket 

koppar blir 

tilläggen? 

Koppartilläggen verkar 

variera lite på 

operatörerna, men är minst 

ett härvvarv i början och 

ett i slutet av härvan 

Leder till att PO:n inte följs och 

att fel materialet kvantitet dras 

från lagren, samt att produkten 

får andra produkt egenskaper 

 

Summering av första steget i grundorsaksanalysen identifierade faktorer som påverkar 

koppardifferensen. Att produktionsritningarna inte följs samt att kopplingsutdragen inte 

finns med i ritningarna, är de två viktigaste faktorerna som måste elimineras eller 

åtgärdas. Hur mycket dessa faktorer påverkar beskrevs under kapitel 4.5 Processbrister 

CW. För att inte dessa faktorer ska påverka lagren, måste dessa pålägg adderas med 

vikterna på kopparen från härvsatserna. Då skulle mängderna i produktionsorder spegla 

verkligheten och prissättningen relaterat kopparmängderna skulle bli mer exakta. Den 

Tredje faktorn som identifierades var ej rapporterad skrotning som står för majoriteten 

av koppar differensen. Datainsamlingen som lyfts fram under 4.5 Processbrister CW 

beskriver mängderna koppar som rapporterats med hjälp av en skrotningsrapport. Den 

tidigare ej rapporterade skrotens påverkan beskrivs i tabell 12 nedan. Saldodifferensen 

för föregående år återfinns i tabell 2 samt Skrotningsrapporten återfinns i tabell 3. 

Tabell 12: Andelen skrot av årliga differensen 

Årlig 

differens  

Kilo Koppar Årlig differens (kg) 11537 

0,95 219 snitt per vecka (kg)   226,2 

1,00 443 Kilo skrot per vecka     

1,06 7275 203 100 122 

1,12 1039 snitt per vecka (kg)   142 

1,18 1959 Andelen skrot av årliga 

lagerdifferensen  
63% 

1,25 600 

 

Datainsamlingen genom skrotrapportering visade sig ha ett snitt per vecka på 142 kg 

koppar under undersökningsveckorna och motsvarar då ungefär för 63 % av årliga 

lagerdifferensen. Den övriga differenserna identifieras från de övriga faktorerna. För 

att identifiera mer exakt hur mycket varje produktions station påverkar 

lagerdifferensen, undersöks stationerna separat. Det finns sju lindningsmaskiner men 
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på grund av bristande tid lyfts inte alla maskiner fram i denna fallstudie. Nedan i tabell 

13 beskrivs påverkan av maskin 3 under föregående år.  

Tabell 13: Maskin 3 påverkan på lagerdifferensen 

Årlig differens (kg) 11537 

Maskin 3 påverkan 

(kg)  

2317 

procentuell 

påverkan  

20,1% 

 

Maskin 3 har de sämsta förutsättningarna för att kunna spegla produktionsorderns 

kvantiteter. Mängden koppar per statorpaket är mest och de förstorade härvmallsmåtten 

får större inverkan där, samtidigt som kopplingsutdragen blir många på grund av att 

tillverkningsmetoden.  

5.1.1. Grundorsaks Summering koppar 

Rooney och Heuvel (2004) beskriver att efter orsaker är identifierade är de fördelaktigt 

att summera hur de olika orsakerna går att eliminera eller ta hand om. Från tabell 10 

och 11 identifierades orsaker som härvmallsmått, pålägget i SAP, Ej rapporterad skrot 

och Kopplingsutdragen. Tre av faktorerna har är direkt kopplade, härvmallsmått, 

pålägget och kopplingsutdragen. Där förändringen av härvmallarna och mängden som 

påverkas av kopparutdragen skulle kunna beskrivas i form av ett pålägg på 

kopparhärvans vikt. Sista faktorn ej rapporterad skrot bör elimineras varje gång det 

uppstår. Hur härvmallsmåtten och koppar utdragen skulle kunna beskrivas kommer 

under avsnitt 5.3.1 Kopparflöde.   

5.2. Grundorsaksanalys Plåt  

För att identifiera orsakerna varför plåtdifferensen uppkom och vilka faktorer som 

påverkar förädlingsprocessen skissades ett orsaksdiagram se Bilaga 5. Under 

förädlingsprocessen uppkom ett antal påståenden till de olika momenten som 

undersöktes. Samt klargjordes svar till påståendena samt vilka konsekvenser som skulle 

kunna uppstå, som beskrivs i tabell 14 nedan. 

Tabell 14: Påståenden och svar angående El-plåtsförädlingen 

Påstående  Svar  Konsekvens 

Vad påverkar 

avkapade 

längden? 

Kvalitén på yttre och inre 

lagret av plåtrullen, samt 

operatören.  

Kvalitén går inte att påverkar och 

den mängden som operatören 

påverkar är liten förehållande till 

totala mängden av rullen. 

Finns 

avkapningen med 

i PO? 

På produktionsordern så 

finns endast den plåt som 

ska tillverkas. 

