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Jessika Eriksson och Daniel Westerlund
Söderfors, 26 maj 2016

Sammanfattning
För att kunna klara konkurrensen på en tuff marknad, krävs en bra leveransservice och att
leverera rätt mängd i rätt tid. Erasteel Kloster ABs verk i Söderfors, jobbar för att uppnå en
leveranssäkerhet med ett mätvärde (On-Time-In-Full) på 90 %.
Syftet med examensarbetet har varit att kartlägga planerings- och tillverkningsprocessen hos
Erasteel i Söderfors med utgångspunkt att hitta orsakerna till avvikelserna på levererad vikt
till kund. Målet var att identifiera de viktigaste orsakerna för viktavvikelserna samt att
leverera ett förslag på hur processen kunde förbättras för att öka leveranssäkerheten.
En analysmodell skapades där kartläggning, datainsamling, analys av data och förbättringar
ingick. En hierarkisk kartläggning gjordes över hela processen, från planering till utleverans,
och en detaljstudie gjordes för att kunna identifiera eventuella orsaker till avvikande levererad
vikt. Data samlades in från olika delar av processen, främst toleransavvikelser och
skrotorsaker.
För att identifiera dimensionsområden och stålsorter som avvek mest med avseende på
levererad vikt, skapades diagram i Minitab, där alla värden för toleransen sattes upp och
jämfördes för alla diameterområden. För ett godkänt In-Full skulle värdena ligga inom ±10 %,
de övriga parametrarna blev under -10 % respektive över 10 % tolerans. Samma typ av
diagram skapades för alla stålsorter. Resultatet av diagramen var att tre (3) olika
diameterområden, valdes ut och sex (6) stycken stålsorter. Pareto-diagram skapades för att
kunna identifiera de vanligaste skrotorsakerna. Ur diagrammen kunde utläsas att processkrotet
stod för en stor del viktbortfallet för alla diametrar som studerades närmare. Även skrotning
på grund av längdkrav och krokigt material hade en betydande inverkan på mängden skrot.
Anmärkningsvärt var att sambandsdiagrammet, för det ena diameterområdet, gav en
sågbladsliknande profil då levererad vikt ställdes upp mot minsta orderkvantitet (MOQ). Det
indikerar att utbytet, som finns för de olika operationerna, troligtvis inte är uppdaterade.
En av anledningarna till att ett av diameterområdena avviker, kan bero på problem då kapseln
delas på tre. Vissa osäkerheter finns i analysen då värden och vikter som analyserats, har
baserats på teoretiska vikter, då få vågar finns i produktionen. Det innebär att uppföljning på
ett korrekt sätt inte kan utföras och därmed blir det svårt att identifiera områden för
förbättringar. Även kunders önskemål om specifika längder orsakar problem, vilket
analyserna har visat.

Summary
To be able to withstand competition in a more competitive market, it requires a good delivery
service and to deliver the right amount of material at the right time. Erasteel in Söderfors are
working to achieve their set goal of 90 % for their OTIF on delivery safety.
The purpose of the thesis was to map the planning and manufacturing process with the
starting point to find the causes that cause deviations in the weight delivered to the customer.
The goal was to identify the main causes for the deviations of the weight and to deliver a
proposal on how the process could be improved to enhance the delivery of safety.
An analytical model was created. It consisted of operations as mapping, data collection,
analysis of the collected data and improvements were created. A hierarchical mapping was
done of the entire process, from planning to delivery, and a detailed study was made in order
to identify possible causes of deviant delivered weight. Data were collected from different
parts of the process, mainly deviations from tolerance and scrap reasons.
To identify the dimension intervals and steel grades that deviated most from In-Full, a chart
was created in Minitab. There, all the values of tolerance were set up and compared for all
diameter intervals. To pass In-Full, the values must be within ±10% and the other parameters
below -10% or above 10% tolerance. The same type of graph was created for all steel grades.
The result of the charts was that three (3) different diameter intervals, were selected and six
(6) steel grades. Pareto charts were created in order to identify the most common causes of
scrap. The diagrams showed that the planned scrap from the process, account for a large part
of weight loss for all diameters studied closer. Scrapping due to the length requirements and
crooked materials had a significant impact on the amount of scrap. Noteworthy was that the
scatter plot, for one of the diameter interval, gave a blade-like profile, when delivered weight
was compared to Minimum Order Quantity (MOQ (). That indicates that the yields, used for
the different operations, are probably not up to date.
One of the reasons that one of the diameter interval differ, can be due to difficulties when the
capsule is divided in three. There are some uncertainties in the analysis because the values
and weights that were analyzed are based on theoretical weights. This means that follow-up in
a proper manner cannot be performed and therefore it becomes difficult to identify areas for
improvement.
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Ordlista
ASP® – gasatomiserat pulverstål som är ett registrerat varumärke för Erasteel.
Avkolning – under hög temperatur och när materialet utsätts för syre (som finns i luften)
diffunderar kolet från ytan av stången. Det blir avkolat och ytzonen får andra egenskaper.
BOM – Bill Of Material, beskriver i SAP hur mycket material som krävs för att tillverka en
viss mängd stång eller ämne.
Charge – kallas den smälta med stål som har en viss analys och som senare blir göt eller
pulver (kapslar).
CIP – Cold Isostatic Pressure, en kallisostatisk kompaktering som görs genom att kapseln
sänks ner i vatten och utsätts för ett högt tryck. Kallkompaktering görs för att kapseln, som är
fylld med stålpulver, ska bli lite tätare för att leda värme bättre vid varmkompakteringen.
Etappglödgning – en form av värmebehandling, där materialet har en liggtid på cirka 8
timmar i hög temperatur, för att få ett visst tillstånd i materialet. Gäller ämne som ska
bearbetas vidare.
Göt – stål som tillverkas genom att det smälta stålet tappas upp i kokiller och det stelnade
materialet kallas göt.
HIP - Hot Isostatic Pressure, en hetisostatisk kompaktering som görs genom att kapseln
utsätts för ett högt gastryck. Varmkompakteringen görs för att kapseln, som är fylld med
stålpulver, ska bli tät och homogen.
HSS – normalt står det för High Speed Steel, i detta fall har det använts för att benämna
konventionellt tillverkat snabbstål, det vill säga göt-tillverkning.
Kapsel – ett stort plåtrör som fylls med stålpulver och som senare kompakteras i HIP till ett
solitt och homogent material.
Klabb – ett bearbetat ämne med en åttkantig form.
Masterdata - en person med denna befattning kallas Masterdata. Den personen lägger upp till
exempel materialkoder, BOM och Rutt så att material kan beställas och tillverkas.
Materialkod – exempel BR1230PE84. Står för: stång (BR), 1230 (stålsort 123.0), svarvad
(PE) och 84 (diameter 84 mm).
Minitab – är till för att hantera stora mängder data, vilka skulle bli för svåra eller
tidskrävande för Excel att hantera. Minitab är ett verktyg för att jobba med att ta fram
statistik.
Mjukglödgning – en form av värmebehandling, där materialet har en liggtid på cirka 36
timmar i hög temperatur, för att få ett visst tillstånd i materialet. Gäller stång.
MOQ – Minimum Order Quantity, minsta orderkvantitet. En kund kan endast beställa en viss
minimum-kvantitet med multiplar. Dessa värden är till för att kunna planera tillverkningen
och veta hur mycket material som behövs i början av tillverkningen för att få ut tillräckligt
med material för att kunna nå beställd vikt
OTIF – On-Time-In-Full är ett nyckeltal där leveranssäkerheten mäts, där On-Time står för
leveranstiden och In-Full står för levererad vikt. Det som mäts är om rätt vikt med rätt kvalitet
levereras på rätt leveransdatum. I Söderfors finns en viss tolerans för den levererade vikten till
kund på ±10 %. Det betyder att om kunden beställer 100 kg, är det accepterad att levererad
vikt kan variera mellan 90 och 110 kg.
Pipe – en ”tratt” som bildas i kapseln under kompakteringen. Då pulvret inte alltid fyller ända
upp mot plåten, bildas ett hålrum mellan pulver och toppenplåten, vilken sjunker in och möter
pulvret i kapseln under kompaktering. Den defekt som bildas kallas pipe.
ProdAdmin – återrapporteringssystem för produktionen.
Rutt – en beskrivning i SAP om hur ett material ska tillverkas, vilka operationer som ska
utföras.

SAP – Systems Applications Products. Ett affärsprogram där inköp, kvalitetskontroll och
tillverkning sköts. Dock tillsammans med andra program såsom till exempel Microsoft Excel
och ProdAdmin.
Saxmärke eller saxbett – då ämnet klipps i saxen blir det ett märke av saxen på ena sidan av
saxen.
Snabbstål – Snabbstål är specialstål goda skäregenskaper. Tål även höga temperaturer bra.
Stålsort – de olika stålsorterna betecknas exempelvis 123.0 och 130.0.
Stång – säljs till kunder som utifrån stängerna tillverkar verktyg såsom borrar, fräsar, osv.
Utbyte – är relationen mellan tillverkade produkter och ingående material. Anges ofta i
procent (%).
Ämneslinje – stod klar 1992 och var till en början endast tänkt att tillverka ämnen vid. Senare
lades produktionen om och även stång började tillverkas här.
Ändklipp – för att få fina ändytor efter valsningen kapas båda ändarna bort på ämnet, ett
ändklipp görs.
Ämne – halvfabrikat som säljs för vidarebearbetning till klenare dimensioner som tråd eller
band. Säljs både till interna och externa kunder.

1 Introduktion
Erasteel Kloster AB, vilken vidare kommer att benämnas Erasteel, ingår i den franska
koncernen Eramet som är verksamma inom gruv- och legeringsindustrin i olika delar av
världen. Erasteel är verksamma på tre orter i Sverige varav en av anläggningarna ligger i
Söderfors. Där tillverkas gasatomiserat snabbstålspulver genom att en stålsmälta rinner sakta
genom ett litet hål och dess stråle slås sönder med riktade gasstrålar. Det bildas små granuler
(pulver) av snabbstål med en viss storleksfördelning. Pulvret fylls i kapslar som kompakteras
med tryck och värme, HIPas (Hot Isostatic Pressure) till ett solitt och homogent material,
alternativt säljs direkt som fritt pulver. Dessa kapslar smids och valsas vidare till ämnen och
stänger med olika diametrar. Även göt som är tillverkade i Commentry, Frankrike,
vidareförädlas till ämnen och stång i Söderfors. Stång säljs direkt till kund för tillverkning av
verktyg för skärande bearbetning, medan ämnena säljs till kund för vidare bearbetning, till
exempel till tråd och band, som senare blir borrar och sågar.
För att kunna konkurrera på en stagnerande och hårt konkurrensutsatt marknad, krävs en
mycket bra leveransservice. En del i en bra leveransservice är att leverera rätt mängd i rätt tid.
Idag levererar Söderfors så gott som alltid i tid, men levererad vikt avviker ibland.
Viktavvikelserna innebär att för lite material har producerats eller att det producerats mer än
önskat. För lite producerat material innebär ofta att ordern inte kan skickas till kund, för
mycket producerat material kan i vissa fall skickas iväg men innebär i så fall ett visst
resursslöseri.
Avvikelserna i producerad vikt gör att verket i Söderfors inte uppnår uppsatta mål för
leveransservice. Erasteel har en målsättning för nyckeltalet In-Full som innebär att 90 % av
alla ordrar inte ska uppvisa en avvikelse på mer än 10 % när beställd vikt jämförs med
utlevererad.

