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ABSTRACT  

 

The purpose of this study is to highlight the problems how companies within the process industry 

with long lead times can be more flexible in their supply chain. That together with a wide product 

portfolio creates a challenge with high mix of products with low volumes. The study aims to find 

solutions for planning and increase the delivery security in this kind of business.  

 

On this basis, the following research questions were formulated: 

 

1. How can the delivery security to customers be increased? 

2. How can organizations with a broad product range and low volumes increase their flexibility 

against the market? 

3. How can production be planned so that the lead times will be reduced but the flexibility 

increase? 

 

Methodology: To answer the research questions, a literature study has been conducted on the 

topics how to design an agile supply chain and high mix, low volume (HMLV). A case study has 

been conducted within a process industry, which has a broad product range with low volumes. 

The case study has consisted of reviewing the business through a status analysis to see which 

factors affect the delivery security. In the study data collection has been carried out where data 

from the business systems has been exported and analyzed by quantitative methods. 

 

Result: The study has identified many uncertainties that affect how forecasts are generated and 

how the production is planned within the case company.  

 

Due to uncertainties, both from the supplier of raw materials and when it comes to the production 

capacity there are many factors that impact the delivery security to the customer. In order to 

handle the uncertainties in the supply chain, focus has been to create a better flow by finding 

bottlenecks and plane based on facts. The study addresses the advantages and disadvantages of 

stock and how a company that only use one supplier can deal with variations in both within the 

own production and its supplier. 

 

Implications: The study answers the formed research questions and highlights the challenges of 

a high mix of products and low volumes. By identifying bottleneck and elevate the bottleneck, 

production capacity can be increased. For a company within HMLV could benefit by using the 

pareto principle or ABC analysis to identify the large product groups to later implement Lean 

philosophy on these. To increase the delivery security within a business with high deviation 

inventory is needed, a safety stock or a supermarket.  

 

Recommendations: To achieve a higher delivery security, tools are required that are customized 

to their specific company and consider the current complexity.  

 

Keywords: Supply chain, agile supply chain, custom driven, production planning, capacity, risk 

management, HMLV, safety stock, supermarket, theory of constraints, bottlenecks.  
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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med arbetet är att belysa problematiken med hur företag inom processindustrin med långa 

ledtider kan bli mer flexibla i sin försörjningskedja. Detta tillsammans med en bred 

produktportfölj som skapar en utmaning med hög mix av produkter med låga volymer. Studien 

avser att hitta lösningar för att planera och höja leveranssäkerheten i dessa typer av verksamheter. 

 

Utifrån detta formades följande forskningsfrågor: 

1. Hur kan leveranssäkerheten mot kunderna höjas? 

2. Hur kan organisationer med ett brett produktsortiment och låga volymer öka sin 

flexibilitet mot marknaden? 

3. Hur kan produktionen planeras så att ledtiderna reduceras men flexibiliteten ökar? 

Metod och forskningsansats: För att besvara frågeställningarna har en litteraturstudie 

genomförts på området utformning av flexibla försörjningskedjor och hög mix, låg volym 

(HMLV). En fallstudie har genomförts inom processindustrin som har en brett produktsortiment 

med låga volymer. Fallstudien har bestått av att granska verksamheten genom en nulägesanalys 

och se vilka faktorer som påverkar leveranssäkerheten. I studien har datainsamling genomförts 

där data ur affärssystemen har exporterats och analyseras genom kvantitativa metoder. 

Resultat: Studien har identifierat ett flertal osäkerheter som påverkar hur prognoser genereras 

och hur verksamheten planeras hos fallföretaget. Genom osäkerheter både från leverantören av 

råmaterial och när det kommer till kapacitet finns det många faktorer som påverkar 

leveranssäkerheten till kund. För att klara osäkerheter i försörjningskedjan bättre har fokus lagts 

på att skapa ett bättre flöde genom att hitta flaskhalsar och planera utifrån verkligheten. Studien 

tar upp fördelar och nackdelar med lager och hur ett företag som enbart använder sig av en 

leverantör kan förhålla sig till variationer i dels sin egen produktion men även hos sin leverantör. 

 

Implikationer: Arbetet uppfyller syftet genom att besvara de frågeställningar som finns och 

belyser de utmaningarna som tillkommer vid hög mix och låga volymer. Genom att identifiera 

och lyfta upp flaskhalsarna går det att öka kapaciteten. I en verksamhet med HMLV kan 

paretoprincipen eller ABC-analys användas för att identifiera de stora produktgrupperna för att 

sedan implementera leanfilsofi på dessa produkter. För att öka leveranssäkerhet i en verksamhet 

med stora variationer behövs någon typ av lager i form av säkerhetslager eller supermarket.  

 

Rekommendationer: För att uppnå en högre leveranssäkerhet behövs verktyg som är anpassade 

för den specifika verksamheten och som tar hänsyn till den komplexitet som råder.   

Nyckelord: Försörjningskedja, agil försörjningskedja, kundorderstyrd, produktionsplanering, 

kapacitet, riskhantering, HMLV, säkerhetslager, supermarket, theory of constraints, flaskhalsar.  
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Jag vill rikta ett stort tack till uppdragsgivare Anders Johansson för denna möjlighet att göra 

examensarbete på Outokumpu i Nyby och för att han gett mig sitt fulla förtroende och 
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som Prevas byggt.  
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

Agil  Ett flexibelt förhållningssätt. 

Beo  Beredning- och ordersystem. Nybys egna datasystem för att styra 
verksamheten 

BHB  Black Heated Band, benämningen för råmaterial på Nyby 

BO  Back Office, fungerar på Nyby som en länk mellan anläggningen och 
säljkontoren ute i Europa. 

Bullwhip effect Pisksnärtseffekten, en lite ändring som växer sig större 

Cykeltid Genomsnittlig tid att färdigställa en produkt 

FIFO  First In, First Out, prioriteringsregel som anger vilken produkt eller 
vara som ska produceras. 

Glödgning  Process för göra materialet mer lättbearbetat.  

IDT  Akademin för innovation, design och teknik 

KDV  Definition för Nybys produktion betsträckor och valsning 

KDF  Definition för Nybys produktion färdigställning 

Ledtid  Den tid det tar från mottagandet av order till leverans.  

Mdh  Mälardalens högskola 

MRP  Material Request Plan 

OTIF On time In Full, avser hela ordern levereras i tid. Metod för att mäta 
leveranssäkerhet  

PIA  Produkter i arbete 

PKA  Nybys egna term för stålsort.  

Produktionslina En linje med flera olika maskiner som har olika uppgifter i en 
produktion- eller förädlingsprocess 

SAP  Systems Applications Products, Affärssystem  

SCM  Supply Chain Management 

SCRM  Supply Chain Risk Management 

Six Sigma  Statistisk förbättringsmodell 

Slabs Efter stålsorten blivit smält trycks dessa igenom en kokill och ut 
erhålls avlånga rektangulära stålbitar. Dessa valsas sedan ner till 
önskad bredd och tjocklek och blir därmed svarta band. 

 
Supply chain  Benämns i löpande text som försörjningskedja. 
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 INLEDNING 

Detta avsnitt tar upp bakgrunden till projektet med en generell problemformulering, för att sedan 

smalna av i mer specifika frågeställningar som arbetet avser att besvara. 

 

 BAKGRUND  

Traditionella MRP system har visat sig vara framgångsrika när efterfrågan är stabil, samtidigt så 

är ett tryckande flöde effektivt för att utnyttja en anläggnings produktionskapacitet (Cheng, Ettl, 

Lu, & Yao, 2012).  Andra produktionssystem som Toyota production System (TPS) fokuserar 

på flöde där processerna är stabila och kunden kan acceptera en lång ledtid (Christopher, The 

Agile Supply Chain, 2000). Inom Lean och (TPS) läggs även mycket fokus på att jämna ut 

produktionen för få en balanserad produktion. Detta är främst applicerbart i verksamheter där 

variationen är liten och produkterna är återkommande (Bohnen & Deause, 2011).  

 

Samtidigt som det finns lite litteratur på hur lean kan appliceras inom processindustrin sker ett 

paradigmskifte i all typ av industri; en mer kundanpassad approach där fler varianter och en 

bredare produktportfölj krävs för att vara orderkvalificerade. För behålla en konkurrenskraftig 

position på marknaden behöver dessa produkter kunna produceras kostnadseffektivt och med 

hög kvalité (Wikner et al.. 2007); (Panwara et al.. 2015). Processindustrin ligger långt efter 

fordonsindustrin när det kommer till effektivitet, ledtider, reducerade lagernivåer och hög 

leveranssäkerhet (Shaley, 2005). Ett resultat av massanpassningen är att många industrier istället 

ställs inför utmaningar så som hög mix och låg volym (HMLV). Existerande leanproduktion är 

svår att applicera i en sådan miljö. Denna typ av produktion är även mer sårbar för fluktrationer 

på marknaden och kräver en mer flexibel försörjningskedja (Christopher, The Agile Supply 

Chain, 2000); (Womack et al.. 2007); (Guan, et al.. 2008); (Wikner et al.. 2007). 

 

Ett av problemen som uppstår vid HMLV är att produktionslinan eller cellerna inte kan 

specialanpassas för en specifik produkt utan utrustningen behöver kunna köra flertal olika 

produkter (Guan, Peng, Ma, Zhang, & Li, 2008). För skapa flexibla produktionssystem finns 

metoder för att reducera ställtid Single Minutes Changes of Dies (SMED) (Christopher, The 

Agile Supply Chain, 2000). Det finns även tidigare teori på hur flöde genereras och hur system 

med en trång sektor hanteras som återfinns i Theory of Constraints (TOC)  

 

Flera artiklar lyfter fram att vid komplexa produktionsmiljöer så som HMLV och där efterfrågan 

är varierade behöver olika teorier kombineras eftersom enskilda teorier inte klarar av att 

ensamma klara de behov som finns. Detta eftersom teorierna har styrkor respektive svagheter 

(Guan, Peng, Ma, Zhang, & Li, 2008) (Cheng, Ettl, Lu, & Yao, 2012).  

 

Traditionellt sett har en metod att få upp leveranssäkerheten inom tillverkningsindustrin varit att 

ha ett lager av färdiga produkter som kan levereras direkt till kunden när en order kommer in. 

Dessa kan sedan ersättas när det finns kapacitet i produktion och råmaterialet finns tillgängligt. 

Med denna metod köper sig organisationen extra tid. Detta är inte ett realistisk alternativ när 

produktvariationerna är många och behovet oförutsägbart eftersom konsekvenserna kan bli en 

stor lageruppbyggnad. (Christopher, The Agile Supply Chain, 2000)  

 

Shaley (2005) genomförde en fältstudie och jämförde försörjningskedjor inom fordonsindustrin 

med processindustri och kunde konstatera att processindustrin låg efter på ett flertal punkter. 

Processindustrin står inför utmaningar så som långa genomloppstider, höga lagernivåer och 
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dåligt utnyttjande av material. Det påvisades också att processindustrin påverkas kraftigare av 

fluktuationer. 

 

Författaren har genomfört en fallstudie på ett fallföretag inom processindustrin. Fallföretaget har 

en produktportfölj som avspeglar HMLV där problematik från teorin har prövats mot empiriska 

resultat från fallföretaget.  

 PROBLEMFORMULERING 

Utöver att processindustrin ligger efter jämfört med fordonsindustrin så skapar en hög mix av 

produkter kombinerat med låga volymer ytterligare utmaningar. Detta är ett resultat av 

masskundanpassning och ökad service gentemot kunder. För att klara dessa utmaningar behöver 

företagen skapa ett förhållningssätt för att ta hänsyn till kundefterfrågan och kundorderpunkt. 

För kunna planera en produktion med HMLV krävs att nya verktyg och metoder används för att 

skapa nödvändig flexibilitet (Bohnen & Deause, 2011), (Wikner, Naim, & Rudberg, 2007), 

(Guan, Peng, Ma, Zhang, & Li, 2008).   

 

 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån de utmaningar som uppstår i en försörjningskedja vid en hög mix och låga volymer där 

traditionella verktyg som just in time och lean fungerar dåligt behöver nya förhållningsätt 

studeras. Beroende på hur verksamheten ser ut kan det vara svårt för en organisation att veta 

vilka förbättringsmodeller som ska användas för optimalt resultat (Guan, Peng, Ma, Zhang, & 

Li, 2008), (Nave, 2002). För att planera en produktion och designa en välfungerande 

försörjningskedja som ställs inför HMLV kan det krävas kombinationer av förbättringsmodeller 

och verktyg för att uppnå önskvärda resultat (Christopher, The Agile Supply Chain, 2000), 

(Bohnen & Deause, 2011).  

 

Syftet med arbetet är att belysa problematiken med hur företag inom processindustrin med långa 

ledtider kan bli mer flexibla i sin försörjningskedja och höja leveranssäkerheten mot kunderna. 

Utifrån detta formades följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur kan leveranssäkerheten mot kunderna höjas? 

2. Hur kan organisationer med ett brett produktsortiment och låga volymer öka sin 

flexibilitet mot marknaden? 

3. Hur kan produktionen planeras så att ledtiderna reduceras men flexibiliteten ökar? 

 

 AVGRÄNSNINGAR  

Uppdragsgivare för detta arbete är Outokumpu Stainless AB Nyby, i fortsättningen kallat för 

Nyby. Perioden för arbetet omfattades av 20 veckor. Eftersom tiden på fallföretaget varit 

begränsad har historiska data granskats. Arbetet har begränsats till att fokusera på ett fallföretag 

på grund av fallföretagets komplexitet.  

 

Arbetet har begränsats utifrån Nybys försörjningskedjaperspektiv som kan ses som en utvidgat 

perspektiv på logistik. Detta innebär att störst fokus har lagts på hur produktionen planeras, hur 

anskaffning av råmaterial sker samt på att finna de rotorsaker som påverkar den nuvarande 

leveranssäkerheten. Cykeltider i produktion har samlats in, men arbetet kommer inte gå djupare 

in på produktionsspecifika aspekter.  
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Inom koncernen går avdelningarna som ansvarar för produktion, teknik och underhåll under 

namnet ”Operations” medan avdelningen för försörjningskedjan (SCM) är separerade, och 

ledningen har gjort det tydligt att en värdeflödesanalys (VFA) tillhör avdelningen Operations. 

Därför har ingen VFA genomförts i detta arbete, även om författaren har tagit del av en 

gammal VFA. Cykeltider har erhållits från affärssystemet. 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Avgränsning för examensarbetet  
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 ANSATS OCH METOD 
Examensarbetet har genomförts på Outokumpu där uppdraget har tagits fram genom 

diskussioner mellan författaren och uppdragsgivaren, vilket har varit en viktig del i arbetet 

eftersom arbetet behöver avgränsas och ta hänsyn till faktorer så som tidsram, vilken data som 

finns tillgänglig och de arbetssätt som finns idag.  

 

Det generella syftet har uppfyllts genom att en fallstudie bedrivits på Nyby för att ta reda på 

vilka faktorer i en organisation som påverkar leveranssäkerheten. Fallföretaget passar väl in på 

forskningsfrågorna då företaget har en bred produktportfölj med varierande orderingång. 

1. FORSKNINGSSYFTE  

Beroende på vad som ska undersökas och vilken förkunskap som finns inom området hos 

forskaren finns det olika typer av undersökningar (Patel & Davidson, 2003):  

 

• Explorativa undersökningar är utforskande; syftet är att samla in så mycket material som 

möjligt kring forskningsproblemet. Detta lämpar sig bra om problemområdet är förutbestämt.  

• Deskriptiva är beskrivande, exempelvis avseende att förklara samband mellan olika fenomen 

eller att beskriva nuläget. En deskriptiv undersökning kan begränsas till ett fåtal fenomen 

eller en del av en större process.  

• Hypotesprövande undersökningar avser att prova hypoteser och förhållanden, där nyckelord 

som ”om” kan användas. Vid hypotesprövande forskning är det viktigt att begränsa de yttre 

variablerna som kan påverkar studiens utfall. Validiteten på hos den data som samlas in är 

av stor vikt 

 

Forskningsstudien bygger på att studera en stor del av företagets verksamhet för att se hur 

leveranssäkerheten kan förbättras. För att få en djupare kunskap inom ämnet har böcker och 

vetenskapliga artiklar kring ämnet granskats.  I det avseendet har arbetet varit explorativt där 

författaren har fördjupat sig inom vissa fält. Arbetet har även varit deskriptivt då det avser att 

beskriva nuläget hos fallföretaget där också mycket historiska data har samlats in och studerats.  

2. FORSKNINGSANSATS  

Forskningsansatser kan vara deduktiva, induktiva, eller en kombination av dessa (abduktiva) 

(Patel & Davidson, 2003). Processen för en deduktiv forskningsansats är uppbyggd i följande 

ordning: en eller flera hypoteser, datainsamling, resultat, stöds hypotesen eller ska den förkastas, 

följt av omformulering av hypotesen. Den induktiva ansatsen bygger på att observationer och 

datainsamling genomförs för att sedan forma en hypotes eller slutsats utifrån det. En induktiv 

ansats lämpar sig inte för att dra generella slutsatser utan är enbart giltig utifrån det fenomen som 

studerats (Bryman & Bell, 2013). Den abduktiva kombinationen kan i vissa fall vara att föredra 

istället för att begränsa sig till endast en av metoderna. Det kan också innebära en risk för arbetets 

validitet, eftersom forskaren riskerar att omedvetet bygga sina slutsatser på egna erfarenheter 

(Patel & Davidson, 2003). 

 

Författaren har valt att utgå från en deduktiv ansats där bakgrunden erhållit av en litteraturstudie. 