Direkt det stansas något slag mer 

än de som står på 

produktionsordern måste det 

rapporteras. 

Finns tillägget 

med i PO? 

Nej, eller skulle kunna 

räknas in ett tillägg som 

finns i SAP men speglar 

inte mängden nu.   

Leder till att mindre material 

används i praktiken än vad som 

dras från SAP. 
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Finns smörjnings- 

intervallen för 

verktygen? 

Verktygen sörjs med 

ganska precisa intervall 

runt 12´000 slag. 

Om intervallen inte skulle följas 

kan verktyget gå sönder. 

Vad händer med 

slängda 

laminaten? 

Laminat med 

kvalitetsbrister slängs, 

men rotorlaminat kan gå 

igenom och skickas till 

rotorgjutningen. 

Statorlaminaten slängs som el-

plåt, men rotorlaminaten kommer 

senare slängs som rotorplåt. 

Samma fel påverkar två olika 

laget.  

Dokumenteras 

slängda 

laminaten på 

något sätt? 

Nej, laminaten slängs utan 

att rapporteras. Om stora 

kvantiteter slängs 

rapporteras de möjligtvis. 

Skulle leda till negativa lager 

differenser om SAP inte skulle 

ha 4% som skrotning. Som 

istället skapar positiva lager 

differenser. 

 

Orsaksdiagrammet i Bilaga 5 lyfter även två frågor som är relaterade till el-plåts 

differenser som besvaras i tabell 15 nedan. Samt beskrivs konsekvensen av utfallet. 

Tabell 15: Frågor och svar angående El-plåtsförädlingen 

Fråga  Svar Konsekvens 

Hur mycket plåt 

kapas av? 

Undersökningen på 

avkapningen visade att 

längden kunde variera 

beroende på stansmaskin 

men längderna per maskin 

hade låg variation. 

Den procentuella pålägget bör 

vara olika mellan maskiner, samt 

att avkapningen varierar mellan 

olika plåtsorter för att 

plåtlängden av rullarna varierar. 

Hur många 

laminat slängs? 

Mängden slängda 

statorlaminat har låg 

variation ungefär 150st 

och ett frekvent intervall 

per 12´000 slag. 

Detta skapa bra förutsättningar 

att klassa mängden som spill som 

där med kan slås ut över samtliga 

slag. 

 

Tack vare att el-plåten har ett positivt lager situation, identifierades de fyra 

procentenheterna som för nuläget är de enda som påverkar lagret positivt som en kritisk 

faktor. Genom att undersöka faktorerna som påverkar lagret negativt går de att 

identifiera hur mycket procentenheterna ska minskas. Funktionen med en 

skrotningsprocent i affärssystem använts för att underlätta och snabba på skrotning som 

sker regelbundet. De faktorer som lyfts fram under avsnittet 4.6 Processbrister CM är 

avkapad el-plåt från plåtrullarna samt oljig statorplåt som kasseras. För att beräkna den 

procentuella förlusten av plåtrullarna beräknas avkapningarna per rulle. Se tabell 16 för 

plåtrullarnas förlust. 

 

Tabell 16: Procentuella andelen avkapad plåt 

Plåtstorlek 250 280 315 355 400 

Antal rullar 506 350 267 130 498 
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Vikt för 

rullarna(ton)  

610,9 433,9 473,1 250,5 954,3 

Avkapad längd  6,4 6,4 6,4/4,3 4,3 4,3 

Vikt för spill(kg) 6,272 7,04 7,936/5,332 5,977 6,751 

Rullar x spill(kg) 3174 2464 1424 777 3362 

Total spill vikt / 

Rullvikt 

0,52% 0,57% 0,48%/0,3% 0,31% 0,35% 

   

Från tabell 16 ovan är den procentuella andelen avkapad plåt beskriven från en generellt 

stor uppskattning. Som skapar ett trovärdigt resultat över avkapat spill. För att en 

verklighetstrogen uppskattning av oljig plåt ska levereras. Beräknades 

smörjningstillfällen ut över ett år för att uppskattningen inte kan påverkas av enstaka 

variationer. Nedan i tabell 17 beskrivs den procentuella påverkan av den slängda 

statorplåten. 

Tabell 17: Spill av stator laminat procentuella påverkan. 

 

Stansningsmetodens som leder till slängda statorlaminat kontinuerligt påverkar 

förädlingsprocessen av plåt från 0,1625 % upp till 0,2340 % av de årliga produktionen.  