1.1 Syfte och mål
Syftet med examensarbetet är att kartlägga planerings- och tillverkningsprocesserna med
utgångspunkt att hitta orsakerna till avvikelserna mellan levererad vikt och beställd vikt.
Målet är att presentera de viktigaste orsakerna bakom viktavvikelserna och ge förslag på hur
processen kan förbättras för att öka leveranssäkerheten.

1.1.1 Frågeställningar





Vilka produkter avviker oftare för mycket från beställd vikt och varför?
Vilka faktorer i planeringen kan påverka utfallet av levererad vikt?
Hur påverkar eventuella brister i processen In-Full-värdet?
Hur kan processen förbättras för att säkerställa att rätt vikt kan levereras till kund?
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1.2 Avgränsningar
Examensarbetet kommer inte att omfatta någon verksamhet utanför Erasteel i Söderfors.
Ingen utredning kommer att göras kring tillverkning av ämne och stång från göt. Eventuella
viktavvikelser vid försäljning av fritt pulver kommer inte att utredas.
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2 Teoretisk referensram/teknisk bakgrund
Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur, både intern (från Erasteel) och extern ligger till
grund för den teoretiska referensramen/tekniska bakgrunden. Fokus har varit på
leveransservice och dess uppbyggnad inklusive hur det mäts, men även på de eventuella
problem som kan uppstå vid kapseltillverkning. Detta för att få viss förståelse för varför en
del skrotningar görs.

2.1 Kundservice
Inom logistiken används uttrycket kundservice ofta. Det syftar på den samverkan som finns
mellan kund och leverantör från det att en vara beställs ända tills efter den levererats. Att ha
en bra kundservice innebär att företaget har god kommunikation med sina kunder och
levererar på ett tillfredställande sätt [1].
Syftet med kundservicen är att identifiera och tillgodose kundens behov, minst lika bra eller
bättre än konkurrerande aktörer. Fokus ligger ofta på att leverera: rätt mängd av rätt produkt i
rätt tid på rätt plats i rätt skick till rätt pris och med rätt information. För att kunna överblicka
hur väl kundservicen fungerar är det viktigt att sätta tydliga mål för hur varje del ska prestera
och använda rätt verktyg för att mäta resultaten. En utmärkt kundservice är viktigt, men
samtidigt måste det övervägas om kostnaden för att uppnå en viss nivå inom specifikt område
är en lönsam investering [2]. Är däremot nivån på kundservicen inte acceptabel, kommer
kunderna vända sig till andra leverantörer [3].

2.2 Leveransservice
Kundservicen kan delas upp i aktiviteter som görs före, under och efter leveransen av varan.
Funktionen som behandlar det som sker under själva leveransen av en vara kallas för
leveransservice. Begreppet är enligt Oskarsson et al. [1], uppbyggt av element som behandlar
olika delar av processen, se figur 1.
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Leveranssäkerhet
• Hur ofta levereras
rätt vikt till kund?

Lagertillgänglighet
• Andelen ordrar som
kan levereras direkt
till kund från lager.
Information
• Kommunikation och
informationsutbyte
mellan leverantör
och kund.

Leveranspålitlighet
• Hur ofta stämmer
den angivna
ledtiden?

Ledtid
• Tiden det tar från
mottagen order till
levererad produkt.

Leveransservice

Flexibilitet
• Förmåga att anpassa
sig efter en kunds
specifika behov.

Figur 1. Några av de element som bygger upp begreppet leveransservice [1].

Hur bra leveransservicen fungerar beror till stor del på kvalitén i leveranserna och
informationsflödet, vilket gör att mätning och uppföljning av dessa är bra utgångspunkter för
förbättringar [4].
Ett sätt att beskriva leveransservicen på, enligt Bowersox [2], är att dela in den i tre
huvudelement: tillgänglighet, processprestanda och pålitlighet.


Tillgängligheten innebär att företaget kan tillhandahålla en produkt när den efterfrågas
av kund. Ett typiskt tillvägagångssätt är att producera mot ett lager i väntan på
förväntad orderingång. Den förväntade tillgängligheten baseras ofta på prognoser.



Processprestandan behandlar tiden det tar att leverera en produkt till kund. Två
faktorer som påverkar är ledtiden, hur snabbt det går från att kunden lägger en order
till att produkten är levererad samt hur ofta den angivna ledtiden stämmer. Detta är
viktigt för att kunden själv ska kunna planera och utföra sina egna aktiviteter. Vid
varierande ledtider måste kunden bygga upp ett säkerhetslager för att skydda sig mot
sena leveranser. En stabil ledtid blir allt viktigare då det blir mer och mer vanligt med
specifika önskemål om leveransdatum. Ytterligare en faktor är flexibilitet, att kunna
anpassa sig mot specifika behov och förmågan att lösa oväntade problem.



Med pålitlighet menas att den levererade produkten är felfri, levererad till rätt plats, i
rätt mängd och vid rätt tillfälle. Men även att tillhandahålla tydlig och löpande
information till kunden om aktiviteter och orderstatus är viktiga delar. Forskning [5]
har visat att förmågan att leverera korrekt information är ett av de viktigaste attributen
i en bra kundservice. Det är värdefullt för kunden att i förväg få information om
eventuella problem med leveransen, för att kunna anpassa sin verksamhet i tid utifrån
materialtillgång [2].

En viktig faktor som kan påverka processprestanda och pålitlighet, är hur stort utbudet av
produkter från en fabrik är. Forskning av Mapes et al. [6], visar att ett stort utbud av produkter
ofta leder till dålig processprestanda och pålitlighet.
4

2.3 Nyckeltal
En förutsättning för att kunna bedöma hur väl en process eller operation fungerar, är att ha
någon form av prestandamätning redovisat i så kallade nyckeltal. Det skulle även vara
omöjligt att styra en process fortlöpande utan fungerande prestandamätningar [7]. För att få
fram ett användbart resultat är det viktigt att veta vad som ska mätas då prestandamätningar
ofta redovisas kvantitativt men analyseras i kvalitativa termer. Dessa kan bli oklara och svåra
att tolka om faktorerna som ger resultatet inte är tillräckligt lämpade [3].
Nyckeltal kan ge samband mellan varandra som hjälper till att analysera övergripande
problem i process eller organisation och för att ha någon relevans måste de även ha ett
referensvärde att jämföras med [8].
Enligt Parmenter [9] finns det tre olika grupper av prestandaindikatorer: Key Result
Indicators (KRI), Performance Indicators (PI) och Key Performance Indicators (KPI), som på
svenska översätts till nyckeltal. Innebörden av dessa kan ofta blandas ihop, vilket leder till att
företag ofta använder fel metoder för att mäta sina nyckeltal [9]. I boken av Catasús et al. [8]
används ett annat system för att dela in prestandaindikatorerna och termen nyckeltal används
även för att mäta övergripande ekonomiska resultat tvärt emot vad Parmenter [9] säger.


Övergripande resultatindikatorer (KRI) är ett samlat resultat från flera olika funktioner
som ger en bild av om utvecklingen inom ett större område går åt rätt håll.
Indikatorerna ger dock ingen information om vad som behöver åtgärdas för att göra en
förbättring. Exempel på KRI är hur nöjda kunderna är.



Prestandamått (PI) är ett mått som ligger mellan de övergripande indikatorerna och
nyckeltalen, det talar om vad som behöver åtgärdas inom vissa delar av
organisationen. Ett prestandamått kan till exempel vara nettovinsten för en viktig
produktionslinje.



Nyckeltal (Key Performance Indicators) är mått som ska fokusera specifikt på de delar
som är viktigast för ett framgångsrikt arbete. Några viktiga kännetecken för ett
nyckeltal är att det inte ska vara baserat på finansiella grunder, de ska mätas dagligen
eller åtminstone veckovis, kunna knytas till ansvarig individ eller grupp och påverka
alla andra prestationsmått positivt. Ett nyckeltal ska tydligt peka på vilka åtgärder som
behöver vidtas för att förbättra ett resultat. Visar nyckeltalet dåliga värden ska den
ansvarige individen eller gruppen kunna svara på vad som är fel [9]. Det är också
viktigt att nyckeltal inom kundservice svarar såväl mot företagets strategiska mål som
mot kundens mål och värderingar då kundservice handlar om att uppfylla kundens
önskemål [3].

På Erasteel i Söderfors använder man ett nyckeltalsystem kallat OTIF, som står för On-TimeIn-Full. Det är en kombination av leveranspålitlighet och leveranssäkerhet. OTIF är uppdelat i
två delar:


On-Time-delen redovisar leveranspålitligheten och är ett mått på hur ofta företaget
levererar sina produkter i tid åt kunden. Enligt Stewart [10] är det ett betydelsefullt
nyckeltal för att kontrollera materialflödet. I Söderfors anses On-Time-delen vara
5

uppfylld om den faktiska ledtiden har en avvikelse som är mindre än 10 % från den
angivna ledtiden.


In-Full mäter leveranssäkerheten, alltså hur väl den levererade vikten material till
kund stämmer överens med den beställda vikten. Här tillåts en avvikelse med ±10 %
för varje order.

Tillsammans bildar de två delarna OTIF, som mäter vad som brukar kallas leveransprecision,
andelen kompletta leveranser i tid. Erasteel strävar efter att uppnå ett OTIF-värde på 90 %.
Inom företag finns ofta uppsatta mål för nivån på till exempel leveransprecisionen men det är
vanligt att det inte har tagits i beräkning om kostnaden för att uppnå den eftersträvade nivån är
högre än mervärdet leverantörer [3].
En faktor som kan påverka OTIF, är den skrotning som görs under tillverkningen. Om ett
processteg inte har fungerat som beräknat, kan mer mängd material än beräknat skrotas.

2.4 Problem som kan uppstå vid kapseltillverkning
Om det är för lite vikt vid utleverans, kan bortfallet komma från olika delar i processen. En
del skrot kan komma från att tillverkningen av kapslar inte har fungerat. Att tillverka kapslar
innebär inte bara att ett homogent och rent material erhålls. Det innebär också en del risker för
att kapslarna kan bli defekta. Nedan följer en förenklad och förkortad beskrivning av
kapseltillverkningen med fokus på de problem som kan uppstå och leda till skrotning av
material. Det kan även bli en säkerhetsrisk för både personal och utrustning om tillverkningen
inte fungerar. All information som beskriver de problem som kan uppstå, har hämtats från
intern information från Erasteel i form av utbildningsmaterial och samtal med sakkunniga.