Inom det valda området finns det mycket skrivet och många industrier står inför liknande 

utmaningar som fallföretaget. Empirin och datainsamlingen studera hur olika faktorer hör ihop. 
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 VAL AV METOD  

En forskningsstudie kan baseras på kvantitativa eller kvalitativa metoder. Det som skiljer dessa 

åt är hur data samlas in och sedan analyseras. Kvantitativ forskning bygger på att insamlade data 

kan bearbetas och analyseras med statistiska metoder. Det kan handla om att mäta frekvens, det 

vill säga hur ofta något förekommer. Till kvalitativ forskning används data som kan betecknas 

som mjuka, exempelvis observationer och intervjuer (Patel & Davidson, 2003). Både (Patel & 

Davidson, 2003) och (Höst, Regnell, & Runeson, 2011) menar att de olika metoderna med fördel 

kan användas tillsammans för att komplettera varandra. 

 

Författaren har valt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Genom att analysera 

historiska data behöver författaren inte vara begränsad till tidsperioden arbetet utfördes under, 

utan kunde få en uppfattning om hur verksamheten sett ut över tid. Vid insamlandet av historiska 

data från affärssystemet filtrerades extrema värden bort, dessa var sådana som avvek betydligt 

och med stor sannolikhet berodde på felaktiga värden i systemet, exempelvis orimligt med 

negativa värden när tid och vikt mäts. Detta genomfördes efter avstämning med anställda på 

fallföretaget som kunde bekräfta att datan var orimlig. Kvalitativa metoder har använts vid 

intervjuer och dialoger med de anställda.   

3. FORSKNINGSDESIGN  

Fallstudier lämpar sig till att studera ett fenomen i djupet. En fallstudie möjliggör granskning av 

en del av en större process utan att behandla den större processen i sin helhet. Fallstudier anses 

även vara en flexibel metod som lämpar sig väl när det inte är helt bestämt vad som studeras. 

Fokus och forskningsfrågor kan ändras under tiden fallstudien fortlöper (Höst, Regnell, & 

Runeson, 2011). Utöver fallstudie så skriver Patel & Davidson (2003) om survey-undersökningar 

som fokuserar på datainsamling från en större grupp som kan ske genom enkäter eller intervjuer. 

Dessa lämpar sig bra när det finns ett begränsat antal variabler och kan besvara frågor som när, 

var och hur. Den sista är experiment som avser att studera sambandet mellan en oberoende 

variabel och en beroende variabel. I experiment avser man studera ett fenomen, den beroende 

varibel och hur det påverkars av den oberoende varibeln som kan varieras och manipuleras. Vid 

både experiment och surveyundersökningar är det viktigt att hitta en försöksgrupp som är 

represativ för befolkningen. 

 

Den forskningsdesign som tillämpats i arbetet är fallstudie. Genom att göra en fallstudie kunde 

författaren gå djupare på ett begränsat område för få ökad förståelse. Det var också till fördel att 

metoden var flexibel, då förutsättningarna på fallföretaget ändrades under arbetets gång. En del 

av den data som var önskvärd att analysera gick inte att erhålla. Arbetet bygger på en 

litteraturstudie som ingår i den teoretiska referensramen. Samtal som kan liknas vid 

ostrukturerade intervjuer har genomfört dagligen för få en inblick i hur verksamheten fungerar 

och hur arbetet utförts både idag och tidigare. Detta har varit extra viktigt för att få inblick i de 

begränsningar som finns i produktionen. 

 

 DATAINSAMLING 

2.2.1. LITTERATURSTUDIE 

En litteraturstudie skapar möjligheten att ta till sig redan befintliga data avseende det 

problemområde som undersöks i forskningsstudien. Detta i sin tur ger en stabil grund för det 

fortsatte arbetet. För att en litteraturstudie ska uppfylla sitt syfte är det av stor vikt att granska 

och kontrollera källornas tillförlitlighet. Tryckta källor så som böcker är bra för att erhålla 
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övergriplig teori och sammanställningar, för att fördjupa sig och ta del av den senaste forskningen 

är artiklar att rekommendera (Bryman & Bell, 2013). 

 

En litteraturstudie har genomförts i arbetet för att få en bättre förståelse över problemet. Vid 

granskning av litteratur stod det klart att det fanns flera olika metoder för att hantera en flexibel 

försörjningskedja. Utöver det genomfördes även litteraturstudie på hur en verksamhet med hög 

mix och låga volymer kan planeras på ett optimalt sett. Det tillsammans med den flexibla 

försörjningskedjan utgör grunder för den teoretiska referensramen. Författaren har gjort ett brett 

urval på antal artiklar och även läst många av de ursprungskällor som angetts i artiklarnas 

referenslistor. Vid användandet av böcker som referenser har författaren fördjupat sig i de 

begreppen genom att läsa artiklar på samma område för att stärka validiteten på arbetet och även 

för att ta del. Vissa metoder går emot varandra och där behöver noggranna avvägningar 

genomföras för att bedöma vad som är optimalt för situationen.  

 

Databaser som främst använts är Google Schoalar, Emerald Insight och IEEE. Dessa användes 

för att hitta relevanta artiklar för studien och få en grundläggande kunskap på området. För 

fördjupning har författaren tagit del av många av de artiklar som är refererade i artiklarna och 

återfinns i referenslistan. Sökord som har använts är “Agile supply chain”, “Bullwhip effect”, 

“high mix low volume”, “Supply chain risk management”, “Supply chain management”, “safety 

stock”, “TOC”, “Theory of constraints”, “HMLW”. Dessa har använts både separat och i 

kombination med varandra. 

 

2.2.2. INTERVJUER 

Intervjuer är en kvalitativ metod att erhålla information och medför en bra grund för att veta 

vilken mer data som behöver samlas in. Intervjuer lämpar sig också att få ut information om ett 

problem och flera personers perspektiv och lösningsförslag på dessa. Intervjuer förekommer med 

olika grader av på dess struktur och dessa tre strukturer är (Höst, Regnell, & Runeson, 2011): 

 

• Öppen – Detta är en intervjuform som inte är begränsad till färdiga frågor, utan det är 

intervjurespondenten som kan styra frågorna i intervjun. Det är däremot upp till 

intervjuledaren att se till att intervjurespondenten håller sig inom det området som 

intervjun avser att undersöka. Här finns det en risk att personen som låter sig intervjuas 

undviker vissa ämnen och pratar mer om andra ämnen som personen är mer benägen att 

framhäva. 

• Halvstrukturerad – Detta är en kombination av öppet riktad intervju och strukturerad 

intervju. Den innehåller både strukturerade frågor men tillåter intervjurespondenten att 

lyfta ämnen och frågor denna tycker är relevant. 

• Strukturerad – Detta är en intervjuform med fasta frågor där intervjuledaren ställer 

samma frågor i en specifik följd. I en strukturerad intervju är det extra viktigt att inte 

ställa ledande frågor som kan påverka intervjurespondentens svar. 

 

Mycket kunskap och information har erhållits genom att regelbundet föra samtal och 

diskussioner med SCM-chefen. Liknande samtal har också genomförts med dåvarande 

planeringschef som har lång erfarenhet av logistik och produktion hos Outokumpu och hög 

kännedom om företagets produkter. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med företagets 

platschef för få en helhetsuppfattning av hur ledningen ser på verksamheten. 
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 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Det tillvägagångsätt som använts i forskningsstudien har tagit inspiration utifrån DMAIC-

modellen som är enligt följande; definiera (define), mäta (measure), analysera (analyse), 

förbättra (improve) och kontrollera (control). Metoden kommer från Six sigma som i sin tur är 

en metodik att genomföra strukturerade förbättringsarbeten (Bergman & Klefsjö, 2013). Under 

perioden som fallstudien har bedrivits har en litteraturstudie skett parallellt för att författaren 

skulle erhålla rätt kunskaper och ge arbetet validitet. Datainsamlingen har bestått av 

sekundärkällor i form av litteraturstudier och den kvantitativa datainsamlingen från 

affärssystemet.  

 

 
 

 

 

 

        Litteraturstudie 

 
Figur 2 – En beskrivning över tillvägagångsättet där en litteraturstudie genomförts under de olika delarna i projektet. 

För att kunna mäta och analysera data i fallstudien har författaren använt Excel. Ur Nybys 

affärssystem Beo har data kunnat exporteras. De statistiska modeller som satts upp har 

genomförts med Excel där varians, standardavvikelser och medelvärden har beräknats. Excel har 

även använts för att erhålla ledtider från produktion över tid och för specifika produktgrupper 

har flera Exceldokument använts. Den data som används består där av produktionsloggar från 

Beo som har exporterats till upp Excel för att kunna summera stora mängder data. De funktioner 

som varit väsentliga för arbetet är följande:  

 

Pivot table – tabellverktyg för att summera och analysera data.  

Table – möjlighet att sortera och filtrera data 

Vlookup – möjlighet att matcha ett angivet värde för få Excel att leta upp motsvarande värde i en 

annan kolumn (Microsoft, 2018). 

 

 
Figur 3 – Illustration hur data har exporterats från Nybys affärssystem Beo för vidare analys. 

  

Definera Mäta Analysera Förbättra Kontrollera

BEO

•Nybys affärssystem

EXCEL

•Pivot

•Samla olika data i 
samma dokument
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 FORSKNINGSSTUDIENS KVALITET 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig något är samt möjligheten att för någon annan kunna 

replikera en studie och få ett likadant utfall. I kvantitativ studie kan reliabiliteten delas in i tre 

underkategorier: 

• Stabilitet - De värden som mäts måste vara representativa så att de medger slutsatser för 

hela perioden  

• Intern reliabilitet - Vid enkäter eller undersökningar där svar samlas in från 

korrespondenter är det viktigt att de svarsalternativ som används har en gemensam skala.  

• Interbedömarreliabilitet - Detta innebär ett objektivt förhållningssätt till exempelvis när 

svarsalternativ ska kategoriseras (Bryman & Bell, 2013).  

 

Validitet inom forskning handlar om att forskaren verkligen mäter det denna avser att mäta. 

Genom att vara kritiskt mot det egna materialet och validera det genom externa källor kan en god 

validitet uppnås (Höst, Regnell, & Runeson, 2011). 

 

Studiens reliabilitet 

Författaren har presenterat empiri och beräkningar och de antaganden som genomförts för att 

hålla en god reliabilitet i arbetet. Eftersom arbetet bygger till stor del på Nybys egna affärssystem 

med egna förutsättningar och begränsningar är det svårt att veta om en annan person skulle kunna 

genomföra en liknande studie på ett annat företag i samma bransch med liknade resultat. 

 

Studiens validitet 

I examensarbetet har författaren stämt av med flera andra anställda huruvida de mätningar och 

modeller som tagits fram motsvarar verkligheten. Om anställda på Nyby tycker att resultaten 

verkat märkliga har dessa analyserat igen. Nybys platschef och SCM-chef har tillgång till andra 

mätverktyg än vad författaren har använt i arbetet. Det har varit värdefullt för författaren att 

kunna diskutera resultaten med dessa personer som har en stor inblick kring nyckeltalen.  

 

När data ur Beo använts har Nybys superuser varit till stor hjälp eftersom han varit med under 

affärssystemets uppbyggnad och därmed kunnat bekräfta buggar i systemet som författaren har 

stött på.  
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 TEORETISK REFERENSRAM 
Detta avsnitt tar upp den teoretiska referensram som är relevant för arbetet. Teorin belyser 

problematik som återfinns i försörjningskedjor med hög mix, låga volymer och teori som legat 

som grund till de förbättringsförslag som tagits fram mot fallföretaget. 

 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

En vidare utveckling av begreppet logistik skedde under 80 och 90-talet, från att fokuserat på 

interna processer började även externa partners inkluderas i värdekedjan, detta gav ett större 

perspektiv och från att enbart fokusera på intern logistik så skiftades fokus mot att inkludera 

externa partner i försörjningskedja som leverantörer, distributörer och slutkund (Kannan & Tan, 

2005). Paradigmskiftet innebar att organisationer inte längre fungerade som självständiga enheter 

utom som en del av en större kedja (Lambert & Cooper, 2000). Stadtler & Kilger (2005) 

definerade försörjningskedjor som ett nätverk av minst två separerade organisationer som är 

sammanlänkade med varandra. För att förbättra konkurrensförmågan behöver hela 

försörjningskedjan studeras. Vidare anser Stadtler & Kilger att det finns två tillvägagångsätt för 

att förbättra en försörjningskedja, det ena är att öka graden av integrering i kedjan och de andra 

är att förbättra de flöden som finns, dessa benämns som ekonomiskt flöde, materialflöde och 

informationsflöde. Kannan & Tan (2005) tog fram fyra faktorer för att skapa en välfungerande 

försörjningskedja och även reducera riskerna som kan uppstå: 

1. Integrering av försörjningskedja: genom att hitta nya sätt integrera och kontrollera 

hela försörjningskedjan med avsikt att reducera responstiden. Detta medför även mer 

frekvent kontakt med de medlemmar som ingår i försörjningskedjan.  

2. Koordination: genom att kommunicera och vara transparent med sina behov gentemot 

sina leverantörer erhålls en ömsesidig tillit mellan medlemmarna i 

försörjningskedjan.  

3. Utveckling: genom att öka antal medlemmar i en försörjningskedja skapas en ökad 

flexibilitet att kunna leverera i tid, detta kan vara i form av fler leverantörer. Det är 

också rekommenderat att låta alla medlemmar vara med när större beslut ska tas.  

4. Delning av information: genom att vara transparenta och dela både allmän och privat 

information med medlemmar i försörjningskedja ökar chansen att tillsammans lyckas.  

Krajewski et al. (2013) menar att försörjningskedjor kan designas på två olika sätt: effektiv- och 

mottaglig försörjningskedja. Effektiv försörjningskedja lämpar sig när efterfrågan är förutsägbar 

med små prognosavvikelser, möjligheten för kundanpassning och produktvariation är låg. 

Positiva konkurrensfaktorer är låg kostnad, jämn kvalitet och hög leveranssäkerhet. En mottaglig 

försörjningskedja lämpar sig när efterfrågan är svår att förutsäga och prognoserna stämmer 

dåligt. Konkurrensfaktorerna är kort leveranstid, flexibel kapacitet och hög volym. En mottaglig 

försörjningskedja tillåter även hög produktvariation och kundanpassning.  

Andra författare använder andra definitioner: agil (agile) och leanness. Agilt synsätt bygger på 

att anpassa och följa med i marknad med hög volatilitet genom en god marknadskännedom. För 

att klara detta krävs både snabbhet och en hög flexibilitet i försörjningskedjan. Leanness handlar 

istället om att skapa ett värdeflöde som eliminerar slöserier. Detta används ofta tillsammans med 

leanproduktion (Toyota production system) och förespråkar JIT samt eliminerade lager. Detta 

skapar i motsats till en agil strategi, låg flexibilitet i försörjningskedjan (Naylor, Naim, & Berry, 

1999), (Christopher, The Agile Supply Chain, 2000). Ett exempel är bilindustrin där en hög grad 

av JIT och lean återfinns, genomloppstiden att producera en bil är 12 timmar eller lägre där lagret 

på färdiga bilar sträcker sig mot två månaders försäljning där kunden ändå behöver vänta flertal 

veckor eller månader för att få sin bil (Christopher, The Agile Supply Chain, 2000). Studier 

menar även att det finns samband mellan produktionssystem som JIT och SCM och att JIT har 
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positiva synergieffekter i en försörjningskedja. Detta bygger på att ett effektivare materialflöde 

skapas i kedjan och genom att reducera lager, jobba med reducerade ställtider och partistorlekar 

(Kannan & Tan, 2005).  Uppdelningen av designen av försörjningskedjor mellan lean och agil 

stöds även av Payne & Peters (2004) som framhäver att ett leanperspektilv passar bäst vid höga 

volymer, låg variation och förutsägbara situationer. En agil design fungerar bäst i miljöer där 

behovet varierar mycket och är svårt att förutsäga.  

Traditionell SCM utgår från produktion och inte kunden. Under 2000-talet växte flera nya 

strategier för SCM fram. Det dessa hade gemensamt var att fokus skiftade från produktion till 

kunden (Childerhouse, Aitken, & Towill, 2002), (Hillertofth, Ericsson, & Christopher, 2009). Ur 

detta växte ett nytt forskningsområde fram, demand chain management (DMC). Genom att skifta 

fokus från organisationen till kunden genom att lägga ett mycket större fokus på vad som faktiskt 

efterfrågas av kunden. Detta utgör en stor del av strategin att bli ordervinnare och 

konkurrenskraftig i en miljö med hög produktmix och varierande volymer och korta 

produktlivcyklar.  

En annan utmaningen företags ställs inför är hur försörjningskedjan kan balanseras. Detta 

resulterar i fler fördelar än enbart att fokusera på att reducera kostnader. Genom att låta produkter 

använda olika strategier och utformning av försörjningskedjor. Risken är annars att delar av 

produktportföljen med låga marginalen erhålls med en hög kundservice medan produkter med 

hög marginal underpresteras. Den tidigare strategin om utjämning har visats sig vara ineffektiv 

för att skapa nöjda kunder. Vid rätt design av försörjningskedjor för respektive produkter eller 

produktsegment bidrar det till tydliga förbättringar för kunden (Payne & Peters, 2004).  