5.2.1. Grundorsaks Summering el-plåt   

Likt avsnitt 5.1.1 summeras de olika orsakerna som identifierades under som 

grundorsaker, samt ett alternativt angreppssätt. Från tabell 14 och 15 identifierades 

Storlek 160-2 160-4/6 160-4/6 

Nya 

180-2 180-4/6 180-6 200-2 

Slag per 

år(tusen) 

1808 1011 2365 517 1696 288 678 

Smörjnings 

intervall  12000 

Smörjningar 

per år  

151 84 197 43 141 24 57 

Slängd 

kvantitet 150 

Slängd plåt 

årligen 

22605 12635 29560 6465 21200 3605 8475 

Stator 

laminats 

stansnings 

andel 

 

42,5% 

 

38,78% 

 

37,55% 

 

46,8% 

 

36,72% 

 

32,50% 

 

44,21% 

Procentuella 

påverkan av 

oljigt stator 

laminat 

 

0,212

2% 

 

0,1939

% 

 

0,1878

% 

 

0,2340

% 

 

0,1836

% 

 

0,1625

% 

 

0,2211

% 



26 

 

Avkapad el-plåt, Pålägg i SAP, Smörjning av verktyg och kvalitetsbrister. För plåt 

passar de också att koppla ihop tre faktorer, Avkapad el-plåt, pålägget och Smörjning 

av verktyget. Där andelen Avkapad el-plåt och mängden slängda laminat vid smörjning 

av verktyget går att beskriva i form av pålägget i SAP. För att de uppkommer i frekventa 

intervall.  Den sista faktorn kvalitetsbrister, sker inte frekvent och går inte att lägga till 

i pålägget på grund av variationen. Som bör där med rapporteras varje gång det 

uppkommer för att lagret ska reducera kontinuerligt. Hur avkapningen samt oljiga 

laminat förhåller sig till en hel plåtrulle beräknas i tabell 16 och 17. Utförligare hur de 

totala procentuella andelen bör formuleras beskrivs under avsnitt 5.3.2 Plåtflöde. 

5.3. Materialflödesanalys 

Grundorsakerna till problemet undersöktes som två delar, elektroniskt (inom 

affärssystemet) samt praktiskt (inom tillverkning). Detta för att de är stor skillnad på 

grundorsakerna. Om defekten var elektroniskt borde det teoretiskt skapa lika stort fel 

varje gång. Vilket borde bevisas om materialdifferensen var linjär med 

produktionskvantitet över ett år. Medan ett praktiskt fel påverkas av operatörernas 

agerande, samt om den praktiska tillverkningsprocessen inte speglar de elektroniska 

upplägget. Tack vare att materialbrister uppkommer på ett flertal material, samt olika 

kvantiteter var det svårt att utesluta något av delarna. Efter undersökningarna av bägge 

materialflödena identifierades ett elektroniskt och praktisk orsak som signifikant för 

kopparflödet. Med signifikant menas att inom affärssystemet fanns faktorer som 

påverkade lagerdifferensen samt i den praktiska tillverkningen. För kopparen hade inte 

kopplingsutdragen beskrivits i affärssystemet. Men för el-plåten var det endast i den 

praktiska tillverkningen som en signifikant påverkan kunde identifieras. Tydligare 

summering kommer separat nedan i avsnitt 5.3.1 och 5.3.2.   

5.3.1. Kopparflöde 

Genom att analysera nuläget som beskrivits i avsnitt 4, speglar de nuvarande 6 % svinn 

inte verkligheten. Detta klassas som ett elektroniskt fel, ett försök att beskriva 

förädlingsprocessen men hjälp av ”ett” generellt pålägg. Pålägget bör beskriva 

mängden koppar som tillkommer utöver mängden som beskrivs av ritningen för 

kopparhärvan. Detta skulle då vara kopplingsutdraget samt påverkan av de förlängda 

härvmallarna. Kopplingsutdraget procentuella ökning till vikten visade sig kunde 

variera mellan 2,18 % till 3,71 %. Medan förlängningen av härvmallar kunde variera 

mellan (-0,9 %) till 5,5 %. De procentuella pålägget av 6 % var lika mycket för varje 

Statorpaket, när de i självaverket kunde variera mellan 2,18 %(härvutdrag) till 9,21 % 

(3,71 % härvutdrag + 5,5 % förlängd hävmall). Tillverkningsprocessen för olika 

produkter ser olika ut och kräver där med olika procentuella pålägg. För att inte skapa 

lagerdifferenser om order ingången varierar över tiden.  

Den praktiska orsaken som påverkade koppardifferenserna var ej rapporterad skrot, 

som stod uppskattningsvis för över 60 % av lagerdifferensen. Utifrån de datainsamling 

som utförts under en kortare period genom skrotrapportering se tabell 3. Övriga 40 % 

borde teoretiskt uppstå av påläggets bristfälliga uppbyggnad. Där 20,1 % av totala 

koppardifferensens uppkomst skedde på maskin 3, som bevistats i tabell 12. På grund 

av bristande tid har inte alla maskiners påverkan undersökts om de adderas ihop för att 

klargöra att de motsvara 40 % av total differensen. 
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5.3.2. Plåtflöde 

Genom att analysera nuläget som beskrivits i avsnitt 4 identifierades de procentuella 

pålägget som den primära anledningen till lagerdifferenser. Genom att differensen är 

positiv, betyder det att systemet drar mer material än vad de fysiskt behövs i 

tillverkningen. Konsekvensen blir då ökade lagerhållningskostnader av råmaterial. För 

att skapa ett trovärdigt underlag att basera de procentuella pålägget av el-plåt 

identifierades två orsaker till spill. De avkapade El-plåten och oljiga stator laminat. 