Argon i kapslarna – Den hetisostatiska pressningen, HIPningen, sker under högt
gastryck där argon (Ar) används som tryckmedium. Det är viktigt att svetsarna kring
locken på kapseln är täta, annars kan argon läcka in i kapseln under kompakteringen.
Om argon kommer in i kapseln kan gasporer bildas och materialet blir sprött och kan
splittras vid smide.



Krokiga kapslar – Det kan finnas en koppling till låg kapselvikt. Dock kan påståendet
varken bekräftas eller dementeras. En krokig kapsel antas leda till att den inte kommer
att kunna smidas eftersom smidesmaskinen inte kan hantera ett alltför krokigt ämne då
det inte blir centrerat.



Svällda kapslar – Detta fenomen uppstår på grund av termisk utvidgning eller inre
tryck i kapseln då den ligger i förvärmningsugnen innan HIP. I tidigare processteg
kompakteras kapseln i en kallisostatisk press, CIP, vilket sker i högt vattentryck. Om
ett läckage finns i kapseln, i exempelvis svetsen eller ett veck som bildats, kan vatten
tränga in och vid uppvärmning bildas ånga och kapseln expanderar.
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3 Metod och genomförande
För att kunna kartlägga vilka produkter som oftare avviker i vikt, hur stabil
produktionsprocessen är idag samt hur produktionsplaneringen fungerar, utformades en
analysmodell till hjälp för hur kartläggningen skulle genomföras. Analyser gjordes på
insamlad data från kvantitativa och kvalitativa undersökningar, såsom datainsamling och
diskussioner med operatörer och planerare. Utvalda delar av processen utreddes vidare med
lämpliga metoder. Anledningen till att välja detta tillvägagångsätt var att väldigt många
faktorer kunde orsaka problemet och att arbetet kom att behöva inriktas allt eftersom.

3.1 Analysmodell
En analysmodell skapades med DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) som
grund men förenklad. DMAIC ingår som ett verktyg i metodiken Sex Sigma, som är ett sätt
att jobba med kvalitets- och processförbättringar [11].
Med hjälp av analysmodellen skulle leveransproblemet brytas ner i mindre delar och ge en
översiktsbild, där relevanta faktorer kunde identifieras och förbättringar implementeras.
Den analysmodell som skapades för examensarbetet bestod av kartläggning, datainsamling,
analys och förbättringar, se figur 2. För respektive huvuddel lades det in olika moment som
skulle genomföras för att kunna gå vidare med arbetet. Att införa förbättringar och följa upp
dem skulle inte hinnas med inom tidsramen för examensarbetet och har därför inte tagits med
i analysmodellen.

Kartläggning

Översikt över
processen.
Detaljstudie av
processen. Från
planering till
utlastning.
Identifiera
områden och
felkällor där
stort bortfall av
material sker.

Datainsamling
Insamling av
data från olika
delar av
processen.

Analys
Sortera data för
att hitta
intressanta
områden.
Analysera
eventuella
orsaker till
viktavvikelser.

Förbättringar

Hitta områden
för förbättringar
och ge förslag på
förbättringar som
kan leda till ökad
leveranssäkerhet.

Undersök
närmare
specifika
områden som
påverkar
viktavvikelser.

Figur 2. Analysmodell bestående av fyra huvuddelar. Under varje huvuddel, representerar blocken i huvudsak det
arbete som ska utföras under examensarbetet.

En viktig del för att kunna identifiera orsakerna till de avvikelser som finns, var att kartlägga
hela processen, från planering till utleverans, även i detalj.
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3.2 Kartläggning
För att få en överblick och förståelse över processen och lättare identifiera potentiella
områden för förbättringar, har kartläggningen utgått från Pojaseks [12] hierarkiska
kartläggningsmetod. Med hjälp av Pojaseks metod, ges också inblick mer i detalj då
kartläggningen sker från toppen till botten, ”top-to-bottom”. Författaren menar också att det är
viktigt att involvera alla berörda, från chefer till operatörer, för att kartläggningen ska bli så
korrekt som möjligt. Även influens från Burbidges [13] artikel om produktionsflödesanalys
(Production flow analysis) har påverkat hur kartläggningen har utförts. Burbidge delar upp
produktionen i fyra delar: fabrik, grupp, linje och verktyg (exempelvis maskiner). I nämnd
artikel har fokus varit på linjen och materialflödet. Med denna metod kartläggs processen och
överförs till en ritning över valt område. Produktionsflödesanalysen som gjordes över
ämneslinjen visas i bilaga 1.
En översikt gjordes, från kundorder och planering till utlastningen. Processen delades in i
mindre områden. Utifrån det, studerades del för del närmare. Ett flertal besök gjordes i
produktionen samt hos logistikavdelningen, där beskrivningar och förklaringar för de olika
stegen som ingår i processen erhölls. När den översiktliga kartläggningen var gjord, figur 3,
fokuserades det mer på detaljerna kring delarna i processen. Den delen av arbetet gav mer
insikt och förståelse för vilka områden som kunde vara potentiella källor till osäkerhet och
som kunde påverka utfallet av avvikande levererad vikt. Den detaljerade kartläggningen, de
potentiella områdena för osäkerheter samt möjliga orsaker till viktbortfall, kan ses i sin helhet
i bilaga 2.

Figur 3. Förenklat flöde av processen, från beställning av material till att levererans.

För att framhäva problem relevanta för In-Full-delen, skapades ett fiskbensdiagram, bilaga 3.
Fördelen med att använda ett fiskbensdiagram är att det på ett tydligt sätt presenterar och
fokuserar på de delar och moment som är rötterna till problemet i produktionen, vilket skapar
möjlighet att finna en passande lösning [14].
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3.2.1 Nulägesbeskrivning
Erasteel kan idag erbjuda ett 100-tal olika stålsorter och diametrar mellan 80 och 410
millimeter på stång. För ämnen finns det lika många stålsorter men dimensionerna är
begränsade till ett fåtal diametrar. Framöver kommer diametrar från 50 mm till 410 mm att
kunna erbjudas för stång. Utbudet skapar ett komplext flöde för stång- och ämnestillverkning
på Erasteel i Söderfors. Det är olika flöden beroende på om det är ämnen eller stång, grov
eller klen, från kapsel eller göt, som tillverkas.

3.2.2 Beskrivning av organisation och system
I Söderfors finns en logistikavdelning, där bland annat orderbokare, planerare och
detaljplanerare sitter. Tillsammans utgör de ett team som planerar tillverkningen utifrån vad
kunden beställer. Ett samarbete finns också med produktionens kvalitets- och driftsombud på
ämneslinjen.
I steget före planering finns en person med befattningen Masterdata, vilken skapar de
materialkoder (ex. BR1230PE110), vilka rutter och vilka ingångsmaterial som krävs för att
tillverka produkterna. Allt skapas i affärssystemet SAP (Systems Applications Products), som
används, inte bara för logistik utan också för bland annat planering, inköp och
kvalitetskontroll. ProdAdmin, ett inom företaget konstruerat återrapporteringssystem för
produktionen, används av operatörerna på ämneslinjen för att rapportera det som sker under
tillverkningen av produkterna. I ProdAdmin rapporteras till exempel skrotbortfall och orsaker
till detta. Det som rapporterats in i systemet, läses in till SAP, se figur 4 för beskrivning av
system- och informationsflödet.

Figur 4. Informationsflödet för Erasteel Kloster AB med fokus på flödet i Söderfors. Flödena för Vikmanshyttan och
Långshyttan finns inte beskrivna i figuren, endast operation står i boxarna. LIMS är ett system för hantering av
provning och kontroll av material. CDB står för Central Databas Server och SDB för Söderfors Databas Server.
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Produktions- och detaljplanering
Då en kund beställer material, skickas ett ordererkännande till kund från logistikavdelningen.
Samtidigt går en tillverkningsorder vidare till personen som planerar in materialet i
tillverkningen. Då kontrolleras det att tillräckligt mycket material finns för tillverkning av
kundorder. Om inte, skapas en order för att tillverka de kapslar som kommer att behövas.
Tillverkningsordern skickas vidare till en detaljplanerare som planerar i detalj för
ämneslinjen, allt från när tillverkningen ska startas till hur materialet ska tillverkas, från
smidestemperaturer till liggtider i ugnar. All denna information skrivs på operationskort, ett
per operation, se bilaga 4, vilka följer med hela processen med olika information beroende på
vilken operation som ska utföras. Efter att materialet är tillverkat, skickas det till kund och
faktureras. Figur 5 visar en förenklad bild av planeringsflödet. Ett utförligare flödesschema
för planeringen finns i bilaga 5.

Figur 5. En förenklad bild av planeringsflödet. Masterdata i centrum är den befattning som bland annat skapar
material och flöden i SAP, för att det ska vara möjligt att boka ordrar och tillverka materialet.

Två viktiga delar i planeringsprocessen som påverkar In-Full-delen, är MOQ (minsta order
kvantiteten) och det teoretiska utbytet. MOQ anger minsta möjliga mängd som går att beställa
av en produkt. Alla ordrar som går in i till produktionen följer det anvisade värdet för MOQ,
se tabell 1, eller multiplar av det. Hur tabellen uppdateras och vem som äger den, är i
dagsläget är något oklart. Orderkvantiteten är indelad i grupper som täcker ett visst bestämt
diameterspann.

10

Tabell 1. En del av den MOQ-tabell som används av logistikavdelningen och Erasteels säljare. Endast de kolumner
som är inringade med rött, ingick i analyserna. Diameterområden och de vikter som gäller för respektive
diameterområde finns specificerade. Tabellen är från september 2015 och är ett originaldokument, därav skrivet på
engelska. SFS står för Söderfors.
Minimum ordering quantities per
size

Sizes (mm)

HSS

ASP

SFS ASP
Std Bar
Length

80 ≤ Ø < 111

320 kg

500 kg

3-4.5 m

111 ≤ Ø < 121

320 kg

550 kg

3-4.5 m

121 ≤ Ø < 130

320 kg

600 kg

3-4.5 m

130 ≤ Ø < 157

320 kg

800 kg

2-4 m

157 ≤ Ø 205

320 kg

600 kg

2-4 m

205 < Ø < 276

N/A

650 kg

2-4 m

276 ≤ Ø ≤ 410

N/A

1300 kg

1,5-3 m

Comments for ASP Products

Shorter bars down to 1 m may occur. Multiple OK. +/- 10%
on MOQ weight OK
Shorter bars down to 1 m may occur. Multiple OK. +/- 10%
on MOQ weight OK
Shorter bars down to 1 m may occur. Multiple OK. +/- 10%
on MOQ weight OK
Shorter bars down to 1 m may occur. Multiple OK. +/- 10%
on MOQ weight OK
Shorter bars down to 1 m may occur. Multiple OK. +/- 10%
on MOQ weight OK
Shorter bars down to 1 m may occur. Multiple OK. +/- 10%
on MOQ weight OK
Use 1 capsule per bar ordered

Det teoretiska utbytet används för att beräkna hur mycket material som går åt för att
producera beställd mängd material på ämneslinjen. Utbytet är uträknat genom uppföljning av
produktionsdata under ett längre tidsspann. Genom att följa upp hur mycket material som gått
in i produktionen jämfört med hur mycket av materialet som blivit till färdig produkt har ett
procentuellt värde för utbyte räknats fram. Utbyte finns beräknat för varje operation och
sammanräknat ger det totala utbytet.