 RISKHANTERING I FÖRSÖRJNINGSKEDJAN 

En väsentlig del av riskhanteringen i försörjningskedjan (supply chain risk management, SCRM) 

är att kunna hantera de risker som uppstår. Under de två senaste decennierna har företag blivit 

mer medvetna om risker i försörjningskedjan. Riskerna kan delas upp i tre kategorier som är 

följande, materialflöde, ekonomiflöde och informationsflöde (Tang & Musa, 2011). Vidare så 

rekommenderas att använda flera leverantörer för att kunna säkerhetsställa att materialflödet 

motsvarar efterfrågan.  Jüttner (2003) menar att daglig riskbedömning är vanligt i många företag 

men att studier visar att delar av försörjningskedjan förbises oftast när det kommer till 

riskbedömning och när problemen uppmärksammas kan det vara för sent att åtgärda dessa. Enligt 

Wang & Disney (2016) är en vanlig förekommande risk i kundorderstyrda försörjningskedjor 

pisksnärtseffekten (the bullwhip effect). I en försörjningskedja kan en liten förändring i 

efterfrågan påverka nästa partner i kedjan. Denna förändring växer sig sedan större antingen 

uppströms eller nerströms.  
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Figur 4 (http://www.ideallc.com/blog/index.cfm/dopost/yes/id/7/Raison-d%27%C3%AAtre, hämtad 2017) 

 

Lee et al. (1997) förklarar att pisksnärtseffekten beror främst på fyra faktorer. Dessa är: 

 

1. Uppdatering av behovsprognoser (demand forecast updating) – De i försörjningskedjan 

misslyckas med att lägga tillförlitliga prognoser på sina behov eller hålla dessa uppdaterade. 

2. Ordersamling (order batching) –För att reducera fraktkostnader och transportkostnader 

samlar kunderna ihop sina beställningar innan dessa läggs. Detta gör att kunderna 

ordermönster blir svårare att förutsäga och planera efter. 

3. Prisfluktuationer (price fluctuations) – Spekulationer i pris, både upp- och nedgång, leder till 

att kunden köper mer än vad som finns behov eftersom priset vid tillfället är lågt. Detta kan 

även gå åt andra hållet, att kunden avstår från att köpa när ett faktiskt behov finns för priset 

har stigit. 

4. Ransonering och spekulation i brister (rationing and shortage gaming) – Om det är stor 

efterfrågan kan det vara svårt för leverantörerna att tillgodose alla kunder. I en sådan situation 

fördelar leverantören sin kapacitet lika mot kunderna. Kunder med vetskap om detta kan då 

uttala ett större behov än vad de egentligen har i ett försök att säkra upp sitt behov. 

I försörjningskedjor utgör bristfälliga leverantörer en risk för verksamheten, dessa kan hålla en 

dålig kvalitet och leveranssäkerhet på det material som levereras. Det ställer till stora problem i 

försörjningskedjan nerströms (Tan, Lyman, & Wisner, 2002). Cao et al. (2017) menar att 

återförsäljare och medlemmar i försörjningskedjan bär stort ansvar att vara transparenta med sina 

behov och meddela uppströms vid ändrade trender. Vidare att det är bättre att bygga lager på 

färdiga produkter innan en avvikande beställning genomförts uppströms i försörjningskedjan 

som i sin tur kan skapa en pisksnärtseffekt. Sheffi & Rice (2005) diskuterar fördelar och 

nackdelar med att implementera ett extra lager i form av ett säkerhetslager. Fördelarna är att ett 

sådant lager skyddar mot störningar uppströms från leverantören och att det extra lagret kan 

konsumeras under tiden som de störningar som finns åtgärdats. Nackdelarna med ett 
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säkerhetslager är att det binder kapital, storleken på lagret behöver också justeras efter den 

faktiska efterfrågan.  

 AGIL SCM OCH SKIFTANDE EFTERFRÅGAN 

Agil (flexibel) hantering av försörjningskedjan (agile supply chain management) växte fram 

genom att den traditionella försörjningskedjor och just in time-system (JIT) var för stelbenta. För 

att en försörjningskedja ska kunna klassas som agil behöver den vara marknadskänslig, vilket 

innebär att den är baserad på verkligt behov och svarar mot efterfrågan. En utmaning som agila 

försörjningskedjor står inför är hur informationsflödet från den verkliga efterfrågan hanteras 

(Christopher, The Agile Supply Chain, 2000). Traditionell strategi för massanpassad produktion 

är MTO där produkterna produceras när kunden kommer in med order vilket resulterar i långa 

ledtider. En strategi för att reducera ledtiderna är att senarelägga kundorderpunkten, det ger 

organisationen en möjlighet att behålla halvfärdiga produkter som sedan kan tillverkas med 

kortare ledtid när kundens önskemål är kända. Dynamiken i försörjningskedjan sker nerströms 

efter kundorderpunkten och flödet uppströms från kundorderpunkten är relativt stabilt  (Wikner, 

Naim, & Rudberg, 2007). 

När ordrar blir försenade påverkar det den befintliga orderboken då ej påbörjade ordrar blir sena. 

Om efterfrågan fortsätter vara hög och ledtiderna ska bibehållas behöver kapaciteten justeras 

uppåt. Om inte kapaciteten går att justera upp behöver ledtiderna istället förlängas. Genom 

exponentiell utjämning går det att identifiera trender i efterfrågan och på förhand se när 

efterfrågan är på väg att öka och motsvarande ökning behöver då genomföras gällande 

kapaciteten. När efterfrågan ökar och är högre än kapaciteten så behöver ordrar antingen nekas 

eller så behöver ledtiden öka vilket i sin tur kan resultera i lägre försöljningsresultat, se Figur 5. 

Det resulterar i att vid massanpassning och make to order (MTO) att en avvägning mellan 

leveranssäkerhet, flexibiliteten i volymer och ledtider behöver genomföras (Wikner, Naim, & 

Rudberg, 2007). 

 

 

 
 
Figur 5 – Illustration som visar sambandet i orderstocken mellan kapacitet, volym och ledtid (Wikner, Naim, & Rudberg, 

2007).  
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Redan under 60-talet belystes problem kring den dynamik som uppstår i produktionssystem. 

Detta utvecklades för att sedan blev det som kallas för inventory and order-based production 

control system (IOBPCS). Genom att använda IOBPCS återfås en loop med information för att 

kontrollera så att önskvärda lagernivåer hålls. En vidareutveckling av IOBPCS är Automatic 

Pipeline Feedback Order-Based Production Control System (APIOBPCS) som används för att 

jämna ut skiftande efterfrågan. Systemet har en fixerad lagernivå där utjämningen erhålls genom 

att frekvensen av påfyllningen varierar. Ytterligare en variant av APIOBPCS återfinns där 

balansering av systemet sker genom att låta lagernivåer och PIA variera: Automatic Pipeline 

Variable Inventory And Order-Based Production Control System (APVIOBPCS). Systemet 

använder två återkopplande loopar som tar hänsyn till tillgängligt startmaterial och aktuella 

ordrar i form av PIA. APVIOBPCS hjälper systemet att balansera hur nya ordrar ska påbörjas 

och hur påfyllning av lagret ska ske. Modellen rekommenderar nivåer för både lager och PIA i 

systemet (Shukla & Naim, 2009), (Wikner, Naim, & Rudberg, 2007). APIOBPCS kan 

framgångsrikt kombineras med modeller för flexibel produktionskapacitet (Wikner, Naim, & 

Rudberg, 2007). Bijulal et al. (2011) studie visar att för att nå en leveranssäkerhet över 50 procent 

behöver APVIOBPCS modellen kombineras med ett säkerhetslager.  

Childerhouse et al. (2002) tog fram en struktur beståndande av fem faktorer för att kunna 

definiera och kategorisera produktportföljen. Metoden förkortas med DWV3 och på engelska 

står förkortningen för: duration of life cycle, time window, volume, variety och variability. De 

fem faktorerna beskrivs enligt: 

• Längden på produktlivscykeln – Om livscykeln är av den kortare slaget krävs en 

kontinuerlig försörjning för att möta efterfrågan. Denna kan ses som kontinuerlig. Vidare 

menar att ledtiden behöver ta produktlivscykeln i beaktning eftersom kunden annars 

riskerar att stå utan varor. Med kort livscykel krävs en snabb omställning av 

försörjningskedjan vi implementering av nya eller ändrade produkter. 

• Tidsperiod för leverans 

• Volym – En hög volym skapar förutsättningar att applicera leanproduktion och strategier 

som MTS för att reducera rörliga kostnader 

• Variation – En hög grad av variation medför att antar detaljer som behöver lagerhållas 

ökar eftersom det är svårare att avgöra vilka detaljer som det kommer finnas behov av i 

framtiden. Vidare så skiljer sig antal varianter av en produkt i början av produktlivscykeln 

gentemot slutet av produktcykeln. Därmed är det vanligare förekommare med fler 

variationer i början av cykeln medan mot slutet av cykeln så reduceras dessa. 

• Variabilitet – Syftar på fluktuationer i efterfrågan och resulterar i osäkerhet vilken 

kapacitet som behövs och vilka tillverkningsmeder som ska användas. Detta ställer i sin 

tur hög grad samarbete mellan kund och leverantör. 

Efter kategoriseringen kan sedan en lämplig strategi appliceras för vare kategori där agil- och 

leanprinciper kombineras (Christopher & Towill 2000).  

Strategin att senarelägga kunderorderpunkten har använts framgångsrikt av datorföretaget IBM 

där ett tryckande och dragande flöde kombinerats i form av hybridlösning. Kretskorten till deras 

komplexa IT-lösningar har demonterats utifrån ett tryckande flöde. När kunderna kommer in 

med sin order har sker slutmonteringen alltså ett dragande flöde. Wikner et al. (2007) skriver att 

kundorderpunkten separerar försörjningskedjor i två kategorier, produktion mot lager och 

produktion mot kundorder. Genom att förskjuta kundorderpunkten nerströms erhålls fördelarna 

från respektive kategori.  Wikner et al. (2007) menar vidare att orderstocken i en verksamhet 
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utgör det verkliga behovet i en kundorderstyrd verksamhet. Hur den prognosdriva delen i 

försörjningskedjan ska hanteras beror på faktorer som anskaffningstid av råmaterial.  

Ett exempel på en agil försörjningskedja är klädföretaget Zara. Inom klädindustrin är 

produktlivcyklarna korta och därmed är risken stor att kläder som lagerhålls inte blir sålda. 

Istället producerar Zara kläder i en kvantitet som är strax under säljprognoserna. För att möta 

den verkliga efterfrågan behålls kläderna i en typ av halvfabrikat och kan färdigställas i fabriker 

lokaliserade Spanien. som kan producera kläder med hög grad av automation för att möta det 

riktiga behovet och komplettera Zaras stora leverantör som är baserad i Asien. Detta innebär att 

Zara snabbt kan möta fluktuationer från marknadens behov (Christopher, The Agile Supply 

Chain, 2000).  

Datorföretaget Dell har utvecklat en stor förståelse för hur dessa marknader fungerar. Genom att 

kontrollera hela värdekedjan kan företaget utifrån kundens behov konfigurera och bygga 

datorerna efter att kunden lagt sin order. Dell har även utvidgat sin strategi till att involvera när 

och hur produkterna ska marknadsföras, prissättas utifrån tillgång på komponenter, och 

efterfrågan. Detta ställer höga krav på distributionsnätverket vilket medförde att Dell beslutade 

att själva kontrollera försäljningen av sina produkter (Walters, 2008). 
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 HÖG PRODUKTMIX, LÅG VOLYM 

I försörjningskedjor och produktionssystem mätes effektivitet vanligt förekomma på fyra stycken 

parametrar som är följande; kostnad, kvalitet, flexibilitet och leveransförmåga. 

Kostnadseffektivitet bygger på att kunna producera produkterna med en låg kostnad, kvalitet 

handlar om att möta den efterfrågade kvalitet, flexibilitet innebär att kunna möta kundens krav 

på leveranstid och partistorlekar (Bellgren & Säfsten, 2012). Återkommande produkter 

möjliggör standardmetoder inom Lean där produktionen kan balanseras och jämnas ut 

(heijunka). För standardiserade produkter har just-in-time visat sig vara framgångsrikt, genom 

att reducera de åtta slöserierna som benämns som muda. Dessa består av icke-värdeskapande 

processer och bygger på att frigöra kapital i verksamheten och reducera lager. Ett slöseri som är 

direkt kopplat till lager är överproduktion. Detta ses som det största slöseriet, då det skapar flera 

andra slöserier (Liker, 2013).   

Företag strävar idag mot att bli ordervinnande och för att konkurrera på marknaden väljer allt 

fler företag att bredda sina produktportföljer. Detta fenomen kan beskrivas som massanpassning 

och är en strategi för att utöka verksamhetens marknadsandelar eftersom en större bredd ökar 

sannolikheten att kunna möta kundens efterfrågan (Mattsson, 2012). När antalet produkter ökar 

blir försörjningskedjan svårare att prognostisera vilket försvårar att hålla en god servicenivå, det 

blir också viktigt att kunna producera en bred produktportfölj kostnadseffektivt (Wikner, Naim, 

& Rudberg, 2007), (Bellgren & Säfsten, 2012).  

Det finns dokumenterade brister gällande JIT- system som menar att vid låga nivåer av produkter 

i arbete (PIA) blir produktionssystemet känsligare för omställningar och förändringar i 

produktmixen. Vid stora ändringar kan hela systemet kollapsa, därmed lämpar sig JIT-system 

bäst där det finns stor volym och liten variation sett till produktmix (Carlson & Yao, 1992). Vid 

en hög mix och en låg volym behöver andra metoder användas, en av dessa metoder är 

grupptillverkning där produktionen balanseras med avseende på kundorderpunkt och 

kundefterfrågan.  Genom att schemalägga produktionen så att olika typer av produkter 

produceras på bestämda tidpunkter erhålls en mer förutsägbar produktion. Hur långa dessa 

perioder ska vara för respektive produkt balanseras utifrån kundefterfrågan. Det i sin tur 

reducerar de slöserier som uppstår genom att reducera överproduktion och förlorad produktivitet 

(Bohnen & Deause, 2011).   

ABC-Analys är ytterligare en metod för att kategorisera en verksamhets produkter. Denna 

indelning bygger på hur varje produkt påverkar det ekonomiska resultatet. Metoden resulterar i 

att de produkter som är viktigast för företagets resultat delas in i A-kategorin, näst viktigast B-

kategorin och tredje viktigast i C-kategorin. ABC-metoden resulterar i att verksamheten enklare 

kan lägga resurser på dessa produkter. Metoden kan även användas för att avgöra vilka varor 

som ska hållas lagerhållas. En ABC-analys kan också innebära att produkterna analyseras efter 

hur frekvent kunder efterfrågar dessa (Ramakrishnan, 2006). Gleanday (2007) förespråkar en 

liknande att verksamhetens produkter kan kategoriseras i fyra olika färgkategorier: 

• Grön, här rekommenderar författaren av som riktlinje satsa på produkter som utgör 50 % 

av försäljningsvolym 

• Gul, utgör 45 % av totala försäljning 

• Blå 4 % försäljning  

• Röd sista 1 % av försäljning. Den röda kategorin behöver inte köras i alla 

produktionscyklar. 

En metod som lämpar sig väl vid HMLV är att produktionen schemaläggs för att köra varje 

produkt i varje intervall, detta benämns på engelska som every part, every interval (EPEI). Inom 
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produktionsplanering för att kunna optimera produktionen och skapa förutsägbarhet i 

verksamheten. Principen bygger på att skapa ett kontinuerligt flöde för de produkter som är 

viktiga i verksamheten, exempelvis de gröna produkterna som utgör 50 % av 

försäljningsvolymen (Gleanday, 2007), (Bohnen & Deause, 2011). Ett liknande angreppssätt för 

planera produktion med HMLV är paretopricipen där 20 procent av produkterna kan utgöra 80 

% av omsättningen.  Dessa 20 procent kan dra nyttja av att planeras enligt Lean-produktion 

(Christopher & Towill, An integrated model for the design of agile supply chains, 2001). Vid 

värdeflödesanalys borde även där prioriteras att kartlägga de produkter som är mest värdefulla 

för verksamheten. Även Guan et al. (2008) lyfter upp vikten av att identifiera olika 

produktfamiljer och nyttja paretoprincipen. Genom att applicera olika flödesgrupper för de olika 

produktfamiljerna kan en produktion med HMLV balanseras. HMLV kan dra nytta av en agil 

försörjningskedja där kundorderpunkten förskjuts. För uppnå flexibilitet i produktion och 

försörjningskedjan behålls produkten så länge som möjligt i ett halvfärdigt utförande till dess att 

kundens verkliga behov är synligt. Detta medför att lagernivåerna kan hållas på en bättre nivå 

och att flera artiklar kan utgå från samma lagermaterial (Christopher, The Agile Supply Chain, 

2000). 

 THEORY OF CONSTRAINTS 

Theory of constraints är en vidareutveckling av Optimized Production Timetables (OPT) som 

först introducerades i boken The Goal av Eli Goldtratt som lanserades år 1984 (Rahman, 1998). 

Boken som är skriven som en novell beskriver en rad metoder hur en organisation ska drivas på 

ett optimalt sätt.  TOC bygger på att alla system har åtminstone en begränsning eller flaskhals, 

detta medför att även alla system har möjligheten att förbättras om det går att öka kapaciteten i 

flaskhalsen. Detta beror på att flaskhalsen styr hela verksamhetens utflöde av produkter. Goldratt 

(1990) beskriver en arbetsprocess för att jobba med TOC och delade in dessa i fem steg som är 

följande:  

1. Identifiera flaskhalsen eller flaskhalsarna i systemet – Dessa kan delas upp i fysiska 

flaskhalsar så som materialtillgång, maskiner, människor och efterfrågan. Flaskhalsar 

förekommer även på grund av ledarskap där problem med arbetskultur, bristande 

processer och metoder finns. 