Dock varierar förädlingsprocessen mellan olika stansar som leder till att den avkapade 

plåten blir olika mycket. Enligt tabell 16 varierar den avkapad el-plåt mellan 0,3 % till 

0,57 %. Som bör sättas in i affärssystemet istället för den tidigare schablonen på 4 %. I 

produktionsprocessen på Mellanstansen slängs även oljiga statorlaminat på el-plåts 

nivå som bör skrotas som spill. Den procentuella andelen spill på Mellanstansen bör 

variera mellan 0,6825% (0,1625+0,52) till 0,8040% (0,2340+0,57), jämnt emot tidigare 

4 %.  

5.4. Analys av Systemstöd till lager 

Som tidigare nämnts använder sig fallföretaget av SAP som ERP system. Som 

innehåller material, kvantiteter, order, inköp samt produktionsorder och mycket mer. 

Men nackdelen att använda sig av SAP som är de största ERP systemet som finns på 

marknaden är att det inte speglar företagets affärssystems behov. Systemstödet är 

tillverkat för att passa majoriteten av företags behov. Som leder till att företag som 

använder SAP istället för att utveckla ett eget ERP system behöver göra 

generaliseringar för att beskriva materialflöden mer exakt. De tidigare 

generaliseringarna på fallföretaget har lett till lager differenser för att 

skrotningsprocenten varit för höga på el-plåten, samt för låga på koppar processer.  

Utifrån de teoretiska beskrivningar som lyfts fram från flera författare som beskriver 

olika sätt att hantera lager reduceringar. Beskriver samtliga, två viktiga faktorer som 

behöver iakttas om baklängesnedbrytning använts. Materieluppbyggnaden i 

affärssystemet måste vara näst intill perfekt samt måste allt skrot som tillkommer 

rapporteras. De identifierade grundorsaker som är direkt relaterade till lagerkvantiteter 

som nämnts tidigare. Är brister med dessa två faktorer. Skrottrapportering har knappt 

existerat, samt har produktionsritningar varit defekta. Förutsättningarna för höga 

lagerprecision har varit bristande.  

5.5. Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar handlar om anpassning till nya förutsättningar. Som Daniel 

Crowl beskrev de, är de vanligt med högt standardiserade arbetssätt inom 

organisationer. Om uppkomsten av koppar differenserna analyseras leder orsaker mot 

bristande kommunikation och vetskap mellan fabriksenheterna. För att undvika att 

förändringar som påverkar hela materialflödet implementeras utan konsekvenser, bör 

samtliga påverkade enheter analysera de effekter som medförs av förändringen. När 

dessa effekter är identifierade finns det ett underlag om förändringen bör implementeras 

samt vilka åtgärder som behöver göras. De saknas alltså ett standardiserat 

tillvägagångssätt för förändringsprocesser. 

5.6. Summering av analys 

Resultatet av fallstudien kommer kunna levereras en procentuell ökning av härvsatsens 

totala kopparvikt. Ökningen kommer bestå av två komponenter, förlängningen av 
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härvmallar samt kopplingsutdragen. Samt leverera den procentuella minskningen av 

El-plåtensspill för att succesivt minimera lagerdifferenserna av El-plåt.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 

Detta avsnitt kommer inkludera fallstudiens slutsatser. I form av hur 

forskningsfrågorna har besvarats och tillsammans kunna möta de mål och syfte med 

studien. Samt vilka rekommendationer som kommer presenteras åt fallföretaget.  

6.1. Forskningsfrågor  

Forskningsfrågorna skulle tillsammans mynna ut att syfte med undersökningen 

besvarades samt att det uppsatta målet blev besvarat. Nedan beskrivs resultatet av 

respektive forskningsfråga. 

 

 Hur kan det teoretiska, samt det praktiska råmaterialsförlusten beräknas?  

Första forskningsfrågan grundades för att skapa bättre förståelse över vad som ingår i 

råmaterialsförlusterna från ett teoretiskt samt ett praktiskt perspektiv. Som där med 

underlättade valet av undersökningsmetod för att skapa högre validitet och reliabilitet 

för datainsamlingarna. Undersökningarna mynnade i olika metoder för kopparen samt 

el-plåten.  

För att beräkna den teoretiska kopparförlusten undersöktes produkt- och 

produktionsritningar. Som visade sig att mängden koppar som teoretiskt bör användas 

för tillverkning av slutprodukten borde vara kopparmängden på slutprodukten adderat 

med procentuella avkapningen under kopplingsprocessen. Som motsvarade 0,5-1 % av 

totala koppar mängden i paketet, se tabell 1. Som teoretiskt borde varit den enda 

kopparförlusten under förädlingsprocessen. För att beräkna den praktiska förlusten av 

koppar användes balans vikts metoden. Slutsatserna från undersökningen var att 

förlusten varierade med avseende på vilken lindningsmaskin som tillverkade 

produkten. Därför behövdes råmaterialsförlusten beräknas separat för varje 

produktionsstation. 