3.2.3 Beskrivning av tillverkningsprocessen i Söderfors
Nedan beskrivs tillverkningen av pulver via kapslar till stång och ämnen, både vad gäller
vilka delprocesser och vilka maskiner som används. Då examensarbetet är inriktat på stång
tillverkade från kapslar, beskrivs inte processen närmare för göt-bearbetning. All beskrivning
kommer från information erhållen från Erasteel genom samtal och från interna dokument.

Gasatomisering och kapselfyllning
För att tillverka stålpulver används något, som i Söderfors planeringssystem, kallas för
MasterMelt från Commentry, Frankrike. Av återvunnet och en del inköpt skrot har göt
tillverkats. Dessa har en känd kemisk sammansättning som ligger nära den stålsort som ska
tillverkas. Göten smälts ner och en del legeringsämnen kan behöva tillsätts i smältan för att få
en viss sammansättning, beroende på vilken stålsort som tillverkas. Smältan tappas och
atomiseras till ett fint pulver med hjälp av riktade strålar av kvävgas. Pulvret transporteras och
fylls i ståltunnor, vilka hädanefter benämns kapslar, och ett lock läggs på. De fyllda kapslarna
vägs, exklusive kapsel och lock, och vikten för varje kapsel förs in i verksamhetssystemet
ProdAdmin för att sedan användas vid orderbokning som görs i SAP. Snittvikten på en fylld
kapsel i Söderfors är ungefär 1720 kg, men varierar en del beroende på vilken stålsort som
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tillverkas. Stålsorterna innehåller mer eller mindre mängd legeringsämnen som väger olika
mycket (till exempel Ni, Mo, W osv.).

Kompaktering
Kapslarna fraktas sedan vidare till en annan avdelning för kompaktering, alltså pressning av
den pulverfyllda kapseln, under högt tryck och temperatur. Det görs för att skapa ett solitt och
homogent material. Innan kompakteringen evakueras kapseln från allt syre. Det görs genom
att vakuumsuga kapseln under ett antal timmar samtidigt som en förslutande gas tillförs, för
att få bort syret i kapseln. Under syreevakueringen kan en del pulver sugas bort, så vid ett
eventuellt behov kan pulver läggas till eller av andra orsaker tas bort. Först pressas kapseln i
rumstempererat tillstånd, nedsänkt i vatten, under högt tryck, i en så kallad CIP (Cold
Isostatic Pressure). I nästa steg värms kapseln i en ugn för att därefter kompakteras i en HIP
(Hot Isostatic Pressure), nu under både högt gastryck och hög temperatur. I huvudsak
tillverkas kapslarna i en enda storlek på grund av att det är svårt att kompaktera mindre
kapselstorlekar i anläggningen och för att det tar tid att ”certifiera” en ny kapselstorlek.

Ämneslinjen
De olika processtegen är indelade i grupper, så kallade WorkCenters. För varje sådan del kan
det ingå olika antal processteg, se figur 6.

Smide GFM
2100-07
Sax för att
dela och ta
bort pipes.

Valsverk
2100-08

De valsade
ämnena
kapas i båda
ändar.

Våg (trasig).
De valsade
ämnena vägs
efter
kapning.

Färgkodning:
Maskin
Process

Rikt/svarv
2100-09
Riktning av
ämnen och
stänger.
Skalsvarvning
av ämnen och
stänger.
Virvelström
och ultraljud.

Grovsvarv
2100-15
Svarvning av
grövre
dimensioner
– över Ø 125
mm.

Syning/kapning
2100-16
De grövre
stängerna
kollas med
handhållen
ultraljudsutrustning.

Bortkapning
och slipning av
ev. defekter.

Bortkapning
och slipning
av ev.
defekter. Både
i materialet
och på ytan.

Figur 6. De fem WorkCenter som ingått i kartläggningen och analyserna på Erasteel i Söderfors. Alla fem tillhör
ämneslinjen som studerats under examensarbetet. I rutorna överst står namnet på de olika WorkCenter och dess
beteckning, exempelvis Smide GFM, 2100-07.

Värmning i ugnar
De färdiga kapslarna läggs, vid inkommande kundorder, in på ämneslinjen för att bearbetas
till antingen stång eller ämne. Den huvudsakliga skillnaden mellan en stång och ett ämne är
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att stången har snävare toleranser gällande ytjämnhet och är färdig att användas för
tillverkning av verktyg med mera. Kapslarna lastas på en rullbana där de först körs in i en lågtemperaturugn för uppvärmning till cirka 800°C och sedan in i en hög-temperaturugn där de
värms till cirka 1100°C. På vägen in till den första ugnen passerar kapseln en våg, vilken är i
funktion men vikterna som registreras i ämneslinjens styrsystem, används inte i processen,
genom ett tidigare fattat beslut.

Smide
Efter upphettning i ugnarna, går kapslarna in i smidet och beroende på vilken diameter den
färdiga produkten ska ha, kommer kapseln att bearbetas en, två eller fler omgångar i smidet
samt delas, se flödet i figur 7.

Figur 7. Visar en förenklad bild av flödet vid smidet. Från en hel kapsel kan det bli ett längre ämne som valsas vidare,
två- eller tre klabbar som smids vidare. Klabbarna kan smidas vidare till en färdig diameter från 135 mm och uppåt.

Om en hel kapsel smids, skulle den totala längden, vid diametrar mindre än 170 mm, bli för
lång för smidesmaskinen att hantera. Maximal längd för smidesbädden, efter smidesmaskinen,
är cirka tio meter. Delningen görs för att skapa rätt mängd material åt en order då ordrar kan
vara på mindre kvantiteter än vad en hel kapsel ger. Beroende på ordervikter och
slutdimensioner, smids kapslarna ner till tre olika bestämda diametrar, 170, 240 eller 290 mm.
Kapseln som smids direkt ner till Ø170 mm, delas för att passa in i mellanvärmningsugnen
innan valsning. De två grövsta diametrarna, 240 och 290 mm, delas i två respektive tre delar.
Efter att kapseln smitts ner till rätt diameter för delning, plattas ämnet till i smidet och får ett
åttkantigt utseende, se figur 8, för att förhindra att ämnet rullar i ugnarna. Denna tillplattning
kallas i Söderfors för klabbning. De klabbade ämnena delas och går i retur tillbaka till intaget
till ämneslinjen för att ännu en gång gå igenom ugnar och vidare till smidesmaskinen. Där
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smids ämnena till rätt diameter och delas innan valsning, värmebehandling, färdigsvarvning
eller fräsning till platt- och fyrkant, vilket görs hos Söderfors Steel.

Figur 8. Till vänster beskrivs utseendet på en klabb och till höger ett ämne eller stång.

Klippning i sax
Materialet delas efter smidet med hjälp av en hydraulisk sax. Här klipps även de yttre
ändarna, toppen och botten, av kapslarna bort då de innehåller defekter, så kallade pipes, figur
9. Beroende på vilken diameter ämnet har efter smidet, måste saxstålet bytas ut, antingen till
en mindre eller större. Mellan saxen och ugnen sitter en våg som i dagsläget är trasig så det
material som klippts bort och skrotats i saxen räknas ut teoretiskt med hjälp av en uppskattad
procentsats utifrån det beräknade utbytet för smidesmaskinen för respektive stålsort och
dimension.

Figur 9. Bilder på inre defekter, så kallade pipes som uppstår vid smide i en kapsel. Denna pipe klipps bort i saxen
efter smidet, men rester kan finnas kvar, vilka kapas bort efter valsningen eller vid syningen.

Valsning
Efter saxen går material med grövre diametrar vidare till mjukglödgning och skalsvarvning
och material som ska valsas vidare ned till mindre än Ø125 mm går till en
mellanvärmningsugn där de åter hettas upp till cirka 1100°C, vilket är valstemperaturen. Det
återupphettade materialet valsas ned till önskad diameter. Allt eftersom valsarna slits, blir
diametern på materialet större, vilket får kompenseras genom att bearbeta bort mer material
vid efterföljande svarvning. Efter utförd valsning, synas materialet och ändkapas. Efter
kapningen finns den första vågen i processen som ger den första säkra angivelsen över hur
mycket material som går på ämneslinjen. Allt rapporteras in i ProdAdmin.
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Riktning och svarvning
Efter valsningen, mjuk- eller etappglödgas materialet, beroende på om det är stång eller ämne,
för att sedan riktas och läggas på en svalbädd innan det svarvas. Det avsvalnade materialet
svarvas ner till önskad diameter och avkolat material tas bort. När svarvningen, som är den
sista bearbetningsoperationen är färdig, kontrolleras produkten visuellt, med virvelström för
ytdefekter och med ultraljud för inre defekter. Eventuella defekter kapas eller slipas bort. Som
sista steg på ämneslinjen buntas och vägs det producerade materialet innan det lastas på bil.

Grovsvarvning
Efter smidet går den stång som ska ha en diameter större än 125 mm, vidare till en grovsvarv
för färdigsvarvning, medan diametrar under 125 mm går via ett annat flöde till en skalsvarv.
Namnet grovsvarv syftar inte till svarvning till grov yta, utan det är diametern på stången som
är större än det som går via skalsvarven. De stänger som går via grovsvarven synas och
packas i egna stationer.

Legotillverkning på annat företag
En del operationer utförs inte på Erasteel utan av ett annat företag, Söderfors Steel, vilket
även det ligger i Söderfors. Det finns vissa toleranser vad gäller mått på ämnet som
kontrolleras innan det skickas till Söderfors Steel, men vikten på ämnet, kontrolleras inte i
dagsläget. Endast teoretiska vikter finns, och efter att bearbetning gjorts och vägts ut hos
Söderfors Steel, kan det väga mer än vad som skickats dit. Efter att materialet är processat hos
Söderfors Steel, skickas det tillbaka till Erasteel med en kassationsrapport där skrotkoder och
utvägd vikt finns rapporterad.