2. Utforska flaskhalsen – Vid en fysisk flaskhals är målet att effektivisera denna så mycket 

som möjligt. När det kommer till flaskhalsar i form av ledarskap bör dåliga rutiner 

ersättas med nya rutiner för att öka flödet genom verksamheten. 

3. Underordna de andra processerna flaskhalsar – Genom att underordna de andra 

processerna mot flaskhalsen kan allt fokus läggas på flaskhalsen och den faktor som 

avgör verksamhetens genomflöde. 

4. Lyft upp flaskhalsen – Genom att underordnat de andra processerna gentemot flaskhalsen 

kan fokus läggas på att effektivisera flaskhalsen och på det sättet öka genomflödet i 

flaskhalsen. Genom kontinuerliga förbättringar på flaskhalsen kommer nya flaskhalsar 

uppstå. 

5. Börja om med nästa flaskhals, låt inte tröghet infinna sig – Genom att låta TOC vara en 

kontinuerlig process undviks att tröghet uppstår. Det är även viktigt att se över 

processerna då andra faktorer kan ändras över tid. 

Inom TOC förespråkas att balansera flödet framför kapacitet, detta uppnås genom att inte släppa 

in mer material i systemet än vad som behövs för att skapa sysselsättning. Genom att ha för 

mycket material i systemet binder kapital och kapacitet upp som skulle kunna användas för mer 

värdefull produktion. En flexibilitet kan skapas genom att personalen utbildas så de kan bemanna 

flera maskiner och avdelningar Då kan personalen flyttas dit dem behövs istället för att inte ha 

arbetsuppgifter att utföra eller att förproducera i maskinerna (Goldratt & Cox, The Goal, 2014). 
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En metod som används inom TOC för att kunna planera på verksamhetens flaskhals är Drum 

Buffer Rope (DBR), metoden består av flera steg som styrs av flaskhalsen som sätter takten i 

systemet likt en trumma (drum). Motsvarande kvantitet som kommer ur flaskhalsen behöver dras 

med repet (rope) genom systemets första maskin för att klara försörjningen av material i 

flaskhalsen. En buffert (buffer) finns även placerad vid flaskhalsen för att kunna försörja 

flaskhalsen och jämna ut om störningar uppstår tidigare i systemet. Bufferten används för att 

flaskhalsen alltid ska ha tillgängligt material då flaskhalsen är den mest värdefulla maskinen i 

verksamheten. Guan et al. (2008) menar att TOC tillsammans med DBR utgör både ett tryckande 

och dragande system; uppströms från flaskhalsen är det ett dragande system medan nerströms 

från flaskhalsen erhålls ett tryckande system. Genom att applicera ett DBR-system kan även PIA 

reduceras. Bicheno & Holweg (2016) skriver att inom TOC är DBR att föredra framför Kanban 

eftersom det är ett stabilare system. Vidare belyser vikten av att skydda flaskhalsen från 

materialbrist då en timme förlorad kapacitet i flaskhalsen är en timme förlorad kapacitet i hela 

systemet. Genomflödeshastigheten (throughout rate) i flaskhalsen användas för att beräkna hela 

systemets hastighet genom Littles lag som följer; genomflödeshastigheten erhålls av PIA 

dividerat med ledtiden.  

Guan et al. (2008) skriver i sin studie att den tidigare forskningen på TOC utgår från statiska 

parametrar och speglar en miljö med HMLV dåligt. Vi en hög mix tillsammans med låga volymer 

där produkterna behöver samsas i samma maskiner kan flaskhalsen flytta på sig i systemet 

beroende på produktmix. Om maskinerna dessutom har långa omställningstider finns det risker 

att systemet blir trögt och att värdefull produktionstid går förlorad. Guan et al. (2008) lyfter fram 

vikten att identifiera den aktuella flaskhalsen beroende på produktmix eftersom produktmixen 

kan få flaskhalsen att flytta sig. När flaskhalsen är identifierad så kan ett DBR-system 

implementeras innan flaskhalsen för att skydda flaskhalsen. Vidare menar Guan et al. (2008) att 

tidigare forskning bygger på en fixerad flaskhals och tar inte hänsyn till att flaskhalsen kan flytta 

sig beroende på produktmix. Utmaningen som följer är att identifiera flaskhals baserad på 

historiska data eller en simulerad produktmix. Den andra utmaningen är att kunna identifiera var 

flaskhalsen i produktionssystemet uppstår i realtid. I ett system kan även multipla flaskhalsar 

uppstå och dessa måste balanseras mot varandra. Dessa flaskhalsar återfinns på olika nivåer i 

produktionen. För att reducera PIA behöver övriga produktionen anpassas till flaskhalsen 

kapacitet. Genom att ett system har flera flaskhalsar på olika nivåer, dessa nivåer behöver då 

balanseras När flaskhalsarna har identifierats behöver dessa skyddas med mellanlager, dessa 

skyddar flaskhalsen från att stå stilla på grund av variationer uppströms.  Buffertnivåerna är en 

avvägning mellan säkerhet att försörja flaskhalsen och hålla en låg PIA som i sin tur påverkar 

ledtiderna. Resultatet av studien har sin grund i att genom virtuella processvägar kunna 

kontrollera var flaskhalsar uppstår och hur produkterna kan grupperas för att belasta flaskhalsen 

så lite som möjligt. Målet är att maximera antar timme i genomflödet för flaskhalsen och 

minimera antal delade maskiner. 

Ray et al. (2010) lyfter fram ett flertal svagheter inom de fem steg som återfinns inom TOC. 

Svagheterna som återfinns bygger på att TOC inte tar hänsyn till hur olika produktmixar påverkar 

en flaskhals och hur beslut kring dessa bör tas när flera flaskhalsar uppstår. Detta medför en mer 

komplex produktionsmiljö än vad som finns beskrivet inom TOC.  

Saaty har utvecklat metoden analytic hierachy process (AHP) för att underlätta beslutsfattande 

och underordna andra beslut genom en hierarkisk rangordning. Metoden går ut att klassificera 

de olika produkterna i produktmixen för sedan kunna systematiskt ta beslut. Genom en niogradig 

skala där nivå ett motsvarar minst viktig och nivå 9 extremt viktig. Tillsammans erhålls linjärt 

ekvationssystem och genom lösa ekvationssystemet erhålls värden som visar vilken 
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prioriteringsordning varje produkt bör ha i flaskhalsen. Ur detta kan verksamheten planeras och 

en MPS tas fram där rätt produkter prioriteras i systemet. Metodens styrker är att den är 

lättanvänd och har visat bra resultat i miljöer med flera flaskhalsar (Saaty, 1990), (Ray, Sarkar, 

& Sanyal, 2010).   

(Ray, Sarkar, & Sanyal, 2010) har vidareutvecklat metoden AHO genom att införa viktade 

medelvärden.  De är baserade på resurser som går åt erhålls produktionskostnader tillsammans 

med råmaterialskostnader samt skillnaden mot försäljningspriser erhålls marginalerna för 

produkterna. Dessa multipliceras sedan med viktade medelvärden som är fördelade enligt: 0,833 

för vinstmarginalen och 0,167 för anläggningens resurser och råmaterialkostnader. Metodens 

styrkor är att den är lättanvänd och har visat bra resultat i miljöer där ett flertal flaskhalsar 

återfinns.  
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 EMPIRI 
Detta avsnitt behandlar beskrivning av fallföretaget och den empiri som användes för den 

datainsamling som genomförts. Datainsamlingen avser information såväl om arbetsprocesser 

och produkter som historiskt kvantitativa data. 

 

 FÖRETAGSPRESENTATION 

Outokumpu är ett av de ledande företagen i världen när det kommer till rostfritt stål. Kunderna 

är utspridda över hela världen och företaget är känt bland sina kunder för att hålla hög kvalitet. I 

en broschyr som företaget lät trycka 2011 angav de att Nyby hade 300 anställda och att 

kapaciteten var 115 000 ton inklusive 70 000 ton specialstål (Outokumpu Stainless AB, 2011).  

 

Inom Outokumpu skiljs det varma och kalla flödet. I det varma flödet ingår gjutningen av 

material, och steckelvalsning (varmvalsning). Valsning är en tillverkningsmetod som används 

för att göra materialet tunnare där råmaterial pressas genom två eller flera rullar (valsar). När 

materialet lämnat det varma flödet är banden svarta. Det varma flödet sker i Avesta.  

 

Produktionsanläggningen i Nyby är ett kallvalsverk vilket innebär att materialet valsas utan att 

värme tillförs. Detta kan anses vara lite missvisade då materialet värms upp under inglödgningen 

i Nyby för att underlätta vidare bearbetning av materialet. Råmaterialet som levereras till Nyby 

består av varmvalsade svarta band, (BHB, Black Heated Band). Dessa band levereras till Nyby i 

ett antal olika stålsorter och dimensioner om avser tjocklek och bredd. Efter att Nyby har förädlat 

materialet kan dessa bli ett flertal olika slutprodukter till Nybys kund.   

 

Produktionsanläggningen i Nyby utmärker sig inom Outokumpukoncernen då den är inriktad 

mot produkter som används i krävande miljöer. Sådana produkter kräver en högre halt nickel, 

vilket gör materialet mer svårarbetat vid valsning. Det finns ett flertal stålverk i Europa inom 

koncernen som har större produktionsvolymer. Det som gör Nyby unikt är att anläggningen 

klarar av att valsa fram komplicerade produkter som andra anläggningar har svårt att valsa. 

Nybys främsta konkurrensfaktor, enligt platschefen 2017, är kvalitet och service. Ett strategiskt 

viktigt beslut för Nyby togs 2007 då det bestämdes att investera 50 miljoner euro för vad som då 

var världens största sliplinje för kallvalsat stål. Denna investering genomfördes för att göra 

anläggningen konkurrenskraftig på marknaden gällande specialstål.  

 

Inför april månad 2017 togs beslutet att förlägga stora delar av produktionen på Nyby till fyrskift. 

Beslutet togs av ledningen då det stod klart att Nyby skulle få ökad orderingång och behöva 

producera ökade volymer. Fyrskiftet innebär att produktionen är igång 138 timmar i veckan 

fördelat på 17 skift. En uppskattning som är vedertagen på Outokumpu är att produktionen klarar 

av att förädla 100 ton rostfritt stål per skift i färdigställningen som är schemalagd med tvåskift. 

Detta innebär 13 skift per vecka och därmed 1300 ton i uppskattad kapacitet. Under hösten 2017 

arbetar ungefär 230 personer på Outokumpu Nyby, efter en omorganisation 2016 bröts 

säljavdelningen ut från Outokumpu Nyby. 
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 PRODUKTION 

4.2.1. RÅMATERIAL 

Outokumpu använder egna stålkoder för sina material. Dessa följer inte någon internationell 

standard men är uppbyggd på olika produktfamiljer beroende på materialets egenskaper och 

processvägar materialet kommer att gå genom. Dessa benämns som Pka-koder där Pka står för 

produktkategori inom Nybys verksamhet. Pka-koder består av fyra till 6 siffror. Specialstål och 

mer krävande stål har ofta prefixen 5, 6, och 9. Standardstål har ofta prefixen ett, två, tre och 

fyra. Som regel har specialstål en längre ledtid är standardstål. 

 

Det finns ungefär 50 aktiva stålsorter (Pka). Dessa förekommer i 24 olika bredder och 18 olika 

tjocklekar. Vissa stålsorter finns bara i en bredd och tjocklek medan andra stålsorter finns i flera 

olika bredder och tjocklekar. Totalt finns runt 381 kombinationer av råmaterial när stålsort, 

tjocklek och bredd tas i beaktning. Dessa 381 kombinationer är endast råmaterialet som anländer 

till Nyby innan det har skett någon förädling av materialet, när råmaterialet anländer till Nyby 

illustreras i Figur 6 i den första boxen till vänster ”svarta band”.  

 

Avesta 

I stålverket i Avesta gjuts materialet i smältor. Efter att materialet har blivit gjutet så går det 

genom en kokill för få sin rätta profil. Efter att ha passerat kokillen så klipps det i rätt längd, 

slipas det för få en finare yta och läggs på lager för att svalna. Det finns ett slabslager i Avesta 

som tillhör Nyby, och detta fylls på genom nybeställning av smältor i olika stålsorter. På en 

smälta generas ungefär fyra till fem slabs. Slabsen värms sedan upp i ett senare stadie för att 

valsas till rätt dimensioner. Denna process tillhör det varma flödet och kallas även för 

varmvalsning. Vissa av banden behöver gjutas och valsas i en större bredd än vad Nyby kan ta 

emot. Dessa behöver skäras ner i det som kallas för klippcenter som är lokaliserat i Avesta. Detta 

är en extra process som kan ta ungefär en till två veckor. Denna process används även för skära 

bort material på banden som inte uppfyller kvalitetskraven.  

 

Nyby 

De svarta banden förädlas till band och plåt i breddintervallet 36 till 1524 millimeter och 

tjockleksintervallet 0,4–5,5 millimeter. Beroende på de olika stålsorternas egenskaper behöver 

de olika mycket bearbetning och olika grad av påvalsning vilket innebär hur tjockt 

ursprungsmaterialet behöver vara för nå den slutgiltiga tjockleken. Den grövsta tjockleken Nyby 

kan ta emot är 5,5 millimeter och den största bredden är 1550 millimeter (Outokumpu Stainless 

AB, 2011). De olika produkterna banden kan bli beskrivs som följande och kan även ses i Figur 

6. 

 

• Rimpor - Dessa produceras genom kantsäkring smal plåt 

• Ringar – Banden skärs upp längsgående riktning så att det från ursprungsbandet bildas 

två eller flera smalare band. 

• Plåt –Plåten är klippt med hög planhetsgrad 

• Svetsband – Dessa är smala band som används till industrisvetsar 

• Band – Kunden kan själv klippa upp bandet till rätt dimension. Slutprodukten blir vita 

band där båda kanterna är skurna så bandet har samma bredd överallt.  

 

De svarta banden blir vita efter att de glödgas in. Efter bandet blivit färdigvalsat divergerar 

produktionen. De vita banden passerar något av skärverken där materialet skärs upp till kundens 

slutspecifikationer.  
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Figur 6 – Förenklad illustration över flödet där inmatningen är svarta band och där produkterna divergerar efter 

vita band (egen figur). 

 NULÄGESBESKRIVNING 

Det här kapitlet innefattar en objektiv beskrivning av nuläget på Outokumpu Nyby om 

processerna som innefattar avdelningen SCM för Nyby.  

 

4.3.1. PLANERING 

Råmaterialet som levereras till Nyby består av varmvalsade band, dessa benämns som kallade 

svarta band och den engelska förkortningen (BHB, Black Heated Band). Dessa band kan sedan 

bli ett flertal olika produkter. Inom Outokumpu skiljs det varma och kalla flödet. I det varma 

flödet ingår gjutningen av material, och steckelvalsning (varmvalsning). När materialet lämnat 

det varma flödet är banden svarta. Det varma flödet sker i Avesta medan Nyby enbart har kallt 

flöde. Detta kan anses vara lite missvisade då materialet värms upp under inglödgningen i Nyby 

för att underlätta vidare bearbetning av materialet. 

 

Individnummer 

För ha spårbarhet så används så kallade individnummer på Nyby. När en order blivit godkänd 

skapas ett ordernummer i SAP och i BEO. För att tillverkning enligt ordern ska kunna planeras 

av produktionsplanerare och för att materialanskaffaren ska kunna ta hem material skapas sedan 

individnummer eller arbetsordernummer (Ao) som kopplas mot orderpositionen. En 

orderposition har ett leveransdatum och kan ha flera individnummer (band) kopplade till sig. Ett 

individnummer motsvarar ett band, vanligtvis runt 20 ton. Ao-nummer och individnummer är 

identiska och används i följande processer: 

 

• Planering 

• Materialanskaffning 

• Gjutbeställnings (slabsbeställning) 

• Varmbandsbeställning 

• Leverans till Nyby 

• Detaljplanering i Nyby 

Svarta band
Betsträckor 
och valsning

Vita band

Rimpor

Svetsband

Ringar

Plåt

Band
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• Sökbarhet i Nybys system BEO samt i ProFlow (Avestas system) 

 

Produktion och leverans  

Nybys affärssystem är uppbyggt med veckovis planering Figur 7. Varmband beställs från Avesta 

eftersom Nyby saknar eget stålverk. Beställning genomförs på slabs. För att säkerhetsställa att 

det finns tillgängliga slabs öppnas smältor upp som gjuts i Avesta. En smälta väger runt 86 ton 

och resulterar i 4 till 5 stycken slabs. Dessa slabs valsas sedan ner till önskad tjocklek. När 

slabsen väl är gjuten går det endast att använda den till en specifik bredd för valsning, däremot 

kan tjockleken justeras efter önskemål. Materialbeställningen i Nyby genomförs på onsdagar och 

utifrån det beräknas leveranstid från Avesta till Nyby ta tre veckor. När banden är färdigvalsade 

i det varma flödet i Avesta skickas en signal till Nyby i form av en packnota. Denna innehåller 

den information som behövs för att produktionsplanerarna i Nyby ska kunna planera körningen 

på materialet. Packnotan innehåller då information om bredden på det ingående materialet, 

tjocklek samt stålsort. Vissa av banden behöver gjutas och valsas i en större bredd än vad Nyby 

kan ta emot. Dessa behöver skäras ner i det som kallas för klippcenter som är lokaliserat i Avesta. 

Detta är en extra process som kan ta ungefär en till två veckor. Denna process används även för 

skära bort material på banden som inte uppfyller kvalitetskraven. 