För att beräkna den teoretiska el-plåtsförlusterna undersöktes stansningssnittets 

procentuella utnyttjandegrad. Som beskrivs i tabell 7. För att beräkna den praktiska 

förlusten undersöktes tillverkningsmetoden och undersökte om utnyttjandegraden av 

el-plåten var samma som stansningssnittet.  

 

 Varför skiljer sig den teoretiska förlusten mot den praktiska? 

Andra forskningsfrågan låg till grundade för att bredda kunskapen kring påverkande 

faktorer inom tillverkningsmetoderna.  

Skillnaden för kopparens teoretiska förlust och den praktiska var en ändring i 

tillverkningsmetoden samt kopplingsutdragens kopparmängd som inte finns med i 

produktritningarna. En ytligare parameter som påverkade lagret mycket var den 

oförutsedda skroten. 

Skillnaden för el-plåtens teoretiska förlust och den praktiska var att råmaterialets 

utformning och tillverkningsförutsättningarna. El-plåten levereras i form av rullar, där 

början och sluten av rullarna inte håller det kvalitetsmått som fallföretaget kräver. 

Andra förlusten uppstår av smörjningen av stansningsverktyget som är ett krav för att 

verktyget inte går sönder. Som leder till kvalitétsbristande plåt under en kortare period.  
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 Vilka faktorer bör ingår i den procentuella förlusten? 

Under avgränsningarna beskrivs spill som förutsedd förlust och de är de enda som går 

att beskrivas som ett konstant förlust och där med bör finnas i procentuella förlusten.   

Det som bör inkluderas i kopparens förlust, är den procentuella ökningen av härvmallar 

tack vare att längden har ett linjärt förhållande till vikten. Samt ökningen av totalvikten 

av kopplingsuttagen. De oförutsedda förlusten i from av slängda härvor bör rapporteras 

varje gång det händer för att kopparlagret aktivt ska reduceras. 

Det som bör inkluderas i el-plåtens förlust, är råmaterialet som inte går att förädla. 

Mängden är konstant per plåtrulle. Samt Statorplåten som blir oljig, som sker i 

frekventa intervall. Övriga maskin haveri där plåt måste slängas bör rapporteras varje 

gång för att el-plåtslagret reduceras med rätt kvantiteter.    

 

 Vilken effekt skulle justeringar i affärssystemet av förlusten medföra? 

De två materialflödena har kontrasterande problem. Kopparflödet har en negativ 

lagerdifferens och el-plåten har ett positiv. Effekten på kopparens materialflöde skulle 

bli att materielbehovet per produkt skulle spegla produkten bättre, samt att 

prissättningen skulle sättas på rätt mängd koppar. Effekterna på el-plåtens materialflöde 

skulle bli en minskad lagerhållningskostnad med över 3 %. Genom att minska 

affärssystemets behov kommer det vara möjligt att minska lagersaldon. Lagersaldons 

kvantiteter går att minska lika mycket som schablonen har minskats på grund av 

behovet under ledtiden för el-plåten minskas. Men samtidigt skulle båda flödena 

behöva rapportera oförutsedd skrot i den omfattnings som det uppkommer. 

 

6.2. Syfte 

Syftet med studien var att identifiera skillnaden mellan den teoretiska och praktiska 

råmaterialsförlusten. Som leder till att identifiera de skillnader som sker under 

förädlingsprocessen i praktiken och mynnade ut i resultatet. 

 Teoretiska kopparförlusten bör vara 0,5 %, men den praktiska förlusten 

varierade upp till 9,21 %. I praktiken variera förlusten efter tillverkningsmetod 

och produktionsstation.  

 Teoretiska el-plåtsförlusten bör vara uppkomsten av spill relaterat till 

stanssnittet som varierade mellan 34 - 43 %. Men i praktiken var förlusten 

ytligare 0,3 - 0,804 %, beroende på verktyg och tillverkningsmetoden.  

 

6.3. Rekommendation 

Målet med studien var att leverera en konkret procentuell ökning eller minskning av 

materielbehovet för att produktionsorder skulle spegla det praktiska behovet. Detta 

skulle då medföra att när affärssystemet utför lager reduceringar tack vare att produkter 

färdigställs, reduceras lagersaldon med liknande kvantitet som har använts i praktiken.  

För kopparen där studien har undersökt produktionsstationen Maskin 3, där nuvarande 

tillägg är 6 procent, rekommenderas en ökning med 1,96 %. Kopplingsuttagen står för 

2,83 % och förlängningen av härvmallen 5.13 %, som totalt skulle vara 7,96 %. 
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Härvmallarna undersöktes även för Maskin 4 och visade på en mindre förstoring. Som 

leder till rekommendationen att varje produktionsstation bör tilldelas ett specifikt 

koppartillägg som är utformade efter tillverkningsmetoden för varje maskin. 