3.3 Datainsamling
Data samlades in via samtal och med statistik från olika delar av processen, In-Full-värden
och skrotvikter och skrotorsaker men även in- och utgående vikter i produktionen. De flesta
filer som skulle analyseras var samlade i Excel-filer, men en del information behövde
extraheras från SAP till Excel. Under och efter insamlandet av data var det viktigt att ta
hänsyn till kvaliteten på data. Två begrepp som följdes upp för att utvärdera datakvalitén var
validitet och reliabilitet.
Validiteten syftar på om insamlad data är seriösa och relevanta för arbetet. Frågor att svara på
är till exempel: hjälper informationen för att svara på frågeställningarna och är tillräckligt med
information insamlad för att göra den användningsbar och få ett pålitligt resultat [15].
Reliabiliteten avser hur stor tillförlitlighet insamlat material har. Informationen från
processdatat kan till exempel variera i kvalitet, beroende på hur mätningarna har utförts. Som
insamlare av data är det viktigt att arbeta på ett strukturerat sätt och se till att
uppgiftlämnarens information framställts rätt [15].
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Samtal har förts med anställda i Söderfors och som besitter erkänt stort kunnande inom sitt
område. Bland annat vid kompaktering, ämneslinje samt produktions- och detaljplanering.
Samtalen har förts för att skapa en klar bild över processer och flöden samt att få information
om var problem, som kan leda till att önskad vikt inte uppnås, kan finnas. Samtal har varit av
kvalitativ modell då öppna frågor har ställts för att få ut så mycket information som möjligt
och personerna har svarat stort och utförligt. Trovärdigheten i ett kvalitativt samtal är ett
problem och det är viktigt att reflektera över informationen och visa att den är relevant för
problemet [16]. I arbetet har antalet personer hållits lågt då resultaten av de samtal som gjorts
har varit tillfredställande och enligt Trost [16] är ett fåtal väl utförda intervjuer och samtal mer
värda än många mindre väl utförda.

3.4 Analys av data
De data som analyserats kommer från tidsperiod 2015 vecka 1 (201501) till 2016 vecka 16
(201616). För att kunna analysera inhämtade data, behövde allt sorteras och rensas. Då fokus
skulle ligga på pulverstål, ASP® och stång (BR), sorterades annat material bort,
konventionellt HSS, fritt pulver (PM) och platt- och fyrkant (FS).

3.4.1 Statistisk analys
För att göra alla analyser användes Microsoft Excel 2010 och Minitab version 17, vilket är ett
statistiskt analysprogram. Med hjälp av Minitab kan fler kolumner med data enklare
analyseras jämfört med Microsoft Excel. Minitab utvecklades på 1970-talet som ett verktyg
för att utbilda studenter inom statistik [17]. Programmet vidareutvecklades för att kunna
användas inom Six Sigma [18] för förbättringsarbete inom process och kvalitet.

Val av dimensioner och stålsorter
Första steget med analyserna var att identifiera de diameterområden där de största
avvikelserna för toleransen gällande In-Full fanns. Då all information fanns i Excel-filer,
skapades där ett stapeldiagram, figur 10, för att identifiera vilka diameterområden som var
mest aktuella för vidare analys. Diagrammet visar att alla diameterområden har produkter
utanför toleranserna i olika grad. Information som erhölls efter att analyserna startade, var att
alla In-Full-värden över -10 % räknades som godkända leveranser, jämfört med första uppgift
som var att godkända leveranser låg inom ±10 %. Därför var det inte av intresse att studera de
blåa och gröna staplarna i diagrammet. De diameterområden som valdes ut för vidare arbete,
var de, där mer än 10 % av resultaten understeg den nedre toleransen. Det var diametrarna 80<111 mm, 130- <157 mm och 157- <205 mm, inringade i figur 10.
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ASP® BR Ø80-410 mm
Andel resultat inom vardera område

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Procent under tolerans

30%

OK tolerans

20%

Procent över tolerans

10%
276-<410

205-<276

157-<205

130-<157

121-<130

111-<121

80-<111

0%

Dimensioner i mm
Figur 10. Diagrammet beskriver hur väl vikterna ligger inom toleransen på ±10 %. De rödmarkerade
diametersområdena är de som valts ut och del lila markeringen visar den gräns som gällde då diametersområdena
valdes ut. Diagrammet innefattar alla stålsorter.

Då dimensionsområdena var bestämda, skulle de stålsorter som avvek mest från den undre
toleransen, identifieras. För att finna stålsorterna rensades all data, utom för de tre
diameterintervallen, bort som tidigare identifierats. En tabell gjordes bestående av tre delar:
under 10 %, över 10 % och inom tolerans. I tabellen noterades antal rader, det vill säga
ordrar, för respektive del och stålsort. Dessa räknades om till procentuella värden, tabell 2.

Tabell 2. Varje rad representerade en tillverkningsorder. Tabellen innehåller alla stålsorter (enlig Erasteels
beteckning) inom de tre valda dimensionsområdena. De rödmarkerade cellerna visar de stålsorter som avviker mest
negativt från In-Full, under -10 %, det vill säga kolumnen procent under..
Stålsort Under 10 % Över 10 % Inom tolerans Totalt ordrar Procent under Procent över Procent OK
105.0

14

36

3

53

26 %

68 %

6%

112.0

6

23

7

36

17 %

64 %

19 %

123.0

18

124

22

164

11 %

76 %

13 %

130.0

28

186

46

260

11 %

72 %

18 %

131.3

10

55

7

72

14 %

76 %

10 %

140.0

2

21

5

28

7%

75 %

18 %

152.1

12

134

30

176

7%

76 %

17 %

160.0

6

37

2

45

13 %

82 %

4%

163.1

2

37

2

41

5%

90 %

5%

164.1

16

22

7

45

36 %

49 %

16 %

175.3

9

60

18

87

10 %

69 %

21 %

178.0

10

36

8

54

19 %

67 %

15 %
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Ur tabellen valdes sex stålsorter ut: 105.0, 123.0, 130.0, 131.3, 164.1 och 175.3. Dessa val
baserade sig på antalet ordrar och hur många som hamnade under toleransen. För att
kontrollera valen, skapades ett diagram utifrån tabellen, där de stålsorter med minst antal
ordrar togs bort, se figur 11. De olika staplarna i diagrammet visar hur många procent av
levererad vikt som understiger toleransen på -10 %. Valet av de stålsorter som skulle
analyseras vidare valdes ut genom att välja de stålsorter som avvek mest från levererad vikt,
de röda staplarna. Även antalet ordrar togs med som en faktor för att välja stålsorterna, ju fler
ordrar desto fler mätvärden. Diagrammet bekräftade de valda stålsorterna.

100%

300

90%
250

80%
70%

200

60%
50%

150

Under 10% tolerans
OK inom tolerans

40%
100

30%

Över 10% tolerans
Totalt antal ordrar

20%

50

10%
0%

0

Stålsorter
Figur 11. De stålsorter som valdes ut är inringade med rött längst ner i diagrammet. De lila prickarna, på
de blå staplarna, visar hur många ordrar totalt som fanns för varje stålsort. Diagrammet är baserat på tabell 2.

In-Full
För att få en klarare bild över In-Full för de utvalda diameterområdena, analyserades
produktionsdata för beställd- och utlevererad vikt. Mer specifikt var målet med denna analys
se hur levererad vikt avviker från beställd vikt och med hjälp av standardavvikelsen samt
normalfördelningen hitta sannolikheten för att In-Full-målet kan uppfyllas.
Vidare analyserades hur stor inverkan specifika längdkrav har på statistiken. Produktionsdata
för ordervikt sorterades i histogram, då det är ett bra verktyg för att enkelt se tendenser och
variationer [19]. För att kontrollera sannolikheten för att In-Full skulle uppfyllas, skapades
normalfördelningskurvor utifrån data från histogram, där mängden resultat inom ett intervall
analyserades.
Efter analys av orsakerna bakom skrotfall, gjordes även två separata analyser för
diameterområden 130- <157 mm och 157- <205 mm, för att se hur mycket specifika
längdkrav påverkar utfallet av In-Full inom just dessa områden. För att ta bort specifika
längdkrav ur statistiken, sorterades alla ordervikter som avvek från MOQ eller multiplar av
den, då det antogs att specifik längd oftast har udda vikter.
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Levererad vikt, diameter och MOQ
Ett för lågt eller högt värde på MOQ jämfört med vad som produceras, innebär att In-Fullresultatet blir dåligt. För att analysera detta samt för att titta på om de olika diametrarna, inom
ett diameterområde uppvisar olika utbyten, användes så kallade sambandsdiagram (scatter
plots), som kan visa på samband mellan två olika variabler [19]. Levererad vikt jämfördes
med vilken diameter ordern gällde. Önskade data för noggrannare analys, togs fram genom att
sortera ut de diameterområden som tidigare valts ut. Vidare togs udda beställningsvikter bort,
till exempel från ordrar med specifika längdkrav, för att få produktionsdata som
överensstämmer med MOQ. Även enstaka extremvärden i statistiken gallrades ut för att ge en
tydligare helhet och lättare kunna urskilja mönster. För diameterområdet 130- <157 mm
gjordes två analyser då värdet på MOQ minskats med 100 kg inom tidsspannet för
analysdatat. Samma sak gjordes även för diameterområdet 130- <157 mm, där MOQ ändrats
från 425 till 800 kg inom samma tidsspann. I båda analyserna av In-Full och sambandet
mellan OTIF och MOQ, har fokus i huvudsak legat på de resultat som hamnar under -10 %
In-Full, då de är högst prioriterade av företaget.

Analys av skrotorsaker
För att undersöka viktförlusterna i produktionen för de val av stålsorter och diameterområden
som gjorts, skapades Pareto-diagram med rapporterade skrotorsaker och vikter. Först
skapades Pareto-diagram för varje stålsort med alla skrotorsaker. Diagrammen användes för
att identifiera orsaker eller områden som står för den största andelen fel. Om det handlar om
felorsaker, visar staplarna i diagrammen, vilka fel som är mest frekventa. Staplarna
visualiserar även vilka områden som det bör fokuseras på vad gäller till exempel förbättringar
[19].
En del av skrotorsakerna som rapporterats i produktionen räknas som processkrot, se tabell 3.
Processkrot räknas per automatik bort i utbytet för varje operation.

Tabell 3. Beskrivning av de skrotorsaker som räknas som processkrot.

Boxklipp
Smidespipe
Spånor (ull)
Svarvspån
Provuttag
Ändklipp
Övriga kassationer

Skrotorsaker som ingår i processkrot
Är egentligen till för rapportering av boxklipp på göt, används även
för rapportering vid bortkapning av smidespipe.
För bortkapning av pipe efter smidet.
Egentligen svarvspån, men med ett trassligare utseende, varav ull.
Svarvspån.
Det tas prover från alla stänger för att kontrollera kvalitén på
materialet innan leverans.
Cirka två centimeter kapas bort på varje ände av ämnet efter
valsningen.
Hit räknas exempelvis vikten som tas bort vid saxen efter smidet.

Ur staplarna i diagrammet kunde de skrotorsaker som stod för de högsta bortfallen
identifieras. Samma metod användes för att göra Pareto-diagram för varje valt
dimensionsområde, 80- <111 mm, 130- <157 mm och 157- <205 mm.
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3.4.2 Kvalitativ processanalys angående vikter i planering och produktion
Med fiskbensdiagrammet, bilaga 3, som utgångspunkt och med hjälp av information från
flödeskartläggning, samtal med medarbetare samt egna observationer, utfördes en analys
över vilka osäkerheter som finns i produktion, planering och data angående vikter och
utbyten, bilaga 6. Analysen var viktig eftersom innehållet i högsta grad ligger till grund för
resultatet av In-Full-nyckeltalet och möjligheten att följa upp och förbättra det samma.
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4 Resultat
4.1 In-Full
Från histogrammet, figur 12, kan man se att resultatet, vid jämförelse av beställd och
levererad vikt, för de stålsorter och diametrar som valts ut, oftare tenderar att bli mindre än
beräknat. Standardavvikelsen för de diameterområden och stålsorter som valts ut för analys är
ca 13 %.