 

I produktionen planeras banden i olika kampanjer, som kan liknas med produktionsparti där de 

stålsorter som passar bra för att köras efter varandra samlas ihop och planeras i produktion. För 

att förlänga utrustningens livslängd planeras kampanjerna att gå från breda band till smalare band 

för att man sedan ska kunna göra produktionstopp för att byta ut valsrullarna. Dessa valsrullar 

slipas sedan ner lokalt på Nyby så de kan användas på nytt. Samma arbetssätt används även i 

Avesta för det varma flödet. Inglödgningen är en central del av produktionen och dess planering. 

Materialet som beställs beräknas ankomma senast onsdagen fjärde veckan från beställningen. 

Avesta kan leverera från och med måndagen under vecka tre till och med onsdagen i vecka fyra 

utan att materialet anses vara för tidigt eller för sent. Genom detta skapas en viss flexibilitet, och 

tillgången till material i Nyby säkras. 

 

Vecka 1 

  

Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 vecka 7 

       

Leveranstid från order  Ledtid i Nyby Fakturering 
Figur 7 – Blått motsvarar processerna i Avesta och rosa motsvarar produktion i Nyby. Materialet är klart för 

transport mellan vecka fyra och 5. 

 

Prognoser 

På Europanivå inom koncernen sätt årsprognoser för varje produktionsanläggning. Prognosen 

som sätts är baserad på hur många ton som ska faktureras. Denna bryts sedan ner till en 

produktionsprognos som motsvara hur mycket som ska produceras och när som sedan genererar 

materialplanen (behov av råmaterial) 

 

På Nyby används en omräkningsfaktor på 1,34 för att räkna om orderton till materielbehovet 

multipliceras ordertonen med 1,34. Alternativt divideras med 0,75. Detta medför att Nyby måste 

beställa mer material från Avesta än vad Nybys kund har lagt order på. Detta är en generell regel 

och är ett medelvärde som tar hänsyn till utbyte och skrotfaktorer. Avdelningen för kvalitet 

jobbar med att kontinuerligt ta fram aktuella utbytestabellerför de olika stålsorterna.  
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4.3.2. FÖRPRODUKTION OCH FÄRDIGVARULAGRET 

Nyby anser att maskinerna mår bäst av kontinuerlig gång. Det gör att material som finns hemma 

går ut i produktionen även fast inglödgningsveckan inte har inträffat ännu. Detta resulterar i att 

materialet blir utvägt för tidigt och hamnar på färdigvarulagret i väntan på att kunna skickas till 

kund och faktureras. När materialet har skickats från Nyby så faktureras det. 

 

4.3.3. PROCESSFLÖDE 

För att Nyby ska kunna producera material krävs ett antal steg inom koncernen. Säljkontoren 

som är lokaliserade utanför Sverige skickar en orderförfrågan till de som sitter på BO i Nyby. På 

orderförfrågan finns det ett önskat leveransdatum till slutkund. BO stämmer av med 

affärssystemet Beo som finns lokalt i Nyby om det är möjligt att erbjuda kunden orden den 

önskade veckan, detta beror på om kapacitet finns i produktionen och om det finns material att 

beställa. Båda dessa anges utifrån inglödgningsvecka. BO räknar fram vilken vecka materialet 

behöver glödgas in för att kunna vägas ut i tid för leverans. Detta genomförs med en uppskattad 

ledtid för de olika stålsorterna. När BO har ordererkänt orden hamnar den hos Nybys 

orderplanerare, dessa gör en uppskattning på hur många band som behövs för att täcka ordern. 

Ett materialbehov genereras i systemet med individnummer där varje individnummer motsvarar 

ett band, dessa band kopplas sedan till ordennumret. När detta är genomfört har varje band en 

bestämd operationsväg i produktionen och en planerad inglödgningsvecka. När individnumret 

har ett inglödgningsvecka skapas ett materialbehov i systemet som talar om att materialet 

behöver införskaffas, systemet räknar med att det är tre veckors leveranstid. Med denna signal 

vet materialanskaffaren att materialet behöver beställas från Avesta tre veckor innan det ska 

glödgas in. Materialanskaffning sker genom en beställning till Avesta en gång i veckan på 

onsdagar, för att utföra beställningen används uttrycket ”ropa av” vilket innebär att Nyby ropar 

av sitt materialbehov till Avesta. För beskrivning av det varma flödet i Avesta se avsnitt 4.3.1 

Planering. 

 

När materialet är klart i Avesta skickas en signal till Nyby i form av packnoter som är en lista 

med färdiga varmvalsade band som kan levereras. Dessa visar slutgiltig vikt och mått på det 

svarta bandet. Nyby bokar sedan transport för dessa band och kan börja detaljplanera när dessa 

ska köras i produktion, detta kallas på Nyby för körplaneläggning då produktionen styrs av en 

körplan i Beo. När materialet är färdigproducerat i Nyby genomförs en kvalitetskontroll av 

materialet där prover tas, detta genomförs på labbet på Nyby. När labbet har godkänt materialet 

är det klart för att vägas ut. Efter utvägning anses materialet vara färdigproducerat. Processflödet 

illustreras i Figur 8. 

 



 

 

24 

 

 
Figur 8 – Processflöde över organisationen i Nyby från att orderförfrågan kommer in till utvägning av 

färdigproducerat material. 

 

4.3.4. KAPACITET 

Affärssystemet BEO har ett materialplan och kapacitetsplan som används av 

planeringsavdelningen för att inte överbelasta produktionen. Det finns en allmän uppfattning 

bland de anställda att Nyby klarar av genomsnittligt väga ut 100 ton per skift. Denna kapacitet 

bygger på Nybys färdigställning som består av de olika skärverken. Dessa produktionsenheter är 

bemannade med 2-skift vilket ger 13 skift per vanlig arbetsvecka motsvarande 1300 ton.   

 

4.3.5.  PRODUKTION I NYBY 

Produktionslinor 

Nyby har ett antal produktionslinor för att kunna processa de svarta banden. Beroende på 

stålsort och reduktion av bandets tjocklek behöver materialet planeras med olika 

operationsvägar. För vissa tillverkningsordrar behöver materialet passera samma 

produktionslina flera gånger. Konsekvent för alla produktions ordrar är att de går genom linje 

60. Därför är tillgängligheten i linje 60 avgörande för Nybys leveransförmåga. För beskrivning 

av de olika produktions som illustreras i   

Säljkontor

Back office

Orderplanering 
produktion

Materialanskaffning

Materialmottagning 
Nyby

Körplaneläggning i 
produktion

Förädling i 
produktion

Provtagning i labb

Utvägning
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Tabell 1.  
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Tabell 1 – En överblick över de olika produktionslinjerna, dess förkortning, fullständigt namn och vilken funktion 

denna har. 

Linje Namn Funktion 

L60 Förbetsträcka 60 Inglödgningen av svarta band för att göra 

materialet mer mottagligt mot kallvalsning. 

Linje 

L55 Betsträcka 55 Färdigglöggning 

BUB Banduppbyggnad Banden sätt på kärna och strips och dragband 

sätt på bandet för öka utbytet då det möjliggör 

valsning av hela bandet. 

Z1 Valsverk 1 Valsverk med mindre reduktionsgrad, inbyggd 

i linje 60. 

V3 Valsverk 3 Valsverk 4 

BSL Bandslipen Används för slipning av material med höga 

ytfinhetskrav. 

BSL2 Bandslipen 2  

GL Glättvalsverk (försumbar) Försumbar, används sällan 

BBST Bandborsten  

S3 Skärverk 3 Skärlinje för band 

S4 Skärverk 4 Skärlinje för band 

VÅG-S3 Våg skärverk 3 Utvägning av material 

VÅG-S4 Våg skärverk 4 Utvägning av material 

VÅG-U1 Våg uppklippning Utvägning av material 

 

Betsträckor 

I Nyby finns det två stycken betsträckor där materialet behandlas med syror för att kunna bli mer 

mottagligt mot efterföljande bearbetning. De betsträckor som materialet kan betas i är 

produktionslinorna L60 och L55.  

 

Operationsvägar 

Beroende på produkt så kan denna passera genom samma produktionslina flera gånger. Detta gör 

att genomloppstiden skiljer sig mellan de olika produkter 214 olika operationsvägar ligger uppe 

som standard. Nya stålsorter kan kräva att manuella operationsvägar läggs till eller tas bort.  

Råmaterial för Nyby klassas som svarta band. Nybys verksamhet går ut på att förädla materialet 

och det är det som skapar kundvärde. Denna förädling bidrar även till att ju mer processat 

materialet desto mer värde har adderats till det ursprungliga råmaterialet. Detta i sin tur innebär 

att material som ligger i fädigvarulagret har ett högre penningvärde än material som ligger som 

svarta band. Nyby har som mål att dela upp hela sitt lager jämt fördelat över råmaterial, PIA och 

färdigvarulager. 

 

Kassationer och skrot 

I produktionen på Nyby förekommer risker att materialet drar på sig defekter. Detta kan ske i ett 

antal olika steg i produktionen. Nyby har även räddningsoperationer för att rädda material som 

annars skulle blivit skrot, en del av dessa räddningsoperationer innefattar slipning eller extra 

valsning för få bort defekter. Banden kan också allokeras om till en annan kundorder, exempelvis 

en kund som vill ha ett smalare band. Då kan defekterna som oftast uppstår utmed de 

långsidornas kanter skäras bort.  
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Nybys detaljplanerare anser att den mest känsliga processen är betsträckorna som består av linje 

60 och linje 55. En del av de kassationer som uppkommer är kantinvalsingar som innebär att 

kanterna på banden viks upp. Annan förekommande kassation är att det uppstår repor på 

materialet. 

 

Förseningar 

När Nyby inte uppnår sitt mål för leveranssäkerheten skapas en försening. Denna försening blir 

sedan prioriterad framför innevarande veckas produktion. Innevarande produktion benämns som 

materialet som är beställt och planerat att glöggas in den veckan, Systemet Beo där varje band 

öppnas upp ansätts med en tillhörande inglödgningsvecka då materialet ursprungligen är tänkt 

att börja produceras på i Nyby 

 

Kundorderstyrning 

Nyby jobbar med en kundorderstyrd produktion. Detta innebär att Nyby inte gör någonting förrän 

de har fått en kundorder. Denna kundorder tidsbestäms med en startvecka som i produktionen 

och i Beo benämns som inglödgningsvecka. Denna är kopplad till materialplan och 

kapacitetsplan som avgör om det finns kapacitet i produktionen. Denna kundorderstyrning gäller 

mot Avesta också, Nyby får inte beställa smältor som det inte finns en kundorder på. 

 

4.3.6. KÄNDA ANLEDNINGAR TILL LEVERANSFÖRSENINGAR 

• Band som beställs bredare än 1550 går till klippcenter, där skärs banden ner till den 

slutgiltiga bredden. Denna process utökar leveranstiden med ungefär en vecka. I Nybys 

affärssystem är ledtiden för att beställa material satt till tre veckor. Denna går inte att 

ändra så systemet räknar jämt med att materialet ska anlända till Nyby tre veckor efter att 

det är beställt. Band som beställs över 1550 bredd är av den typ att det finns kända 

kvalitetsproblem som gör att de måste steckelvalsas i högre bredd. 

• Slabsen som tillverkas behöver skrotas eller delskrotas för att gjutprocessen har blivit fel 

• Banden blir skrot när de steckelvalsas. 

• Om en band blir skrot finns två alternativ, 

o Kundförfrågan, Avesta hör av sig till Nyby och frågar om Nyby kan tänka sig ta 

bandet efter räddningsprocesser. Processerna består av rensning av den defekta 

delen av bandet i plåthallen eller klippcenter. Vissa fall går bandet både till 

plåthallen och klippcentret i Avesta innan det kan godkännas och levereras till 

Nyby.  

o Bandet kan ersättas med ett slabs i lager alternativt beställs en ersättningsmälta. 

 

Om ett band avviker från de bestämda gränsvärden som finns skapas ett informationsflöde via 

mejl och en molnbaserad lösning och kan kräva beslut från flera inblandande. När vald process 

har beslutats måste ett nytt informationsflöde genereras. Beroende på personal och produkter i 

kö skapas det en osäkerhet när materialet anländer till Nyby. 
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 DATAINSAMLING 
Detta avsnitt presenterar relevant data som är sammanställd från intervjuer, statistik ur 

affärssystemet Beo, orderingång från SAP, uppföljning av produktion och leveransorsaker. 

 

 LEVERANSFÖRSENINGAR 

Figur 9 visar en sammanställning av de orsaker som skapar leveransförseningar. KDF står för 

Nybys produktion i färdigställningen, dit skärverk och klipplinjen hör till. KDV står för 

produktion i betsträckorna, banduppbyggnad, valsning och bandslip. På Y-axeln visas orsakerna 

till leveransförseningar och X-axeln visar frekvensen, hur många gånger dessa skett under den 

angivna tidsperioden.  

 

 
 

Figur 9 - Orsaker till leveransförseningar sammanställt av författaren från interna dokument (Egen figur) 

. 

 

  

Antal band 

Orsak 
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 LEVERANSSÄKERHET 

5.2.1. NYBY 

Historisk leveranssäkerhet för Nyby, grön är aktuell leveranssäkerhet. När produktionen är 

stängd på grund av semester under sommaren sker ingen utleverans. Leveranssäkerheten går då 

ner till Semesteruppehåll där utleverans till kund är noll har filtrerats bort. PÅ Y-axeln anges 

leveranssäkerheten som en procentsats. Målvärdet anges av det blå strecket och är när studien 

genomfördes 87 %. Det gula strecket är leveranssäkerheten beräknat som ackumulerat resultat 

för hela perioden.  

 
Figur 10 – Leveranssäkerheten under 2014 (Egen figur) 

 

 
Figur 11 – Leveranssäkerhet under 2015 (Egen figur) 
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Figur 12 – Leveranssäkerhet 2016 (Egen figur) 

 
Figur 13 – Leveranssäkerhet 2017 till och med vecka 28 innan semesteruppehåll (Egen figur) 

 

5.2.2. AVESTA 

Materialet från Avesta beställs veckovis och tillhör en specifik inglödgningsvecka. Tanken är att 

materialet ska levereras i ordningsföljd så som det är beställt enligt FIFO.  

Leveranssäkerheten från Avesta har under året 2017 till och med november legat på omkring  

50 %. Detta kan ställas mot att Nyby haft en leveranssäkerhet mot sina kunder runt 60 %. 
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4. VOLYMER NYBY 

Författaren har studerat hur mycket material som vägts ut under tidigare år på Nyby. Detta tar 

inte hänsyn till produktmix utan enbart vad som är orderbundet och det som producerats mot 

lager där enheten är ton. Tabell 2 visar hur mycket material som har vägts ut och jämför om det 

är en procentuell ökning eller minskning mot föregående år. Tabell 4 visar hur mycket material 

som Nyby har beställt hem. Materialanskaffningen har sedan brutits ner per Pka i Figur 14. 

Beställningar för perioden som understiger 300 ton har filtrerats bort.  

 
Tabell 2 – Volymer på utvägda ton i Nyby.  

År Orderbundet Lager Total Skillnad mot föregående år 

2014 37 871 2194 40 065 -5,2% 

2015 35 337 1714 37 051 -7,5% 

2016 35 471 1470 36 941 -0,3% 
2017 t.o.m. 

november 42 977 1439 44 416 20,2% 
 

Tabell 3 – Materialanskaffning 

År Ton/vecka Ton/år 

2014 1034 51 707 

2015 999 50 927 

2016 1008 52 435 

2017 1137 48 895 

 

I Figur 14 så redogörs hur volymerna är fördelade nerbrutet per stålsort. Stålsorterna är ersatta 

med bokstäver istället för de faktiska stålkoden på grund av sekretesskäl.  

 

 
Figur 14 - Stapeldiagram för materialanskaffningen under perioden 2014-2017 juni. Vikten presenteras i ton. 

 

De tre mest frekventa stålsorterna bröts ner på detaljnivå se Tabell 4. För att se hur dessa 

stålsorter är fördelade över bredd och tjocklek, se Figur 16 till 18. 
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Tabell 4 – De tre stålsorter med störst volymer 

Stålsort Andel band Andel ton 

A 21% 22% 

B 18% 19% 

C 9% 8% 

Totalt: 48% 49% 

 

 

 

 
Figur 15 – Diagram över hur många band som beställts i Pka A och hur de är fördelade över tjocklek (första raden) och bredd 

(andra raden) 
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Figur 16 - Diagram över hur många band som beställts i Pka B och hur de är fördelade över tjocklek (första raden) och bredd 

(andra raden) 

 
Figur17 – Diagram över hur många band som beställts i Pka C och hur de är fördelade över tjocklek (första raden) och bredd 

(andra raden) 

5. PRODUKTION 

5.2.3. Utbyte maskiner och kapacitet 

Nybys produktion och beredningssystem Beo för statistik på utnyttjande grad och hastighet på 

det olika maskinlinjerna kan studeras i Tabell 5. Den totala tiden är beräknad utifrån arbetsskift 

och den tillgängliga tiden är då maskinerna har varit igång. Procentsatsen av den tillgängliga 

tiden genom totala tiden ger utnyttjandegraden.  

 
Tabell 5 - Kapacitet och utbyte ur de olika maskinlinorna mätt under perioden 20170701-20171201. 