Rekommendationen för el-plåten är likt kopparen, att varje produktionsstation bör 

tilldelas ett specifikt tillägg som speglar tillverkningsprocessen. Varje 

stansningsmaskins nuvarande tillägg på 4 procent borde reduceras till följande  

 0,35 % på maskin 1 

 0,35 % på maskin 2 

 0,804 % på maskin 3 

Som skulle leda till att det råmaterialsspill som uppkommer kommer automatiskt 

rapporteras av, men skrot som uppkommer måste rapporteras.   
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7. Diskussion  

Resultatet av studien visar på ett mer uppbrutet affärssystem kommer leda till pålitligt 

materialflöde.  Med de nya påläggen i systemstöden kommer verkligheten att beskrivas 

bättre igenom affärssystemet.  

Studien lyfter främst empiri relaterat till koppar från en lindningsmaskin. Tack vare att 

pålägget rekommenderas att brytas upp efter produktionsmetod istället för en generell 

schablon, påverkar det inte individuella resultatet. Alltså de analyserade data skulle inte 

bli mer trovärdigt om fler maskiner undersöktes på grund av att data hade olika 

förutsättningar. Resultaten för de olika maskinerna borde variera och där med går de 

inte att jämföra resultaten emellan. Dock går det inte att uppskatta hur mycket totala 

saldo differensen bör minska, men om konceptet implementeras på samtliga stationer 

skulle de vara möjligt att uppskatta. Genom att sätta rätt material behov i affärssystemet 

för varje tillverkningsprocess, kommer rätt material kvantitet dras från lagren.  

Den generella schablonen för El-plåten rekommenderas också att delas upp, detta på 

grund av varierande tillverkningsmetod. Analysen visade på att spillet per maskin 

varierar på grund av hur de praktiskt använder plåtrullar. Resultatet visade på att 

schablonen spill för El-plåten bör sänkas och variera för varje stansningsmaskin. Men 

i åtanke med en ändring av schablonen kommer material behovet per stansslag minskas. 

Tidigare med 4 % schablon fungerade genom att behovet som dras från teoretiska laget 

har varit faktiska behovet plus 4 %. Som kan vara en trygghet, som skapat ett överskott 

i lagersaldon för att materialbrister inte ska vara möjligt. Genom att sänka schablonen 

till process spill, blir det ett ”måste” att rapportera processkrot för att lagersaldon inte 

blir negativa. Alltså mindre material i fysisk form än vad det finns i affärssystemet.  

De felkällor som måste iakttas när resultatet observeras är den procentuella andelen ej 

rapporterad skrot, samt vikten av plåtrullar. Hur mycket rapporten påverkar 

saldodifferensen är en viktig del för identifikation av kopparflödet. För att vara säker 

på att alla påverkande faktorer har blivit identifierade borde spill faktorerna adderat 

med rapporterad skrot bli 100 % av saldo differensen för koppar flödet. På grund av 

den bristande tiden drogs slutsatsen att 63 % påverkan ut efter 3 veckors rapporteringar, 

men kan både bli ett högre eller lägre snitt över tid. Samt är de inte möjligt att med 

säkerhet säg att all skrot som slängdes skrevs upp. För plåten gjordes en uppskattning 

av plåtrullarnas vikt ut över hundratals plåtrullar, men de säkerställer inte om de tidigare 

plåtrullarna som fallföretaget har använt sig av har samma snittvikt.  

 

Syftet och målet med studien var att identifierar andelen obrukbart råmaterial och 

uppskatta schabloner för att beskriva materialflöden bättre i affärssystemet. Detta skulle 

då medföra att lagerdifferenser inte uppstår. Men för att de uppskattade schablonerna 

ska fungera för att minimera lagerdifferenser blir det kritiskt att rapportera process 

skrot. Om process skrotet inte rapporteras har endas halva problemet lösts ur ett 

fallföretagets perspektiv.  Lösningen är även begränsad till tillverkningsprocessen och 

plåtrullarnas storlek. Om tillverkningsprocessen skulle ändras att, möjligtvis att färre 

kopplingsutdrag skulle behövas på en tillverkningsstation eller härvmallarna skulle 

ändras skulle det procentuella pålägget behöva ändras. Samt om plåtrullarna skulle 

levereras i mindre eller större vikt skulle det procentuella förhållandet till den avklippta 

längden förändras och behöva schysteras.  
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7.1. Vidare forskning 

För att skapa ännu bättre förutsättningar för att resultat ska få hög kredibilitet skulle 

varje produkt behöva få en individuell schablon istället för ett generellt per maskin. 

Resultatet skulle bli mer precis och skulle gälla för koppar- och el-plåtensprocessen. 