Histogram utvalda stålsorter och diameterområden
160

Mean -0,0006304
StDev
0,1306
N
681

140
120

Frekvens

100
80
60
40
20
0

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

Tolerans
Figur 12. Jämförelse av beställd och levererad vikt för 681 olika ordrar. Levererad vikt tenderar oftare att bli mindre
än den beställda vikten.

Normalfördelningskurvan i figur 13 samt figur 14, visar att cirka 55 % av ordrarna uppfyller
kriteriet för In-full och andelen färdiga ordrar som understiger -10 % avvikelse är cirka 22 %.
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Normalfördelning utvalda stålsorter och diameterområden
Normal; Mean=-0,0006304; StDev=0,1306
0,5561

3,0

2,5

Täthet

2,0
1,5

1,0

0,5
0,0

-0,1 -0,0006304

0,1

Procentuell avvikelse
Figur 13. Normalfördelning för utvalda stålsorter och dimensioner där 55 % av resultaten hamnar inom toleransen
på ±10 % (procentandelen står ovanför den röda stapeln).

Normalfördelning utvalda stålsorter och diameterområden
Normal; Mean=-0,0006304; StDev=0,1306

3,0

2,5

Täthet

2,0
1,5

1,0

0,5
0,0

0,2234

-0,1 -0,0006304

Procetuell avvikelse
Figur 14. Normalfördelning för utvalda stålsorter och dimensioner där 22 % av de levererade ordrarna hamnar
under den nedre In-Full-gränsen (-10 %).
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Vid kontroll av ordrar med specifika längdkrav, visar figur 15 att vikterna även här tenderar
att avvika oftare nedåt än uppåt.

Histogram utvalda stålsorter och diameterområden fixlängder
30

Mean -0,01412
StDev
0,1940
N
62

25

Frequency

20

15

10

5

0

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

Tolerans
Figur 15. Ordrar med specifika längdkrav inom de stålsorter och diameterområden som valts ut. Den genomsnittliga
ordern med specifika längdkrav ger oftare mindre utvikt än beställt.

Normalfördelningskurvan i figur 16 samt figur 17 visar att cirka 40 % av ordrarna uppfyller
kravet för In-Full och att 32 % av producerad vikt understiger -10 % avvikelse.

Normalfördelning utvalda stålsorter och diameterområden fixlängder
Normal; Mean=-0,01412; StDev=0,194

2,0

0,3928

Täthet

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,1-0,01412 0,1

Procentuell avvikelse
Figur 16. Normalfördelning över ordrar med specifika längdkrav inom de stålsorter och diameterområden som valts
ut. Diagrammet visar andelen ordrar som ligger inom ±10 % avvikelse.
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Normalfördelning utvalda stålsorter och diameterområden fixlängder
Normal; Mean=-0,01412; StDev=0,194

2,0

Täthet

1,5

1,0

0,3290

0,5

0,0

-0,1-0,01412

Procentuell avvikelse
Figur 17. Normalfördelning över ordrar med specifika längdkrav inom de stålsorter och diameterområden som valts
ut. Diagrammet visar andelen ordrar som inte klarar den nedre In-Full-gränsen (-10 %).

Med alla specifika längdkrav bortplockade ur statistiken för utvalda dimensioner och
stålsorter, ändras tendensen av levererad vikt till att oftare avvika mot mer levererad vikt än
planerat, se figur 18.

Histogram utvalda stålsorter och diameterområden utan fixlängder
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Mean 0,0007205
StDev
0,1226
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Figur 18. Ordar utan specifika längdkrav inom de stålsorter och diameterområden som valts ut. Med de specifika
längdkraven bortplockade, tenderar det att levereras mer vikt än beställt.
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Medelavvikelsen minskar från 13 % till 12 % medan antalet ordrar inom ±10 %, figur 19, nu
är ungefär 58 %. Den andel som hamnar under -10 % går från 22 % till 20 %, se figur 20.

Normalfördelning utvalda stålsorter och diameterområden utan fixlängder
Normal; Mean=0,0007205; StDev=0,1226

3,5

0,5853

3,0

Täthet

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

-0,1

0,0007205

0,1

Procentuell avvikelse
Figur 19. Normalfördelning över ordrar utan specifika längdkrav inom de stålsorter och diameterområden som valts
ut. Utan längdkrav hamnar 58 % av resultaten inom ±10 %.

Normalfördelning utvalda stålsorter och diameterområden utan fixlängder
Normal; Mean=0,0007205; StDev=0,1226
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2,0
1,5
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0,5
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0,2057

-0,1

0,0007205

Procentuell avvikelse
Figur 20. Normalfördelning över ordrar med specifika längdkrav inom de stålsorter och diameterområden som valts
ut. Diagrammet visar andel ordrar som inte klarar den nedre In-Full-gränsen (-10 %).
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Figur 21 visar vid analys av området 130- <157 mm, för alla ordrar inom de utvalda
stålsorterna, att standardavvikelsen för avvikelser hos levererad vikt mot beställd är 10 %,
med ett medeltal för levererad vikt som ligger 3,5 % under beställd vikt.

Histogram diameter 130-157 mm
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Mean -0,03333
StDev
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N
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Figur 21. Utvalda stålsorter och diameterområde 130- <157 mm totalt 209 stycken ordrar. Levererad vikt tenderar att
oftare bli mindre än den beställda.

Kontrolleras figur 22, framgår att 26 % av ordrarna hamnar under -10 % avvikelse.

Normalfördelning diameter 130-157 mm under -10%
Normal; Mean=-0,03333; StDev=0,1065

4

Täthet

3
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0

0,2657

-0,1 -0,03333

Procentuell avvikelse
Figur 22. Normalfördelning för utvalda stålsorter och diameterområde 130- <157 mm där 26 % av ordrarna ligger
under -10 % viktavvikelse.
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Figur 23 visar att när sedan statistiken analyseras igen och ordrar med specifika längdkrav är
bortplockade, erhölls en standardavvikelse strax under 10 % och ett medeltal för levererad
vikt som ligger 3,3 % under beställd vikt.

Histogram diameter 130-157 mm utan fixlängd
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Figur 23. Utvalda stålsorter och diameterområde 130- <157 mm utan specifika längdkrav, totalt 198 stycken ordrar.
Levererad vikt tenderar att oftare bli mindre än den beställda.

Normalfördelningskurvan i figur 24 visar att antalet ordrar som avviker under -10 %, nu är
16 %, alltså har antalet små ordrar minskat med 10 % i statisken jämfört med när ordrar med
specifika längdkrav var inkluderade.
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Normalfördelning diameter 130-157 mm under -10% utan fixlängd
Normal; Mean=-0,003491; StDev=0,09792
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Figur 24. Normalfördelning för utvalda stålsorter och diameterområde 130- <157 mm utan specifika längdkrav där
16 % av ordrarna ligger under -10 % viktavvikelse.

Vidare ger separat analys av diameterområde 157- <205 mm, att standardavvikelsen är
ungefär 10 % och att medelresultatet ligger cirka 2,5 % över beställd vikt, figur 25.

Histogram diameter 157-205 mm
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Figur 25. Utvalda stålsorter och diameterområde 157- <205 mm, totalt 188 stycken ordrar. Levererad vikt tenderar
att oftare bli större än den beställda.

Studeras figur 26, så placerar sig 12,5 % av resultaten under gränsen för -10 % avvikelse.
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Normalfördelnig diameter 157-205 mm resultat under -10%
Normal; Mean=0,02428; StDev=0,1085
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Figur 26. Normalfördelning med utvalda stålsorter med diameterområde 130- <157 mm där 13 % av ordrarna ligger
under -10 % viktavvikelse.

Av figur 27 framgår det att med specifika längdkrav uteslutna ur statistiken för
diameterområdet, har standardavikelsen minskat något men är fortfarande ungefär 10 %.
Medelresultatet ligger nu cirka 3 % över beställd vikt.

Histogram diameter 157-205 mm utan fixlängd
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Figur 27. Utvalda stålsorter och diameterområde 157- <205 mm utan specifika längdkrav, totalt 171 stycken ordrar.
Levererad vikt tenderar att oftare bli större än den beställda.
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Normalfördelningskurvan i figur 28 visar att antalet resultat under -10 % har minskat ungefär
4 % och förekommer nu i 8,5 % av fallen.

Normalfördelning diameter 157-205 mm resultat under -10% utan fixlängd
Normal; Mean=0,03463; StDev=0,09885
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Figur 28. Utvalda stålsorter och diameterområde 157- <205 mm utan specifika längdkrav, totalt 171 stycken ordrar.
Levererad vikt tenderar att oftare bli större än den beställda.

4.2 Levererad vikt, diameter och MOQ
Diagrammet i figur 29 visar ett tydligt samband mellan diametrar och levererad vikt för
diameterområdet 80- <111 mm. Sambandsdiagrammet uppvisar en sågtandsprofil. Levererad
vikt tenderar att öka med intervall om ungefär 10 mm, med start från diameter 80 mm för att
minska kraftigt vid nästa jämna tiotal och sedan återupprepa samma ökning igen. I övrigt
visar sambandsdiagrammet att MOQ-nivån på 600 kg gör att en majoritet av resultaten
hamnar under den, även en del väldigt låga resultat som tagits bort för att göra diagrammet
mer överskådligt. Den levererade vikten tenderar i allmänhet att sprida ungefär fem procent
för respektive diameter.
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Figur 29. Levererad vikt för varje diameter inom diameterområde 80- <111 mm, MOQ 600 kg, se tabell 1. Beskriver
förhållandet mellan diameter och utlevererad vikt. Varje punkt i figuren representerar en order.

Efter att en minskning av MOQ från 600 kg till 500 kg gjorts, figur 30, verkar det som att
mätvärden under -10 % (In-Full-gränsen) minskat. Omvänt ökar dock antalet höga värden. I
detta sambandsdiagram är det svårt att se om samma sågtandsprofil existerar, på grund av att
antalet mätvärden är betydligt färre.

Figur 30. Levererad vikt för varje diameter inom diameterområde 80- <111 mm, MOQ 500 kg, se tabell 1. Beskriver
förhållandet mellan diameter och utlevererad vikt. Varje punkt i figuren representerar en order.
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I diameterområdet 130- <157 mm sprider resultaten utan något tydligt mönster och varierar
med ungefär 100 kg igenom hela diameterintervallet. Betydligt fler resultat hamnar under
gränsen för -10 % än över, se figur 31. Noterbart är även att resultaten från inhämtade
produktionsdata, anger att ordervikten är 425 kg, vilket inte stämmer överens med den MOQ
som finns angiven (400kg).

Figur 31. Levererad vikt för varje diameter inom diameterområde 130- <157 mm, MOQ 425 kg, se tabell 1. Beskriver
förhållandet mellan diameter och utlevererad vikt. Varje punkt i figuren representerar en order.