Linje 
 Vikt 
(ton)  

Tillgänglig 
tid Total tid Utnyttjande Ton/timme 

BRD Medel 
(mm) 

TJL Medel 
(mm) 

L60    32 115     1658,7 2512 66% 19,4 1315,1 3,13 

BUB    28 469     1573 2496 63% 18,1 1342,1 2,79 

Z1          396     49,7 144 35% 8 1208,9 1,1 

V3    23 772     1310,6 2432 54% 18,1 1342,1 1,34 

BSL       1 271     461,4 1064 43% 2,8 1307,3 0,8 

BSL2    25 792     1880,3 2512 75% 13,7 1350,8 3,01 

L55    20 803     1186,4 2504 47% 17,5 1336 1,15 

GL          215     49,5 128 39% 4,3 774,2 0,7 

BBST          586     247,7 824 30% 2,4 1282,9 0,84 

S3    19 652     1148,4 1912 60% 17,1 1041,4 1,81 

S4       8 748     709,5 1280 55% 12,3 1224,2 0,84 

U1       3 136     754 1480 51% 4,2 922,5 1,33 
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5.2.4. BERÄKNING AV CYKELTID OCH UTBYTE 

 

Inglödgning linje 60 

I studien använde 12 241 individnummer, av de så var 8227, dessa sorterades en pivottabell och 

filtrerades så det första datumet genom linje 60 visades. Detta eftersom vissa av Nybys produkter 

går genom linje 60 flera gånger och därav förekommer samma individnummer flera gånger i 

produktionsloggen i linje 60. 

 

Utvägning 

Totalt användes 48 138 stycken individnummer som underlag. Anledningen till att samma 

individnummer återfinns på flera ställen i utvägningen än att när bandet har divergerat till 

exempelvis vid tillverkning av rimpor behålls samma individnummer på flera rimpor för att visa 

att de kommer från ett och samma ursprungsband. Genom att sortera upp individnummer i Excel 

erhölls 8078 stycken unika individnummer med totalvikt utvägt för respektive individnummer. 

Dessa kunde sedan matchas med inglödgning i linje 60 (första loggade datumet användes) och 

det första utvägningdatum för samma individnummer. Där det inte erhölls någon matchning 

filtrerades bort. Orsak till att matchning inte erhålls kan vara för materialet har gått in linje 60 

innan årsskiftet men blivit utvägt efteråt. Efter att ha filtrerat bort orimliga utbyten som 99% och 

högre återstod det 7626 unika individnummer som gått genom linje 60 samt har ett 

utvägningsdatum för samma individnummer. 

 

  

Verkligt utfall - genomloppstid 

I Error! Reference source not found.Tabell 6 presenteras det genomsnittligt utbyte och 

genomloppstid i Nyby från att materialet kommit till linje 60 till den första utvägningen. 

Dataunderlag sträcker sig mellan 2015 januari och 2017 oktober. 

 
Tabell 6 – Medelvärde över genomloppstid för de olika stålsorterna. 

Pka Medelvärde genomloppstid (dagar) Medelvärde utbyte 

AA 110,86 58% 

R 91,19 76% 

U1 64,95 18% 

C2 53,65 37% 

I1 50,3 81% 

F1 50,01 75% 

L 49,55 66% 

M2 42,92 71% 

D1 42,65 79% 

C1 38,73 80% 

H1 35,12 77% 

W1 35,08 79% 

E1 34,5 71% 

V 34,09 79% 

F2 33,8 77% 

Z 33,57 75% 
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B1 32,66 84% 

P1 31,01 48% 

H2 29,77 72% 

J 27,72 73% 

V1 25,55 83% 

J1 23,48 85% 

H 21,16 77% 

K2 21,05 30% 

O1 20,21 86% 

A 19,53 71% 

D 19,18 80% 

I 18,59 76% 

K 17,66 73% 

B 17,5 77% 

F 16,48 79% 

T 15,83 81% 

G 15,31 77% 

A2 14,84 96% 

N 14,75 71% 

K1 14,18 85% 

R1 13,58 75% 

E 13,54 84% 

U 12,26 82% 

C 12,2 77% 

G1 11,69 80% 

O 10,79 72% 

G2 10,55 70% 

A1 10,06 77% 

Q 9,65 85% 

M 8,87 80% 

X 8,47 63% 

BB 8,21 19% 

S 7,71 84% 

L2 6,16 83% 

P 2,3 84% 

Medel 19,29 76% 

 

 

 

  



 

 

36 

 

5.2.5. ANDEL SENA BAND 

Tabellen anger antal dagar från den ursprungliga leveransveckan. Studien är genomförd på 8078 

stycken band där 3556 stycken var sena. Definitionen på att bandet är sent gjordes utifrån att den 

genomsnittliga överstiger 21 dagar som är den beräknade genomloppstiden. Procentsatsen sena 

band måste sättas i relation till hur stor volym stålsorten utgör av hela materialomsättningen. 

    
Tabell 7 – Tabell över antal sena band  

PKA Medel dagar sent Antal Procent sena 

V1 -24,5 2 0,0% 

F2 -21 2 0,0% 

L2 -14 2 0,0% 

K1 -7 3 0,0% 

O1 -14 3 0,0% 

G2 -21 1 0,0% 

M2 -56 2 0,0% 

H2 -7 4 0,0% 

U1 -49 2 0,0% 

K2 -98 2 0,0% 

A1 -10,11 9 0,1% 

P -10,5 6 0,1% 

J1 -19,25 8 0,1% 

X -16 7 0,1% 

G1 -10 7 0,1% 

B1 -14 5 0,1% 

I1 -20,3 10 0,1% 

F1 -17,5 12 0,1% 

R1 -23,8 5 0,1% 

P1 -33,83 6 0,1% 

C2 -22,4 5 0,1% 

Z -25,67 12 0,1% 

E1 -18,9 20 0,2% 

T -35 18 0,2% 

S -17,5 18 0,2% 

H1 -26,69 16 0,2% 

D1 -12,95 20 0,2% 

R -13,46 13 0,2% 

U -12,17 23 0,3% 

C1 -25,15 27 0,3% 

Q -20,03 29 0,4% 

V -23,1 30 0,4% 

I -13,7 47 0,6% 

O -18,25 51 0,6% 

N -21,71 59 0,7% 

K -18,2 70 0,9% 

M -26,38 78 1,0% 

J -18,61 117 1,4% 

L -35,75 122 1,5% 

G -23,17 139 1,7% 
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H -14,39 144 1,8% 

F -20,13 186 2,3% 

D -13,64 231 2,9% 

C -15,24 254 3,1% 

E -23,28 282 3,5% 

B -17,78 714 8,8% 

A -15,37 733 9,1% 

Total -18,58 3556 44,0% 

 Totalt  8078 band  
 

6. ORDERSTOCK 

Författaren har studerat orderstocken på Nyby, denna är sekretessbelagd och kommer inte 

presenteras i arbetet eftersom den anger känsliga data för Nybys kunder samt priser. En liknande 

nerbrytning på de tre stålsorterna som är gjord i Tabell 4 har genomförts på orderstocken för att 

identifiera hur de är fördelade sett till bredd och tjocklek. När kunden köper rimpor planeras 

dessa ut på så breda band som möjligt. 

 
Tabell 8 – Nybys orderingång  

Stålsort Tjocklek (mm) Volym (Ton)   
Max 
bredd Produkt 

B 1 2400  1500  
  1,2 1170  1500  
  1,6 1190  236 Rimpor 

C 2 1953  1500  
A 1,8 1210  90 Rimpor 

  2,7 1009  1010  
 

 UTVÄGNING 

Materialet i Nyby planeras att glödgas in med en startvecka och en slutvecka. Genom att studera 

hur mycket som produceras när det ska produceras erhålls en uppfattning om hur det verkliga 

utfallet ser ut i produktionen.  För aktuella värden har statistik från 2017 erhållits. 

 
Tabell 9 – Under året 2017, vecka två till 47 har det studerats hur många procent av materialet som vägs ut under den planerade 

veckan (rätt), vad som producerats för tidigt och vad som producerat för sent. Tabellen anger procentsatserna. 

Vecka  Total utvägt (ton)  Rätt Förproducerat Rätt och förproducerat Sent 

2                 1 289 632     61% 14% 75% 25% 

3                    401 616     30% 14% 44% 56% 

4                    803 641     25% 18% 43% 57% 

5                    905 791     30% 41% 70% 30% 

6                 1 160 309     20% 32% 52% 48% 

7                 1 017 118     25% 11% 36% 64% 

8                    895 739     7% 22% 29% 71% 

9                 1 287 877     28% 28% 56% 44% 

10                    664 884     42% 16% 57% 43% 

11                    993 353     17% 17% 35% 65% 

12                 1 186 981     27% 15% 42% 58% 
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13                 1 235 041     8% 15% 23% 77% 

14                    922 152     4% 8% 12% 88% 

15                 1 380 094     7% 21% 28% 72% 

16                    864 077     8% 9% 18% 82% 

17                 1 265 589     21% 15% 36% 64% 

18                 1 046 942     14% 12% 26% 74% 

19                    946 912     14% 25% 39% 61% 

20                    843 799     23% 26% 49% 51% 

21                    593 099     29% 38% 67% 33% 

22                    830 380     22% 46% 68% 32% 

23                    871 264     32% 28% 60% 40% 

24                    805 115     43% 19% 61% 39% 

25                    585 849     19% 37% 56% 44% 

26                 1 178 510     46% 43% 89% 11% 

27                 1 041 902     42% 27% 69% 31% 

28                    779 749     20% 68% 88% 12% 

32                    700 233     11% 47% 57% 43% 

33                    573 850     20% 18% 37% 63% 

34                    805 451     43% 18% 61% 39% 

35                 1 339 385     42% 24% 66% 34% 

36                    831 029     31% 35% 66% 34% 

37                    657 624     33% 33% 66% 34% 

38                    731 442     14% 45% 59% 41% 

39                    912 109     25% 54% 79% 21% 

40                 1 036 955     39% 43% 82% 18% 

41                    856 958     31% 39% 70% 30% 

42                    950 145     50% 20% 70% 30% 

43                 1 103 562     20% 41% 61% 39% 

44                 1 063 626     30% 30% 60% 40% 

45                 1 416 519     43% 20% 63% 37% 

46                 1 434 899     22% 18% 40% 60% 

47                 1 146 332     28% 17% 45% 55% 

Medelvärde                    961 803     27% 27% 54% 46% 

 

 OPERATIONSVÄGAR 

De olika stålsorterna och slutprodukterna som finns på Nyby medför olika tillverkningsmetoder 

i stålverket. Från en sammanställning som genomfördes under juli månad 2017 av 

teknikavdelningen så togs de olika processvägarna fram. Totalt finns det 214 unika varianter av 

produktionsordrar som resulterar i 150 unika operationsvägar i Nybys produktion. När de 

nödvändiga parametrarna planerats in av produktionsorderplanerarna lägger Beo upp 

operationsvägarna baserat på ett flertal tabeller som finns i systemet. Ett urval av de 

sammanställningen av operationsvägarna går att betrakta i Bilaga A och B.  
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 ANALYS  
 

Detta kapitel avser att analysera den datainsamling som genomförts. I början av arbeten har en 

omfattande insamling av data genomförts där författaren själv har gått in i affärssystemet för 

lyfta ut data. Alla data är själv extraherad av författaren förutom historiska data om 

leveranssäkerhet. Denna erhålls från Outokumpu.  För erhålla en mer tydlig bild över 

leveranssäkerheten har de veckor där fabriken stängt ner under sommaren tagits bort.  

 LEVERANSSÄKERHET 

Data har sammanställt på leveranssäkerheten under perioden 2014 till och med juni 2017, utifrån 

detta erhölls en god överblick hur leveranssäkerheten har sett ut historiskt de senaste åren. 

Genom att sätta in en formel till Y = 0,87 skapades en visuell uppfattning om hur 

leveranssäkerheten förhöll sig gentemot målvärdet och även studera trender. Det enda möjliga 

samband som kunde påvisas var att det fanns tydliga uppstartsproblem efter semesteruppehållet. 

Det tar tid att få upp godkända processer efter ett längre stopp något som även bekräftas av 

platschefen i en intervju.  

 

Tre största anledningarna till leveransförseningar är 

1. Produktionsstörningar i KDV – Betsträckor och valsning 

2. Leveransförseningar på material 

3. Kassationer egna fel Nyby 

De tre vanligaste orsakerna till leveransförseningar kom till författarens vetskap tidigt under 

arbetets gång. Fokus med studien lades därefter att studera rotorsakerna till varför dessa uppstår 

och utifrån det hitta åtgärder. Fokus har lagts på orsak ett och två då det första kunde kopplas till 

planering och det andra till materialanskaffningen. Båda dessa ligger i inom det fält som ska 

studeras. Analys av leveranssäkerhet har genomförts där ett medelvärde har analyserat och sedan 

har författaren frågat de anställda på Nyby om de minns om det funnits några underliggande 

problem under dess period.  

 PLANERING 

6.2.1. PROGNOSER 

Analys av de prognoser som Nyby använder sig av idag. Denna del kommer lägga fokus på att 

de osäkerheter som finns runt prognoserna.  

 

Materialanskaffning 

Materialbehovet mot Avesta lämnas i form av antal ton och antal smältor. Antal ton erhålls ur 

säljplanen genom att bryta ner årets prognos på månader. Efter det görs ännu en nerbrytning i 

Excel för få ut försäljningston per vecka. Dessa multipliceras sedan med faktorn 1,34 för få 

råmaterialbehovet. Antal smältor har historiskt sätt räknats som råmaterialton dividerat med 86. 

Denna metod sägs ligga nära verkligheten, dock finns det ingen fundamental grund i påståendet. 

I Avesta finns det en begränsning på hur många smältor som kan gjutas per vecka, dessa 

ransoneras ut efter de olika stålverkens prognos om materialbehov. Nybys råmaterialbehovet är 

beräknat utifrån ett genomsnittligt behov. Detta arbetssätt har flera felkällor som följer: 

 

• Antal smältor som behöver gjutas tar inte hänsyn till vad som finns i slabslagret. Fler 

tonnage i slabslagret ökar sannolikheten för att de slabs det finns behov på finns 

tillgängliga och att en ny smälta inte behöver genereras. Det är oklart om antal 
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produktvarianter har ökat eller minskat sen införandet av omräkningsfaktorn 86 räknades 

in. Utöver materialbeställningen som sker en gång i veckan så konsumeras även slabs vid 

ersättningsbehov. För ett bra utbyte används fullstora slabs. När ersättningsbehovet har 

hög prioritet  

• Prognosen tar inte hänsyn till produktmix, ju fler stålsorter och olika bredder desto mer 

troligt är det att fler olika smältor behöver genereras.  

• Om orderingången sjunker för en viss vecka sjunker även materialbehovet vilket ger 

upphov till avvikelser från prognoser. 

 

7. VOLYM PRODUKTER 

En del av utmaningen på Nyby är den höga mixen av produkter och låga volymer. Detta är inte 

ett specifikt problem för Nyby utan kan ses som en utveckling av flexibilitet mot kunderna. Det 

kan inledningsvis se ut som det är en stor mix med låga volymer men med stapeldiagrammet i 

Figur 14 erhölls en tydlig överblick över vilka stålsorter som har en högre omsättning än de 

andra. Utifrån den teori om paretoprincipen och även teori som andra belyst om vikten att 

identifiera de produkter som svarar mot en stor del av företaget omsättning. I denna studie har 

paretopricipen används i avseende på materialvolymerna. Genom att fokusera på 

materialanskaffning istället för utvägda ton blir utbytet för de olika stålsorterna inräknat också. 

Detta beror på att om en stålsort blir skrot behöver den ersättas med nytt material. Genom att 

fokusera på tre stycken stålsorter har författaren konstaterat att de täcker upp 48 % av hela Nybys 

materialomsättning. Om det går att förbättra flödet och planera dessa samt höja OTIF på de 

stålsorterna kommer det totala OTIF höjas betydligt.  

 

A 

Nybys största volymer när det kommer till materialanskaffning är stålsort A. Totalt räknat på 

andel band står denna för 20,9 % av omsättningen och sett till ton står den för 22 % av volymerna. 

I Figur 18 har de stora volymerna markerat med grön ring respektive röd ring. 

  

 

 
Figur 18 - Stora delar av volymerna är centrerade vid breddintervallet 1250-1299 och 1350-1399. 
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B och C 

För stålsorterna B och C förekom en stor spridning på breddintervallen och tjocklekarna. Detta 

medförde att inga tydliga samband kunde dras utan för att säkerhetsställa att material finns för 

dessa ordrar behöver bredare band beställas på bekostnad av utbyte. 

 PLANERING 

Innan en order kan planeras i produktion och generera att materialbehov behöver back-office 

ordererkänna och tidsätta ordern. För att orden ska kunna genera ett materialbehov behöver den 

sedan planeras med operationsvägar och rätt dimensioner för materialet. Detta görs av 

orderplanerarna. Materialbehovet samlas sedan in för veckans beställning. Ersättningsbehov som 

uppstår när materialet i produktionen blir skrot kan i stort sätt ropas av löpande om slabs finns 

tillgängliga Om slabs inte finns tillgängliga behöver en ny smälta beställas.   

 

6.3.1. MATERIALFLÖDE 

Tabellen över kapacitet utdragen från Beo kan liknas med Littles lag. Istället för att ange 

produkter per tidsenhet ansätts ton / timme. Med Littles lag går det att beräkna hur många 

produkter som är i arbete genom att ta ledtiden multiplicerat med kapaciteten. De svarta banden 

som processeras i Nyby har olika vikt, därav blir det enklast att räkna WIP som antal ton.  Det 

skulle gå att räkna ut produkter i arbete med som 20 ton men det bli något missvisande eftersom 

planerat kantskrot skärs bort från bandet så kommer vikten minska från det ursprungliga bandet. 

Utifrån theory of constraints och Littles lag bör produktionslina balanseras, flaskhalsen bör lyftas 

upp. Om förbättringsprocesser inte läggs på flaskhalsen kommer denna vara det som styr tempot 

i produktionen. Den kommer även stoppa upp flödet i produktionen då det enligt teorin sker en 

lageruppbyggnad framför flaskhalsen. Detta kommer bidra till ett högre PIA. För fallstudien har 

ett antagande genomförts där kapaciteten för maskinerna (ton/h) kommer vara konstant utifrån 

datan ur Beo.  