Studien har anpassat lösningen till affärssystemet, använt sig av nuvarande 

tillverkningsunderlag och adderat ett procentuellt pålägg som beskriver de extra 

material behovet. Men skulle vara intressant att istället anpassa tillverkningsunderlaget 

så det speglar verkligheten bättre och där med ta bort majoriteten av pålägget inom 

affärssystemet. Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur skrotningen koppas 

till artiklar samt tillverkningsprocesser och där med utföra en kostnadsanalys över om 

maskiner ska byttas ut för att spara in skrotningskostnader.  
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Mikeal Milebacke, Produktionslinjechef ABB LV Motors  

Sebastian Kleberger, SAP Configuration Engineer & PP Super User ABB Robotics  



I 

 

Bilaga 1. Vikt per koppardimension 

Tabell: Vikt per koppardimension per meter 

Koppartråd 

Dimension(mm) Vikt(gram) per meter 

0,95 Ø 6,3269 

1,00 Ø 7,0105 

1,06 Ø 7,8770 

1,12 Ø 8,7939 

1,18 Ø 9,7614 

1,25 Ø 10,9539 
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Bilaga 2. El-plåts vikt per meter 

Tabell: El-plåts vikt per meter 

Plåtbredd 250 280 315 355 400 

Vikt per 

meter plåt 

0,98kg 1,10kg 1,24kg 1,39kg 1,57kg 
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Bilaga 3. Plåtrullar 

Tabell: Antal undersöka plåtrullar och totalvikt 

Plåtbredd 250 280 315 355 400 

Antal rullar 506 350 267 130 598 

Total 

vik(ton) 

610,9 433,9 473,1 250,5 954,3 
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Bilaga 4. Orsaksdiagram Koppar 

 

Figur: Orsaksdiagramkoppar 
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Bilaga 5. Orsaksdiagram El-plåt 

 

 

Figur: Orsaksdiagramplåt 
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Bilaga 6. Intervju Jordi Sanz 

 

Semistrukturerad intervju CM 

Jordi Sanz (produktionsteknik) 

 

Stansningsmetod 

Observationer av stansningen måste göras för att det finns tre olika stansar på 

fallföretaget. Dock ser stansningen likadan ut så samma metoder kan användas för 

underökning. Stansningen börjar med att sätta upp en plåtrulle på en ställning, början 

av rullen kapas av för eventuella märken. Sen förs plåten in i stansningsmaskinen för 

att slå ut rotorplåt samt statorplåt. Dock samtidigt som detta sker försvinner resten av 

plåten(spillet) ner i en skrotningstratt och förs ut till en skrotcontainer. När plåtrullen 

nästa är slut måste maskinen sluta för att den sista delen av rullen är böjd för mycket 

för att användas. 

Ibland måste dock en del plåt förutom början och slutet slängas för att det har blivit 

märken på plåten. Detta räknas som oförutsett skrot och måste beräknas för att skapa 

en tydligare bild över plåt behovet för produkterna.  

 

Figur 6: Det teoretiska material behovet 

 

Metoden för att undersöka den procentuella andelen oförutsett skrot skulle då vara att 

undersöka hur mycket plåt som använda på ett år. Alltså hämta data från SAP mellan 

två inventeringar av en plåt typ. Sen dras rotorplåten, statorplåten samt spillet bort, då 

får vi ut hur mycket oförutsett skrot som uppkommer. För att kunna beräkna det spillet 

som uppkommer i produktionen för de olika stanssnitten så behöver varje snitt ritas upp 

i CAD program så de är möjligt att veta hur stor mängd som gör till respektive del.  

 

 

 

 

Rotorplåt Statorplåt Spill
Oförutsett 

skrot

Totala 
mängden 

elplåt
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Bilaga 7. Intervju Micke Milebacke 

 

Semistrukturerad intervju CW 

Micke Milebacke (Produktionslinjechef CW) 

 

Lindning och kopplings metod 

Observationer av lindningsflöderna måste göras på både AW1 och AW2 för att 

lindnings processer ser olika ut. AW1 har en maskin som lindar statorpacketen där 

inställningen av maskinen påverka mycket. Den mänskliga faktorn kommer även in när 

härvorna ska limmas ihop som kan leda till att maskinen lindar fel och härvor av koppar 

måste slängas. På kopplingen vid AW1 så finns det spill som klipps bort och varierar 

varje gång men inte så mycket. AW2 lindas statorpacketen för hand med hjälp av en 

maskin som knyter ihop härvor som sedan placeras på statorn. Om maskinen knyter 

ihop härvorna fel så kasseras dom. På samma sätt som på AW1 klipps en bit av 

koppartrådarna bort vid kopplingen.  

 

Undersökningsmetod 

För att kunna dra kvalificerade slutsatser över hur mycket svinn det blir på avdelningen 

CW på olika artiklar behöver data samlas in. Datainsamlingsmetoden som bör användas 

är att börja dokumentera varje härva som slängs och vilken artikel den hör till. Detta 

för CW1 och CW2 för att det finns ingen dokumentation som kan kopplas på 

artikelnivå. 