Vid analys av resultaten, efter ändrad MOQ till 800 kg, figur 32, finns inte lika många ordrar
att granska, men spridningen av den levererade vikten visar liknande tendenser som vid den
lägre MOQ:n och det är ett högre antal resultat som avviker nedåt.
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Figur 32. Levererad vikt för varje diameter inom diameterområde 130-<157 mm, MOQ 800 kg, se tabell 1. Beskriver
förhållandet mellan diameter och utlevererad vikt, varje punkt i figuren representerar en order.

Vid närmare granskning av diagrammet i figur 33, framgår att majoriteten av avvikelserna
sker över toleransgränsen på 10 %. Utöver det så ligger resultaten för diametrar över 180 mm
generellt högre med en mindre spridning än de under 180 mm.

Figur 33. Levererad vikt för varje diameter inom diameterområde 157- <205 mm, MOQ 600 kg, tabell 1. Beskriver
förhållandet mellan diameter och utlevererad vikt. Varje punkt i figuren representerar en order.
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4.3 Skrotning
De valda stålsorterna och diameterområdena, analyserades vidare utifrån skrotorsakerna.
Tabell 4 och tabell 5 beskriver hur många ordrar som var med i analysen samt hur mycket vikt
i kilogram som gick in i produktionen för dessa ordrar.

Tabell 4. Antal ordrar och vikt för de stålsorter som analyserats.

Stålsort
105.0
123.0
130.0
131.3
164.1
175.3

Antal order
(201501-201616)
14
19
26
26
13
7

Total vikt in till
produktion (kg)
11137
37990
27077
71326
22426
5614

Tabell 5. Antal ordrar och vikt för de diametersområden som analyserats.

Diameterområde (mm)
80- <111
130- <157
157- <205

Antal order
(201501201616)
38
56
35

Total vikt in till
produktion (kg)
51462
59379
64729

Inom diameterområde 80- <111mm, figur 34a, visar det sig att processkrotet, svarvspån och
ändklipp, förekommer i betydligt större utsträckning än övriga skrotorsaker. Ingen annan
skrotorsak kan enskilt sägas ha signifikant betydelse för det totala skrotfallet men skrot på
grund av argon i ASP® och skrot på grund av felaktig diameter förekommer.
För 130- <157 mm, figur 34b, är processkrotet den dominerade orsaken. I övrigt påverkar
längdkrav och krokigt material skrotfallet en del. Krokigt material har oftast, enligt uppgifter
från produktionen, ett tydligt samband med specifika längdkrav (krokigt material vid
tillverkning av specifika längder gör att man inte får ut tillräckliga längder). Koden längdkrav
kan ha en koppling till skrotorsaken krokigt material. Detta gör att det går att tolka statistiken
så att just fel vid tillverkning av specifika längder, bidrar till skrotfallet i större utsträckning
än det först verkar.
Vid diametrar 157- <205 mm, figur 34c, har längdkrav och krokigt en betydande inverkan på
mängden totalt skrot, se föregående stycke för förklaring. Förutom det, finns vissa problem
vid tillverkning av kapslar; vatten i kapsel och svälld kapsel (som beror på vatten i kapsel)
representerade.
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a)

b)

c)
Figur 34 a-c. Pareto-diagram för de tre olika diameterområdena, där den vänstra ordinatan visar skrotvikten i
kilogram (kg) och den högra ordinatan visar andelen skrot i procent (%). Abskissan visar skrotorsakerna. För a) står
processkrotet för den största delen av skrotfallet. Även för b) är processkrotet den dominerande orsaken till skrot.
Krokighet och längdkrav står för en mindre del av skrotfallet jämfört med processkrotet. I c) är längdkrav och
krokighet nästan lika vanligt som de olika delarna för processkrotet.
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Alla tre har gemensamt att mycket vikt från spånor faller, men det ingår i det tidigare nämnda
processkrotet. De skrotorsaker som gav mest viktbortfall i fallande ordning per
diameterområde ses i tabell 6. Här redovisas även hur många procent av den totala invikten
som nämnda skrotet i tabellen omfattade.

Tabell 6. De vanligaste skrotorsakerna per diameterområde samt hur många procent dess skrotvikt står för, utav den
totala vikt som gick in i produktionen.

Diameterområde
80-<111
130-<157
157-<205

De oftast förekommande
skrotorsakerna per diameterområde
Argon i ASP, felaktig diameter och
tvärsprickor
Längdkrav och krokigt
Krokigt och längdkrav

Andel skrot av total invikt
till produktion (%)
8
7
14

De Pareto-diagram, figur 35a-f, som skapades för alla stålsorter inom de tre valda
diametersområdena, visade på olika orsaker till viktbortfall i produktionen.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figur 35 a-f. Pareto-diagram för de sex olika stålsorterna där den vänstra ordinatan visar skrotvikten i kilogram (kg)
och den högra ordinatan visar andelen skrot i procent (5). Abskissan visar skrotorsakerna.
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En sammanställning av de skrotorsaker per stålsort som gav mest viktbortfall i fallande
ordning ses i tabell 7. Den redovisar även hur många procent av den totala invikten som
nämnda skrotet i tabellen omfattade.

Tabell 7. De vanligaste skrotorsakerna per stålsort samt hur många procent dess skrotvikt står för, utav den totala
vikt som gick in i produktionen.

Stålsort
105.0
123.0
130.0
131.3
164.1
175.3

Analys av de oftast förekommande
skrotorsakerna per stålsort
Felaktig diameter
Längdkrav, krokigt, svälld kapsel och
vatten/fukt i kapsel
Krokigt och längdkrav
Krokigt
Längdkrav och argon i ASP®
Tvärsprickor, ultraljudsfel och felaktigt
utförande (ytfinhet)

Andel skrot av total invikt
till produktion (%)
9
24
13
2
20
24

Gemensamt för 123.0, 130.0 och 164.1 är: längdkrav och krokigt, även stålsort 131.3 har
skrotningar på grund av krokighet. Stålsort 175.3 avviker med tvärsprickor och ultraljudsfel.
Dessa finns inte med bland de övriga fem stålsorterna.
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5 Diskussion
Nedanför analyseras och förklaras resultaten från varje utvalt diameterområde och den stålsort
vars viktavvikelser i huvudsak berodde på andra orsaker än längdkrav och krokigt material.

80- <111mm
Sågtandsprofilen som syns vid analysen av resultaten för figur 29, är intressant då författarna
under kartläggningen fått tagit del av information att olika utbyten vid svarvning för varje
diameter finns. Ämneslinjens minsta valspar bearbetar ämnen ner till 94 mm diameter och
nästa större valsade diameter är 105 mm. För att efter valsning komma ner till önskad
diameter svarvas resterande material bort, alltid minst fyra mm. Tillverkning av stång med en
diameterskillnad större än fyra mm från det valsade ämnet innebär att mer material kommer
svarvas bort. Det angivna utbytet för operationen ska justeras ju längre bort från närmsta
valsade diameter den färdiga stångens diameter ligger för att kompensera för den ökade
bearbetningen.
Inom arbetets tidsramar har inte angivna utbyten vid varje order hunnits med att kontrolleras,
men skulle olika utbyten ha används vid orderläggning, borde sambandsdiagrammet ha
uppvisat jämnare fördelning av resultaten för varje dimension. Att det ser ut som det gör i
statistiken i nuläget kan bero på att man, vid planering av orden har generaliserat, och endast
justerat utbytet vid svarvning var tionde mm, istället för att ange olika utbyten för varje
diameter enligt tabell. Det gör i så fall att en för liten materialmängd, jämfört med det verkliga
behovet av material, anges i BOM:en.
I diagrammet med skrotorsaker, figur 34a, hittades inga dominerande skrotorsaker som tyder
på att någon annan orsak bidrar till de avvikande resultaten i större utsträckning. Det skrot
som huvudsakligen finns registrerat är sådant som försvinner när ämnet bearbetas.
Efter att planeringsavdelningen sänkt MOQ till 500 kg, figur 30, verkar färre ordrar hamna
under 10 % än vid användning av ett MOQ på 600 kg. Det kan vara bra då företaget helst av
allt vill undvika att leverera för lite material. Tittar man på ordervikterna efter sänkningen av
MOQ, så kan det i det här fallet antas att mängden material som gått in till ämneslinjen
fortfarande avser att producera 600 kg stång. Stämmer detta skulle det innebära att In-Fulldelen som helhet inte alls blir bättre, men att för små ordrar i större utsträckning undviks.

130- <157mm
För diameterområde 130- <157 mm, är andelen resultat som avviker uppåt liten, se figur 10.
Problemen som finns med de resultat som avviker nedåt, kan bero på att för lite material går
in på ämneslinjen. Detta kan ske då MOQ för detta diameterområde är baserat på att kapslarna
delas i tre delar, se tabell 1. Om den, med hjälp av utbytet beräknade mängden material som
krävs för att producera 400 kg stång, ligger nära den vikt man kan få ut av en tredjedel av en
kapsel, kan det innebära svårigheter att få fram tillräckligt med material.
Problemet med för lite material uppkommer vid delningen av den hela kapseln till tre stycken
delar då operatören, vid operationen, med ögonmått måste kompensera för faktorer som
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ändklipp och saxmärke, samtidigt som hen ska göra tre lika stora bitar med avseende på vikt.
Dessutom kan inte delarna vägas efter klippning för att kontrollera om de är tillräckliga, då
vågen efter saxen i dagsläget är trasig. Den nästan identiska variationen på spridningen av
resultaten för varje enskild diameter inom området, figur 31, kan även det bero på varierande
vikter på ämnen efter delning i sax.
Skrotviktsanalysen, se tabell 6, visar att även ordrar med specifika längdkrav bidrar till InFull-problemen, detta styrks även av In-Full-analysen, figur 22 och 24, som visar att
längdkraven står för en stor del av alla ordrar med för lite levererad vikt.

157- <205 mm
Inom detta diameterområde är det utmärkande jämfört med de andra två analyserande, att
antalet resultat som ligger över +10 % In-full är större än antalet under -10 % In-Full. Det kan
innebära att MOQ-nivån är lågt placerad. Trots detta avviker mer än 10 % av resultaten under
den nedre (och högst prioriterade) gränsen för In-Full. Det som framgår när både skrotorsaker,
figur 34c, och sannolikhetsdiagram granskas, figur 26 och 28, är att de specifika längdkraven
är högst bidragande till att mer än 10 % av resultaten avviker under -10 %. Skulle de specifika
längdkraven tas bort ur statistiken kan i alla fall målet för den undre In-Full-gränsen uppnås.

Stålsort 175.3
Den enda av stålsorterna som har hög andel skrot av andra orsaker än längdkrav och krokigt
är 175.3, där fel som tvärsprickor i materialet och materialfel upptäckta vid ultraljudskontroll
dominerar. Varför just denna stålsort uppvisar dessa fel är okänt och det skulle vara ett
intressant fortsatt arbete att utreda orsaken bakom felen.