 

 KAPACITET 

Flaskhalsar 

Affärssystemet BEO har ett materialplan och kapacitetsplan som används av 

planeringsavdelningen för att inte överbelasta produktionen. Det finns en allmän uppfattning att 

Nyby klarar av genomsnittligt väga ut 100 ton per skift. En vanlig vecka blir det 13 skift i 

utvägningen vilket motsvarar 1300 ton. Enligt Tabell 9 var det genomsnittligt 962 ton utvägt per 

vecka vilket är ungefär 26 % lägre. Tillverkningsprocesserna i Nyby är beroende av en speciell 

ordningsföljd vilket medför att balansering av produktionslinorna inte går att genomföra genom 

att ändra operationsföljden eftersom alla operationer är beroende av föregående operation. 

 

Den värdeskapande tiden som en produkt kräver i produktion kan beräknas enligt: 

 

Formel 1 - Tid =∑ Processvägar * (Orderton / produktutbyte / maskinlinjens kapacitet)  

 

 

   

Tabell 10 – Tabell som visar den totala värdeskapande tiden för tre olika stålsorter och ordrar.  

Order 216471; stålsort L Order 216846; stålsort A Order 216369; stålsort S 
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Linje 

Kapacitet 

(ton/h) Tid (h) Linje 

Kapacitet 

(ton/h) Tid (h) Linje 

Kapacitet 

(ton/h) Tid (h) 

L60 19,84 5,04 L60 19,84 5,04 L60 19,84 5,04 

BUB 18,22 5,49 BSL2 14,26 7,01 BUB 18,22 5,49 

V3 19,58 5,11 BUB 18,22 5,49 V3 19,58 5,11 

BUB 18,22 5,49 V3 19,58 5,11 L55 17,51 5,71 

L60 19,84 5,04 L60 19,84 5,04 S3 17,42 5,74 

S3 17,42 5,74 S3 17,42 5,74 
   

BSL2 14,26 7,01   
 

  
   

BUB 18,22 5,49   
 

  
   

V3 19,58 5,11   
 

  
   

BUB 18,22 5,49   
 

  
   

L60 19,84 5,04   
 

  
   

S3 17,42 5,74             

Total tid 

(h) 
 

65,78   
 

33,43 
  

27,09 

 

Räkneexemplet är baserat på 100 orderton där utbytet är 0,75 % på alla tre stålsorter för göra det 

mer tydligt. Tiden är angiven i timmar och kapaciteten är av enheten ton/timme. Detta är endast 

den värdeskapande tiden då materialet faktiskt processas. Ju flera maskinlinjer som bandet 

behöver gå igenom desto större är risken att det hamnar i kö och få vänta. Banduppbyggnad är 

ett moment där kö kan bildas. Anledningen är att banden sätts på kärna för att kunna fortsätta 

förädlingen och där processen kräver att det finns lediga kärnor att tillgå. Exemplet tar inte heller 

hänsyn till den procentuella tillgängligheten för maskinerna.  

 

Produktmix 

Genom att studera exemplet i Tabell 10 blir det tydligt att kapaciteten i Nyby är väldigt 

mixberoende. Att producera 100 ton av stålsorten L ta 65,8 timmar värdeskapande tid medan 

stålsorterna A och S tar ungefär halva tiden, 33,4 respektive 27 timmar. Detta är något som borde 

ta hänsyn till när produktionen ska planeras och när en leveransvecka lovas till kund. 

8. GENOMLOPPSTID OCH UTBYTE 

Genom att studera Tabell 6 och Tabell 7 erhålls det att den genomsnittliga cykeltiden är nära 

tre veckor men att ett flertal stålsorter har betydligt kortare cykeltid. Detta kan i sin tur resultera 

i att de stålsorterna med kortare cykeltid vägas ut för tidigt utan att kunna faktureras och att 

antar dagar i lager blir fler än nödvändigt. 

 

 

 

 

9. UTVÄGNING 

En förutsättning för att materialet ska kunna leverans till kund i tid är att det vägs ut ur 

produktionen i tid. Genom att studera hur pass tillförlitlig utvägningen varit under 2017 erhålls 
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en uppfattning om hur väl utfallet stämmer mot planeringenen. I en nulägesanalys har enbart 

2017 studerat från utvägningsvecka 2 till och med utvägningsvecka 47. Under den perioden 

vägdes genomsnittligen 27 % ut i den ursprungligen planerade veckan, 27 % förproducerades 

istället, materialet kördes en tidigare vecka en ursprungligt planerat. Totalt blev 54 % av 

materialet utvägt innan eller under den planerade utvägningsvecka. Det innebär i sin tur att 46 % 

av materialet vägdes ut för sent. Det genomsnittliga utbytet på 0,75 % verkar stämma väl enligt 

Tabell 7.  

 KUNDORDERSTYRT 

Nyby tillverkar mot order vilket i teorin möjliggör för ett dragande system i produktionen.  

Faktorer som påverkar och försvårar att få ett dragande system att fungera är att produktionen 

planeras utifrån inglödgningsveckan istället för leveransvecka. Detta skapar ett tryckande system 

då materialet körs i den specifika inglödgningsvecka oavsett hur kapacitet, ledtid påverkar. Detta 

gör att materialet ibland produceras innan det kan faktureras beroende på avtal med kund. Tabell 

21 visar att mycket att en betydande del av materialet vägs ut för tidigt. Detta trots att förseningar 

är vanligt förekommande. Detta medför att materialet kan glöggas in under hela veckointervallet 

måndag till söndag. 
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 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  
Förslagen som tagits fram åt Nyby är uppdelade i två kategorier: kapacitetsverktyg och lager. I 

kategorin lager finns det fler delförslag.  

 

10. KAPACITETSVERKTYG 

Författaren har under arbetets gång lagt fram grunden för ett framtida kapacitetsverktyg. 

Verktyget programmeras av företaget Prevas AB och påbörjades under december 2017. 

Författaren har framfört visionen och idéerna till SCM-chefen som har ordnat med finnansering 

för ett sådant verktyg. Underlaget som verktyget bygger på är ett resultat av examensarbetet. 

Prevas har inte tillgång till Nybys affärssystem så författaren har fått plocka ut data från Beo och 

SAP och analyserat datan i Exceldokument för sedan förmedla dessa till Prevas. En övergripligen 

bild över kapacitetsverktyget illustreras i Figur 19 samt hur processen är nerbruten i Figur 20. 

 

 

 

 
Figur 19 – Illustration över kapacitetsverktyget (egen figur) 
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Figur 20 – Processflöde för kapacitetsverktyg (egen figur). 

Orderstock 

Ur SAP erhålls ett ordernummer, med ett integrerat system i befintliga miljön kommer systemet 

kunna lista alla ordrar 

 

Ordern som kommer vara en del av orderstocken består av information om stålsorterna. Utåt sett 

används ”OK grade” med beteckning så som EN1.4162/ASTMLDX som bygger på 

internationella stållegeringar enligt ISO-standarder. Denna matchas mot motsvarande Pka-kod i 

Nyby genom en översättningstabell som är sekretessbelagd. I orderstocken anger även kvantitet 

i antal ton. 

 

Stålkod (pka) 

Orderstocken anger vilken sluttjocklek kunden vill ha. Beroende på stålsort och processvägar 

används olika procentsatser för reduktion affärssystemet kan band skapas med specifika tjocklek. 

När detta band sedan kopplas mot en order erhålls tjocklek ingående material (Råmaterial) och 

utgående material. Denna möjlighet finns inte i ett externt kapacitetsverktyg. Därför har 

författaren tagit fram en reduktionstabell som grundar sig i interna dokument. Den visar en 

genomsnittlig reduktionsgrad för de specifika Pka-sorterna. När reduktionsgraden kartläggs mot 

den faktiska kundordern beräknas ett estimat av tjockleken till råmaterialet fram. Denna ingående 

tjocklek och sluttjocklek kommer sedan bestämma vilken operationsväg systemet tar fram 

 

Varje stålsort kopplas även mot en aktuell utbytestabell. Denna tabell tas fram av Nybys 

kvalitetsavdelning och uppdateras löpande. Denna används för att tala om hur mycket material 

som behöver stoppas in i produktionen för att kunna täcka behovet i ordern.  

 

Operationsvägar 

Efter process ett och två finns den information tillgänglig för räkna ut operationsvägar i ett 

externt verktyg, de ingående parametrarna kartläggs mot tabellen i Bilaga 2. När den tänkta 

operationsvägen är ihopkopplad mot orden se Bilaga 3 kan kapaciteten beräknas.  

  

Kapacitet 

I detta steg av processen används data från Tabell 5 där de olika produktionslinorna kapacitet 

multipliceras med genomsnittlig procentsatsen av tillgänglighet multiplicerat med antal skift 

(timmar). 

 

Resurs 

Sista steget visar hur mycket maskintid som är tillgängliga i respektive produktionslina för 

perioden och hur mycket tid orderstocken behöver i respektive produktionslina. Systemet kan i 

det här steget varna för om någon produktionslina är överbelagd. 

 

 

 

 

1. Orderstock

•Volym

•Tidsperiod

2. Stålkod 
(PKA)

•Bredd

•Tjocklek

•Reduktion

•Utbyte
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•Produktion

4. Kapacitet 
produktion

•Kapacitet 
produktionslina

•Tillgänglighet

5. Resurs

•Kapacitet
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Information ut 

• Visa totala tiden för orderstocken att produceras i verket. Denna kommer visa den 

värdeskapande tiden, den tid materialet processas.  

• Visa hur mycket varje maskin kommer beläggas. 

• Utifrån teori kommer verktyget kunna påvisa vilka maskiner som har högst beläggning mätt 

i antal timmar. Detta kan även hjälpa till att planera skiftlagen i framtiden då vissa maskiner 

kommer behöva mer personal än andra beroende på produktmix.  

• Beroende på produktmix kan det tänkas att vissa maskinlinor kommer bli överbelagda, då är 

tanken att verktyget ska varna för att produktmixen inte är tillgänglig.  

 

 VERKTYG AV PREVAS 

Utifrån den beskrivning som redogörs i kapitlet 7.1 utformades ett uppdrag till företaget Prevas 

tagits fram. Under våren 2018 började Prevas jobba på att bygga ett kapacitetsverktyg utifrån en 

kravspecifikation författaren tog fram tillsammans med Nybys SCM-chef. Logiken för verktygen 

förklaras i avsnitt 7.1. Under arbetet gång skedde flera träffar med olika personer från företaget 

Prevas. Kontinuerliga avstämningar genomfördes över skype för att utformningen och logiken 

skulle bli rätt. Verktyget används idag av SCM-avdelningen i Nyby för att skapa mer tillförlitliga 

prognoser och se hur en viss produktmix binder i vissa maskiner i produktionen. 

 

För att beräkna beläggning av Nybys resurser används den befintliga orderstocken med 

produktionsodrar sorterade på leveransveckor. Utifrån leveransvecka planerar sedan verktyget ut 

när ordrarna behöver påbörjas. Verktyget är konstruerat för att fylla upp resten av den tillgängliga 

kapaciteten med inmatad prognos (forecast) och produktmix, se Figur 21. Produktgrupp ”2E for 

OSTP” är en produkt hos Nyby som har kort genomloppstid och som inte påverkar den befintliga 

kapaciteten nämnvärt.  

 

 
Figur 21 – Inmatad prognos för 2018, månadsvis och anges i ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

I Utifrån kapacitet per produktionslina och inmatad tillgänglighet beräknar verktyget ut hur 

många ton som kan processar per månad. Denna beräkning tar även hänsyn till underhållsschema 

och lediga dagar då produktion uteblir. Den rosa grafen indikerar den tillgängliga kapaciteten. 

Den gula grafen visar kapaciteten vid 100 % tillgänglighet. Genom att klicka på ikonerna till 

höger kan användaren bestämma vad som ska visualiseras i grafen. Vid avläsning så går det att 

erhålla vilka produktionlinor som är överbelagda och utifrån det planerarna verksamheten. När 

staplarna bryter igenom den rosa grafen så är produktionen överbelagd. Utifrån grafen i Figur 22 

går det att läsa ur att linje 55 är mest överbelagd och med den givna produktmixen utgör linje 55 

verksamhetens flaskhals.  
-

 
Figur 22 – Ur det nätbaserade kapacitetverktyget. Staplarna som syns visar hur orderstocken för den angivna perioden ser ut. 

Den rosa grafen visa möjlig kapacitet i processade ton och Y-axeln visar de olika maskinerna. Med given produktionsmix  

 

Verktyget ger även möjlighet att se antal orderton. Resursbeläggningnigen i Figur 22 visar 

processade ton. Eftersom många av produkterna går genom samma produktionslina blir de 

processade tonen högre än ordertonen. Det tillkommer även en utbytesförlust. För att kunna få 

en bra överblick över orderton och hur verksamheten ligger till jämfört med månadsbild så har 

även bilden i Figur 23 tagits fram. 
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Figur 23 – Bild i verktyget där orderton från orderstock och prognoston visar. Detta kan stämmas av mot verksamheten 

månliga faktueringsmål.  
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 SÄKEREHTSLAGER  

Rekommenderade nivåer för säkerhetslager på stålsorterna A, B  och C har beräknats med 

avseende på en servicenivå på 85 %. För beräkna säkerhetslagret har Formel 1 använts och har 

beräknats utifrån följande parametrar:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11 – Beräkning av säkerhetslager för tre stålsorter. För kompletta värdern se bilaga 1 

Stålsort A   

Behov per verka = 218,4 ton År 2016 

Säkerhetsfaktor, Z-värde (k) = 1,036  baserad på servicenivå 85 % 

Förväntad ledtid (LT) = 3 konstant 3 veckor 

Sigma ledtid  = 1  Den anses vara konstant 

x = 655,2  Medelvärde behov i ton per vecka 

multiplicerat med 3.  

SL A = 761 ton  

  

Stålsort B   

Behov per verka = 147,4 ton År 2016 

Säkerhetsfaktor, Z-värde (k) = 1,036  baserad på servicenivå 85 % 

Förväntad ledtid (LT) = 3 konstant 3 veckor 

Sigma ledtid  = 1  Den anses vara konstant 

x = 442,3  Medelvärde behov per vecka multiplicerat 

med 3.  

SL B = 500 ton  

  

Stålsort C Kommentar 

Behov per verka = 287,9 ton År 2016 

Säkerhetsfaktor, Z-värde (k) = 1,036  baserad på servicenivå 85 % 

Förväntad ledtid (LT) = 3 konstant 3 veckor 

Sigma ledtid  =1  Den anses vara konstant 

x = 3*287,9  Medelvärde behov per vecka multiplicerat 

med 3.  

SL C = 917 ton  

Formel 2 – Beräkning av säkerhetslager https://www.eazystock.com/sv/blogg-

sv/2015/10/13/sakerhetslager-formel/ (hämtad 2017). 

https://www.eazystock.com/sv/blogg-sv/2015/10/13/sakerhetslager-formel/
https://www.eazystock.com/sv/blogg-sv/2015/10/13/sakerhetslager-formel/
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Beräkningarna är genomförda i Excel där den styrande faktorn har varit variansen i 

materialanskaffningen per vecka för respektive stålsort Bilaga 1. Genom att beräkna variansen 

på behovet av materialanskaffningen som har en tydlig koppling mot orderingången tar 

säkerhetslagret hänsyn till variationer på marknaden. Beräkningarna av säkerhetslagret ger 

följande behov för de olika stålsorterna, stålsort A 761 ton, för stålsort B 500 ton och för stålsort 

C 917 ton. Det ger ett totalt säkerhetslager omfattande 2178 ton. Dessa uträkningar är 

genomförda på produktmixen år 2016 eftersom chefer på Nyby anser att den är representativ för 

hur den önskade orderingången bör se ut fördelat på de olika stålsorterna.   

 LEVERANTÖR OCH PROGNOSER 

Flera källor tar upp risken med att endast ha en leverantör. För att försäkra sig om en bra 

leveranssäkerhet bör flera leverantörer användas. Oavsett om en eller flera leverantörer används 

framhäver (Christopher, The Agile Supply Chain, 2000), (Liker, 2013) vikten av goda relationer 

och vara transparenta i sina behov. Eftersom Nyby endast använder en leverantör bör fokus ligga 

på att utveckla denna relation. Företaget bör också se över förmågan att bli mer träffsäkra i sina 

prognoser avseende orderingång, produktmix och avvikelser mellan prognoser och utfall.  
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 ANALYS AV FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
I den här delen analyseras förbättringsförslagen som tagits fram. 

11. KAPACITETSVERKTYG 

Kapacitetsverktyget har en hög förankringsgrad i teorin 

 då det bygger på grunderna inom TOC, Littles lag, och tankar kring hur verksamheter med hög 

mix och låg volym på hur flöde skapas i en produktion. Med verktyget kommer Nyby kunna 

undvika att överbelägga sin produktion. Flexibel arbetskraft kan skapas beroende på vilken 

maskin som behöver extra tillgänglighet för att klara produktmixen. Verktyget kommer kunna 

visualisera att olika maskinlinor kommer bli flaskhalsar beroende på produktmix (stålkoder). 

Detta kommer kunna visualisera att flaskhalsen faktiskt flyttar på sig beroende på mix. 