För att kunna undersöka den teoretiska materialtillgången så tänker 

artikelbeskrivningarna användas som underlag. Men för att säkra upp reliabiliteten av 

metoden så måste stickprov på färdig produkt jämföras med beskrivningarna och vara 

liknande.  

För att undersöka spillet som uppkommer vid kopplingen så måste stickprov göras av 

hur mycket koppar som klipps av varje gång och senare beräkna ett medelvärde av hur 

mycket som kapas.  
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Bilaga 8. Intervju Johan Gustafsson 

 

Semistrukturerad intervju CW &CM 

Johan Gustafsson (produktionsteknik) 

 

Intervju med Johan från produktionsteknik. Intervjun fokuserade på avdelningarna CM 

och CW. 

CM: 

Oförutsett skrot uppstår lite över att i produktionskedjan. Det som bör undersöks 

närmare är stansarna samt, stora paketsvetsen. På stora paketsvetsen så har lyftdonet 

svårt att greppa all statorplåt så är kvar en del i botten som ibland slängs och ibland 

sparas.   

CW: 

På CW så finns de 2 produktionslinor CW1 och CW2. På CW1 så lindas alla lindningar 

med en maskin, där uppkommer det förluster av koppar när maskinen pressar ihop 

trådarna samt när tråden tar slut. Då behöver tråd slängas och börja om processen. Det 

andra momentet som de uppkommer koppar förlust är när kopparen ska kopplas så 

behöver kopparen klippas av till raka stumpar. På CW2 finns så lindas härvor av en 

maskin som sedan operatörer placerar på statorpacketen. Förlusten av koppar 

uppkommer när maskinen lindar härvorna fel samt när tråden tar slut. Under 

kopplingsmomentet på CW2 blir det en förlust av koppar som på CW1. För båda 

kopplingsstationerna uppkommer det alltid lite spill som bör undersökas om de är med 

räknat i produktspecifikationen. 

Rekommenderat datainsamling: 

För att samla inte data för Lindningen på CW1 och CW2 finns det två olika sätt. Börja 

dokumentera vilka härvor man slänger samt så kan man räkna av den från 

koppartrådlagret. Detta kan vara en lätt och snabb start för att samla in data. Andra 

metoden kan vara att innan koppar slängs, så väger man den och skannar streckkoden 

på produktionsordern och rapporterar de som en utökad använd mängd koppar vid 

produktionen av artiklarna. Då kan den extra kopparmängden kopplas till specifika 

produkter och där med skapa ett underlag till produktionsteknik på vilka produkter som 

bör lika i fokus. 

För att samla in data på kopplingen så bör observationerna göras genom att mäta den 

längd koppartråd som slängs varje gång för att skapa en medellängd som kan läggas in 

i BOM:en så att rätt mängd koppar räknas av varje gång en artikel ska produceras. 
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Bilaga 9. Intervju Sebastian Kleberger 

 

Semistrukturerad intervju Logistik 

Sebastian Kleberger (SAP Configuration Engineer & PP Super User) 

 

Intervju med Sebastian Kleberger Controller från ABB Robotic, specialist på SAP och 

material uppbyggnad i SAP. 

Hanteringen av råmaterialet har haft differenser under än längre period. Vid tillfällen 

när stansningen har överrapporterat jämtemot produktionsorder så har inte den extra 

mängd plåt som används dragits från lagret som i teorin motverkar de fyra procent som 

ligger i systemet idag. Detta kan undersöka genom att jämföra MB51 i SAP som visar 

data om hur mycket som tillverkats. Jämtemot hur många kilo som dragits från 

plåtlagret genom att kolla COOIS:en i SAP.  

För att kunna koppla de spill som uppkommer i början av, samt i slutet av en plåtrulle 

till produktionen så bör man beräkna ett snitt mängd av plåten som försvinner varje av 

varje plåtrulle. Sen slå ut den på alla slagen som kan göras ut av en plåtrulle, (tillägg på 

Spillet). 

Om detta skulle hända ibland skulle konsekvensen bli att plåtlagret får en mindre 

kvantitet i verkligheten och lagret på rotor- samt statorplåt skulle bli större vekligheten. 

Dock i SAP skulle vi få diffar i hur mycket vi har.  

Tillvägagångssätt vid implementering 

Idag vet man inte hur mycket av ett stansningssnitt som blir spill och hur mycket som 

vidare förädlas. För att kunna veta hur mycket spill som kan säljas vid tillverkningen 

av en elgenerator så måste man dela upp materialet som används vid stansningen. 

Andelen spill som säljs blir ett tillägg på vinsten av en el-generator. Därför kan de vara 

intressant att kunna koppla specifika andelar spill till specifika produkter. För att detta 

ska fungera i SAP så bör den procentuella delen spill läggas ihop med den andel skrot 

som uppkommer vid produktionen.  

 