Problem och förbättringar
Här summeras de största problemen för att kunna leverera i rätt mängd och förslag på
förbättringar till varje problem framställs.
Via kartläggningar, statistiska analyser och reflektioner, framgår det att det finns många
hinder för Erasteel i Söderfors att överkomma om det ska vara möjligt att nå det uppsatta
nyckeltalet för In-Full. Det största, och kanske även ofrånkomliga, problemet som finns idag,
är det väldigt stora utbudet av produkter i olika stålsorter och dimensioner, tillverkade i en
fabrik som ursprungligen är byggd för att producera ämnen i bara ett antal olika diametrar. Ett
stort utbud av produkter kan leda till dålig pålitlighet i processen och statistiken visar att bara
55 % av de produkter i de diametrar och stålsorter som studerats närmare, uppnår målet för
In-Full.
Logistikavdelningen på Erasteel i Söderfors är medvetna om detta och försöker därför i första
hand att uppnå In-Full målet för den undre gränsen på -10 %. Följande förbättringar borde ge
goda möjligheter att åtminstone eliminera den för höga andelen resultat under -10 % In-Full:


Vid uppföljning av vikter för nyckeltal, utbyten och identifikation av problem ska
ansvarig individ eller avdelning kunna svara på vad som är fel vid ett dåligt
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nyckeltalsvärde för att det ska fylla en funktion. Idag kan inga säkra svar ges på
varför In-Full delen är dålig även om det finns många teorier om bakomliggande
orsaker. Största orsaken till detta är avsaknaden av användning av vågar vid
ämneslinjen. Idag används inte vågen vid intaget till ämneslinjen och vågen efter
saxen vid smidet är trasig. Detta leder till att det inte går att följa vad som händer i
produktionen när In-Full-resultatet är dåligt, bestämma precisa ut byten för varje
operation eller identifiera ovanliga avvikelser vid specifika operationer.
Att börja använda alla vågarna på ämneslinjen skulle ge gott underlag för att arbeta
vidare med en rad förbättringar som att uppdatera utbyten, justera MOQ och åtgärda
specifika brister i produktion.


Tillverkning av stång med specifik längd. Produkter med specifika längder verkar
vara överrepresenterade bland avvikande viktresultat. Produktion och planering har
också god kännedom att det finns stora svårigheter med att tillverka ett visst antal
stänger med en specifik längd. Problemen kan bland annat bero på att den som
planerar orden räknar på fel materialåtgång, att informationen till produktion är
otydlig och att stängerna som tillverkas blir krokiga.
Förbättra informationen som går från planering till produktion om tillverkning av
stänger med längdkrav, gör det tydligt och synligt redan från första operationskort att
det är en specifik längd ska tillverkas och skapa tydliga rutiner för arbetssätt vid
tillverkning av specifika längder. Koppla bort beställningar med längdkrav från det
vanliga MOQ-systemet och upprätta en speciell MOQ, där kunden beställer och
betalar för ett visst antal stänger istället för en bestämd vikt. Levereras sedan rätt antal
stänger räknas In-Full-delen som uppfylld.



Delning av smidda kapslar till klabbar eller ämnen i saxen är idag en relativt osäker
operation som leder till problem, speciellt vid delning av en kapsel i tre delar.
Inför ett mätsystem för att kunna kontrollera hur lång varje bit som ska kapas kommer
bli, dessutom bör vågen efter saxen användas för att registrera vikten på klabbarna så
ingen risk föreligger att för lite material, för att tillverka en order, går in på nytt i
produktion.
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6 Slutsatser
Kartläggningen av processen gav att det största problemet, för att idag kunna leverera utan
stora viktavvikelser, är den väldigt stora mängden produkter i olika dimensioner. Analysen av
data från produktion visar att den produktgrupp som oftast avviker i vikt är ordrar med
specifika längdkrav.
I processen gör avsaknad av vägning vid vissa operationer att det inte går att följa upp
processen på ett fullgott sätt och medför att många viktiga data, som styr utbyten och
nyckeltal, är teoretiska uppskattningar. En del skrotorsaker rapporteras inte, dels på grund av
att vågar inte används och dels på grund av att felkoder saknas. Förekomsten av teoretiska
uppskattningar gör även att de statistiska analyserna i arbetet inte är helt tillförlitliga.
Planeringens största brister ligger i att data som används, bland annat utbyten, för att beräkna
åtgång av material, grundas på teoretiska siffror. Det förekommer även otydlig information
från planeringen till produktionen vid tillverkning av specifika längdkrav.
Förbättringar som att börja använda alla vågar på ämneslinjen och skapa ett separat system för
MOQ vid tillverkning av specifika längdkrav, kan leda till att det går att minska mängden
levererade produkter som avviker mer än 10 % från beställd vikt. Som framtida arbete skulle
det vara intressant att undersöka om det går att styra mängden material som går in till
ämneslinjen mer precist.

41

Referenser
[1] B. Oskarsson, H. Aronsson och B. Ekdahl, Modern logistik-för ökad lönsamhet, 4:e red.,
Stockholm: Liber, 2013.
[2] D. J. C. D. C. B. Bowersox, Supply Chain Logistics Management, Singapore: McGraw Hill, 2010.
[3] B. M. Beamon, ”Measuring supply chain performance,” International Journal of
Operations & Production Management, vol. 19, nr 3, pp. 275-292, 1999.
[4] A. Gunesekaran, C. Patel och E. Tirtiroglu, ”Performance measures and metrics in a
supply chain environment,” International Journal of Operations & Production
Management, vol. 21, nr 1/2, pp. 71-87, 2001.
[5] D. J. C. S. T. Bowersox, ”21st century Logistics: Making supply chain integration a
Reality,” i Council of logistics Management, Oak brook, IL, 1999.
[6] J. Mapes, C. New och M. Szwejczewski, ”Performance trade-offs in manufacturing
plants,” International Journal of Operations & Production Management, vol. 17, nr 10,
pp. 1020-1033, 1997.
[7] N. C. S. J. R. B. A. Slack, Operation and process management, Harlow: Pearson
Education Limited, 2006.
[8] B. Catasús, J.-E. Gröjer, O. Högberg och A. Johrén, Boken om nyckeltal, Malmö: Liber
AB, 2008.
[9] D. Parmenter, Key Performance Indicators, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons,
Inc., 2007.
[10] G. Stewart, ”Supply chain performance benchmarking study reveals keys to supply chain
excellence,” Logistics Information Management, vol. 8, nr 2, pp. 38-44, 1995.
[11] R. G. Schroeder, K. Linderman, C. Liedtke och A. S. Choo, ”Six Sigma: Definition and
underlying theory,” Journal of Operations Management, vol. 26, pp. 536-554, 2008.
[12] R. B. Pojasek, ”Understanding processes with hierachical process mapping,”
Environmental Quality Management, vol. 15, nr 2, pp. 79-86, 2005.
[13] J. L. Burbidge, ”Production flow analysis,” Production Engineer, vol. 42, nr 12, pp. 742752, 1963.
[14] I. S. Arvanitoyannis och T. H. Varzakas, ”Application of failure mode and effect analysis
(FMEA), cause and effect analysis and Pareto diagram in conjunction with HACCP to a
potato chips manufacturing plant,” Institute of Food Science and Technology Trust Fund,
vol. 42, p. 1424–1442, 2007.
[15] J. A. Kylen, Att får svar, intervju, enkät, observation, Stockholm: Bonnier Utbildning
AB, 2004.
[16] J. Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur Ab, 2010.
[17] Minitab, Inc, Minitab 17, Minitab Essentials I, Minitab, Inc, 2014.
[18] 6sigma, [Online]. Available: http://www.6sigma.us. [Använd 13 Maj 2016].
[19] D. C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, Inc.,
1997.

42

1

Bilaga 1. Produktionsflödeskarta över ämneslinjen, Söderfors

Figur 36. Produktionsflödesanalys över ämneslinjen i Söderfors. De upp- och nervända trianglarna representerar där
materialet ligger för tillverkning eller för utleverans. Ringarna representerar de olika operationerna som utförs.
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Bilaga 2. Kartläggning, olika nivåer

Figur 37. Beskrivning av hela processflödet. Från planering till utleverans. De rödmarkerade rutorna är
kommentarer för vad eller vilket material som går vilken väg.

2 (4)

Figur 38. Beskrivning av processflödet från pulver och kapsel till intaget till ämneslinjen. De rödmarkerade rutorna
är kommentarer för vad eller vilket material som går vilken väg eller vad som kan orsaka problem.

3 (4)

Figur 39. Beskrivning av processflödet från intaget till ämneslinjen till valsverket. De rödmarkerade rutorna är
kommentarer för vad eller vilket material som går vilken väg eller vad som kan orsaka problem.
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Figur 40. Beskrivning av processflödet valsverket till utleveransen. De rödmarkerade rutorna är kommentarer för
vad eller vilket material som går vilken väg eller vad som kan orsaka problem.

1

Bilaga 3. Fiskbensdiagram

Figur 41. Visar ett fiskbensdiagram eller orsak- och verkandiagram, där rubrikerna längst ut på "kroppen"
betecknar orsakerna till verkan, själva problemet, som är dåligt In-Full. Därefter bryts alla orsaker ner till mindre
delar och sätts ut på varje ben. Detta ger en översikt av problemet och skapar möjligheter att identifiera och förbättra
de områden där osäkerheter finns.

1

Bilaga 4. Operationskort för produktion

Figur 42. Ett av flera operationskort som följer med ordern och materialet i produktionen. Detta kort är för
valsverket. Problem kan uppstå då ordern är på en specifik längd, men operationskorten, beroende på vilken
operation som är aktuell, kan innehålla dubbel, men olika, information om längderna i orderhuvudet.
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Bilaga 5. Flödesschema produktionsplanering

Figur 43. Beskrivning av planeringsflödet och de olika steg som finns för att planera tillverkning av en order. De
rödmarkerade rutorna är kommentarer för vad som kan orsaka problem.

1 (3)

Bilaga 6. Flöde för produktions- och planeringsprocessen
Resultatet som presenteras nedanför summerar de viktigaste orsakerna till osäkerheter vid
uppföljning och problem som finns kring vikter och utbyten i produktionen samt planeringen.
För att förtydliga bilderna anger blå färg vilken aktivitet det rör sig om, röd färg är fakta om
olika aktiviteter som skapar osäkerheter eller problem, gul färg redogör för vad
följdverkningarna av ovanstående problem kan bli. Gröna färger är fakta om aktiviteter och
vad de innebär för processen som inte specifikt ger några problem men ändå kan samverka
med problematiska förhållanden och skapa osäkra förhållanden.

Figur 44. Flödesschema över produktionsplanering och data. De olika färgkoderna finns beskrivet till vänster i
figuren.
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Figur 45. Flödesschema för vågarna på ämneslinjen. De olika färgkoderna finns beskrivet till vänster i figuren.

3 (3)

Figur 46. Flödesschema för tillverkning av kapslar och bearbetning. De olika färgkoderna finns beskrivet till vänster i
figuren.