 

Kapacitetsverktyget kommer ta verkliga data från Nybys produktion som tillgänglighet och 

kapacitet (ton/timme) för de olika maskinlinjerna. Eftersom verktyget också ta hänsyn till vilka 

processvägar som materialet tar i produktion  

 

Kapacitetsverktyget kommer kunna påvisa var flaskhalsen för den givna produktmixen kommer 

infinna sig. Genom använda theory of constraints och lyfta upp flaskhalsen kommer ett bättre 

flöde kunna skapas som och begränsningen av flaskhalsen blir inte lika påtaglig. Om inte det är 

möjligt kan bemanningen ökas i produktionslinan, dessa steg har stöd inom TOC (Rahman, 

1998).   Genom att vara medveten om flaskhalsen och enbart planera 80-85 % av maxkapaciteten 

i produktionen skapas en möjlighet till bättre flöde. Det tillsammans med mindre partistorlekar 

ger upphov till att fördelarna av Lean kan appliceras.  Eftersom Lean bygger på större volymer 

med mindre variation är det lämplig att Nyby väljer att fokusera på de tre stålsorterna och köra 

dessa material under specifika dagar kan halva produktionen planeras.  

 

Kapacitetsverktyget möjliggör att kunna planera mot verkligheten för att undvika 

överbeläggning. Införandet av ett kapacitetsverktyg kommer ge en bättre bild av verkligheten 

och den faktiska kapaciteten för varje maskin. Genom att ta hänsyn till både tillgänglighet som 

en procentsats gånger genomsnittlig kapacitet mätt i ton per timme kan en bra helhetsbild 

införskaffas över den faktiska kapaciteten. Detta kan räknas fram som tid som är budgeterad för 

bemanning av produktionslinan. Genom att mata in orderstocken erhålls var flaskhalsen uppstår, 

beroende på produktmix visade verktygen hur produktmixen har en betydande roll för Nybys 

kapacitet.  

 LAGER 

Shaley (2005) skriver att processindustrin ligger långt efter i utveckling vid en jämförelse mot 

fordonindustrin. Genom problem med ojämna processer och genomloppstid uppstår 

lageruppbyggnad. Utifrån frågeställningen att höja leveranssäkerheten har avvägningar 

genomförts och vissa av förbättringsförslagen går emot lean-filosofin och JIT. Innan det går att 

reducera lager utan att det får en negativ effekt på leveranssäkerheten behöver processerna 

stabiliseras. Detta kan genomföras med att sätta nedre och övre gränsvärden vad som anses vara 

okej för de olika processerna. Lean och dragande system fungerar bra där det är önskvärt att 

reducera lager, för att komma till ett sådant stadie bör en reduktion av lager ske succesivt och 

efter att man först fått upp leveranssäkerheten till en acceptabel nivå. Det är inom Lean och SCM 

vedertaget att lager binder upp kapital och medför risker att fel produkter lagerhålls. Ett problem 

som fallstudien belyser är att med långa ledtider så hinner försörjningskedjan inte justeras när 
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förseningar i kedjan uppstår. Genom den variation som finns i produktionskapacitet så genereras 

en osäkerhetsfaktor. När orderingången är konstant men produktionsförseningar uppstår ökar 

lagernivåerna om råmaterialet anskaffas i samma tempo som tidigare. Det blir därmed väldigt 

viktigt med prognoser som avviker minimalt mot det riktiga utfallet. Därmed bör Nyby se över 

hur prognoser sätt och hur mycket de avviker, för att få med säsongsbaserade faktorer kan 

glidande medelvärden användas. Prognoserna behöver även ta hänsyn till hur Nybys maskinpark 

har fungerat senaste tiden. 

Just in time och lean förespråkar så små lager som möjligt. Detta är bra metod men bygger på 

det finns små eller obefintliga avvikelser i produktionen. Eftersom det stora målet och syftet med 

examensarbetet var att öka leveranssäkerheten och fallstudien samt datainsamlingen påvisade att 

det finns stora osäkerhetsfaktorer i verksamheten. En faktor är ingående leveranssäkerheten som 

ligger långt under det målet Nyby har på sin utgående leveranssäkerhet. Denna osäkerhet behöver 

tas i beaktning för att uppnå leveranssäkerheten till slutkund. Bellgren & Säfsten (2012) och 

Jonsson (2008) menar att för vara ordervinnande och konkurrenskraftig är servicenivån viktig. 

En god servicenivå kan motivera högre priser än sina konkurrenter. Ett säkerhetslager ökar 

sannolikheten att det finns material att ersätta en order om det ursprungliga materialet går ur i 

produktionen. Ett Säkerhetslager möjliggör även att vara mer responsiv mot kundbehov och 

företaget kan jobba mot en orderstock i närtid istället för att begränsa sig mot minst 7 veckor 

fram i tiden som Nyby idag beräknar vara den nuvarande ledtiden. 

 

8.1.1. SÄKERHETSLAGER 

Ett säkerhetslager möjliggör kortare ledtider då Nyby inte behöver göra en materialbeställning 

från Avesta för att kunna producera orden. Det medför att om rätt material finns i säkerhetslagret 

kan ledtiden reduceras med tre veckor då leveranstiden av material uteblir. 

Materialanskaffningen sker sedan till säkerhetslagret. Den totala lagernivån behöver inte 

nödvändigtvis gå upp med ett säkerhetslager. Som en synergieffekt av kapacitetsverktyget borde 

PIA minska eftersom flödet förbättras och köbildningar framför maskinerna borde därmed 

reducera. Det i sin tur ger mindre material som är ute i produktion. Det blir då fördelaktigt att ha 

materialet som råmaterial istället för i PIA eller för tidigt producerat material i färdigvarulagret. 

 

8.1.2. SUPERMARKET 

Ett av förbättringsförslagen är att implementera en supermarket efter flaskhalsen. Den kommer 

då fungera som en utjämning mot produktionen för att undvika materialbrist senare skede. 

Placering för denna behöver studeras djupare och kompletteras med en VFA. En möjlig placering 

för den är efter linje 55 innan produkterna divergerar.  
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8.1.3. FÖR- OCH NACKDELAR MED SÄKERHETSLAGER OCH 

SUPERMARKET 

En sammanställning av för- och nackdelar med ett säkerhetslager respektive supermarket har 

genomförts och presenteras i Tabell 12. Säkerhetslagret för Nyby skulle bygga på råmaterial, de 

svarta banden. Därför är det enkelt att kolla hur materialanskaffningen sett ut tidigare för att 

bestämma vilka volymer som behöver finnas i säkerhetslagret. En supermarket kommer vara 

placerad senare i förädlingskedjan, materialet i en supermarket kommer ha en senarelagd 

kundorderpunkt eftersom tjockleken kommer vara bestämd då bandet redan är valsat. Detta 

medför att förädlingsgraden på en supermarket och därav värdet är högre än vid ett 

säkerhetslager. Flexibiliteten vid en supermarket reduceras eftersom materialet behöver valsas 

ner mot en bestämd tjocklek. Denna tjocklek kan bestämmas genom att studera orderhistorik. 

Känsligheten i en supermarket mot produktionsstörningar är låg eftersom materialet är framkört 

i produktionen. 

 
Tabell 12 – En jämförelse mellan olika påverkansgrad i ett säkerhetslager kontra supermarket. 

Parameter Säkerhetslager Supermarket 

Prognosbar Hög Medel 

Förädlingsgrad Låg Hög 

Kapitalbindande Medel Hög 

Flexibilitet Medel Låg 

Planering Medel Hög 

Känslighet Hög Låg 

 

 SAMMANFATTNING AV FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Nedan följer en kort sammanfattning på de förbättringsförslag som tagit fram till Nyby och 

vilka resultat som de kan resultera i. 

• Genom att öka kunskapen kring flaskhalsen i Nybys produktion kan företaget jobba 

med att höja upp flaskhalsen och därmed öka sin produktionskapacitet. 

• Kapacitetsverktyget ger stöd för användaren att identifiera var flaskhalsen uppstår med 

den befintliga orderstocken. Om användaren är medveten om var flaskhalsen uppstår 

kan PIA hållas på en rimlig nivå, detta kan göras genom använda DRB och släppa 

material till den första maskinen i samma takt som materialet blir färditg i flaskhalsen. 

Verktyget visar att linje 55 är en potentiell flaskhals. 

• Genom att begränsa PIA kommer Nybys ledtider antagligen kunna reduceras antal 

produkter i kö framför maskinerna reduceras.  

• Säkerhetslagret är beräknat på en OTIF på 85 % och avser runt 48 % av Nybys 

produkter.  

• Företaget kan höja sin leveranssäkerhet genom att fokusera på sina mest omsatta 

produkter och även ha ett säkerhetslager för dessa, då blir inte Nyby lika sårbara mot 

störningar i Avestas verksamhet som resulterar i  

• Med kortare ledtider och med bättre maskinutnyttjande ökar flexibiliteten.  
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 REKOMENDATIONER TILL FALLFÖRETAGET 

I detta stycke avser författaren att ge rekommendationer till fallföretaget vad de kan jobba vidare 

med. Dessa förslag är inte fullt utvecklade men kom upp under arbetets gång.  

• Identifiera produktfamiljer baserat på processvägar 

• Se över de planerade genomloppstiderna 

• Övertyga Avesta om vikten att leverera rätt material vid rätt tidpunkt, implementera 

någon typ av FIFO för att Nyby ska kunna ha en bättre uppfattning om vilket material 

som kommer när.  

• Reducera förproduktion 

• Öka utbytet på de mest högfrekventa stålsorterna. 

• Ta fram en Statistisk modell vad som krävs för att uppnå en viss servicenivå. 

• Kontrollerade lager i Avesta – Istället för att ha en kundorderstyrd materialanskaffning 

kan material gjutas mot prognos för att reducera ledtiderna och öka leveranssäkerheten. 

Detta kan ses som en flytt av säkerhetslagret uppströms i försörjningskedjan. 
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 SLUTSATSER 
Studien uppfyller sitt syfte genom att kunna besvara på frågeställningarna.  

1. Hur kan leveranssäkerheten mot kunderna höjas? 

Leverantörer i försörjningskedjan behöver utvärderas för att uppnå en bra leveranssäkerhet. Om 

den ingående leveranssäkerheten inte ligger i linje med den utgående servicenivån behöver lager 

användas för att reducera sårbarheten och osäkerheten. Lager är något som eftersträvas att hålla 

så lågt som möjligt men flertal studier visar att lager är väsentligt när processerna är ojämna. Vid 

lageruppbyggnad är det viktigt att styra lagernivåerna och kontinuerligt stämma av dessa. Genom 

att identifiera verksamhetens mest frekventa och värdefulla produkter med en ABC-analys kan 

en bra bedömning genomföras vilka produkter som ska lagerhållas. I en kundorderstyrd 

verksamhet är det viktigt att kassationer hålls på så låg nivå som möjligt och att kontinuerliga 

förbättringar sker. Omplanering av material skapar störningar i hela försörjningskedjan, en liten 

störning eller variation växer sig större, både uppströms och nerströms i försörjningskedjan 

(bullwhip effect). Det är av stor vikt att den utlovade kapaciteten till kunderna är realistiskt mot 

den riktiga kapaciteten. Om den utlovade kapacitet överstiger den faktiska kapaciteten kommer 

ett förseningsläge att uppstå. När förseningar går upp kommer även lagernivåerna gå upp om 

ordrar och råmaterial tas hem på en högre fart än vad verksamheten klarar av att leverera ut.  

2. Hur kan organisationer med ett brett produktsortiment och låga volymer öka sin 

flexibilitet mot marknaden? 

Flexibilitet kan uppnås genom olika metoder. Genom att inte fullbelägga en produktion till 

maxkapacitet lämnas utrymme för oförutsägbara händelser. Inom processindustrin där förädling 

av material sker behöver dels utrymme för kassationer tas i beaktning. Definitionen på en agil 

försörjningskedja är att den är anpassningsbar efter marknaden. Detta kan uppnås genom flexibel 

kapacitet i form av anställda som kan växla mellan olika avdelningar. Flexibilitet uppnås även 

genom att studera kundorderpunkten, beroende på var kundförfrågan möter prognoser i 

försörjningskedjan kan rätt beslut tas om var lager behöver hållas. Om lager byggs upp innan en 

produkt divergera skapas flexibilitet och materialet kan användas till flera olika slutprodukter. 

Vid användandet av en supermarket eller produktion mot lager kan verksamheten producera 

material under perioder då det finns tillgänglig kapacitet och därmed vara förberedda om 

orderingången sedan ökar.   

3. Hur kan produktionen planeras så att ledtiderna reduceras men flexibiliteten ökar? 

Littles lag visar ett tydligt samband mellan ledtid och PIA. Genom att reducera en av faktorerna 

reduceras även den andra, när PIA reduceras så reduceras även ledtiden. Utöver att reducera PIA 

så kan en reduktion av ledtiderna även ske genom lager. Om produkter lagerhålls nerströms i 

försörjningskedjan reduceras ledtiderna. 

 

För att optimera genomflödet i ett produktionssystem behöver flaskhalsar kontinuerligt 

identifieras och lyftas upp. Variationen för A-produkterna kan reduceras genom att införa dessa 

som lagerprodukter och även planera dessa frekventa produkter på återkommande kampanjer i 

produktion enligt EPEI.  TOC förespråkar att planera utifrån verksamhetens flaskhals eftersom 

det är den som styr hela systemets genomflöde. Goldratt menar att en timme förlorad i flaskhalsen 

är en timme förlorad kapacitet i hela systemet. Vid planering på flaskhalsen kan DBR användas, 

med den metoden behöver ett lager användas framför flaskhalsen för att jämt säkerhetsställa att 

flaskhalsen har material att producera på. Det är viktigt att system som används för att planera 

produktionen underhålls med aktiva data.  
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 DISKUSSION 
Detta avsnitt avser att diskutera studiens resultat 

 

I en industri med hög produktmix och låga volymer uppkommer utmaningar i försörjningskedjan. 

För kunna behålla en ordervinnande position behöver företaget applicera en så flexibel 

försörjningskedja som möjligt. För att höja leveranssäkerheten mot kunderna behöver hela 

försörjningskedjan analyseras för att hitta rotorsaker. Dessutom behöver företaget jobba med de 

variationer som finns. Detta behöver aktivt genomföras och verksamheter behöver ständigt jobba 

och planera för de variationer som finns. En stor del av SCRM innebär att analysera riskerna. Ett 

problem med variationer som kan uppstå försörjningssektor är att en liten variation tidigt i kedjan 

växer sig större senare i kedjan, detta fenomen benämns som pisksnärteffekten och går att 

motverka genom att ha ett transparent förhållningsätt mot leverantörer och kunder där man delar 

de riktiga behoven. Om inte de riktiga behoven går att förutsäga behöver prognoser genomföras 

med så stor noggrannhet som möjligt.  

 

Trots utmaningen med många olika produkter och variationer så kan det vara fördelaktigt att 

försöka identifiera var en verksamhets stora volymer ligger någonstans, detta stöds av både de 

som förespråkar ABC-analyser, paretoprincipen och kampanjkörningar. Med den empiriska 

metoden pareto har det visat sig 20 % av en verksamhets produkter står för 80 % av 

verksamhetens lönsamhet. Att identifiera produkter med hög volym är också en förutsättning för 

att genomföra en värdeflödesanalys. Trots hög variation av produkter finns det al.ltid produkter 

som har högre omsättning. Till en början kan det se ut som en hög mix men när denna bryts ner 

har flertal verksamheter ett fåtal produkter som utgör stor del av omsättningar. Dessa produkter 

lämpar sig väl att applicera Leanverktyg på och även bygga ett säkerhetslager på. 

 

Verksamheter kan med hjälp av strategiskt utplacerade lager balansera upp för de osäkerheter 

som förekommer i försörjningskedjan. Inom processindustrin och i en divergent produktion 

adderas värdet på produkterna ju längre dessa har bearbetats i produktion. Detta innebär också 

en osäkerhet att placera lager på färdiga produkter eller nästintill färdiga produkter. Genom att 

studera var kundorderpunkten för verksamheten befinner sig kan lagrets position avgöras. 

Genom ett lager vid kundorderpunkt skapas en flexibilitet och risken för lageruppbyggnad 

reduceras eftersom råmaterialet kan användas till flertal slutprodukter. Ju längre ner lagret 

placeras nerströms i försörjningskedjan desto kortare ledtid skapas men osäkerheten ökar. Ju 

längre uppströms i försörjningskedjan lagret placeras desto högre flexibilitet erhålls kring att rätt 

produkt lagerhålls. Dessvärre förblir ledtiden lång. Beroende av verksamhet och kundens behov 

behöver kundorderpunkt, lager och planeringsverktyg skräddarsys. Arbetet har belyst problem 

och olika lösningar för att kunna inspirera andra att se över sin försörjningskedja. 
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 BILAGOR 

Bilaga 1 - Underlag för att beräkna säkerhetslager. Tabeller ursprungligen ur Excel baserad på materialanskaffningen år 2016. 

Medelvärde, varians och standardavvikelse har beräknats i Excel. 

PKA Vecka kg ton Medel Varians Standardavvikelse 

C 1 100215 100,2 287,9 187,7 187,7 
 

2 208255 208,3 287,9 79,7 79,7 
 

3 466336 466,3 287,9 -178,4 178,4 
 

4 86579 86,6 287,9 201,4 201,4 
 

5 280767 280,8 287,9 7,2 7,2 
 

6 342278 342,3 287,9 -54,3 54,3 
 

7 308499 308,5 287,9 -20,6 20,6 
 

8 410772 410,8 287,9 -122,8 122,8 
 

9 341115 341,1 287,9 -53,2 53,2 
 

10 181518 181,5 287,9 106,4 106,4 
 

11 230085 230,1 287,9 57,8 57,8 
 

12 232608 232,6 287,9 55,3 55,3 
 

13 193581 193,6 287,9 94,4 94,4 
 

14 343626 343,6 287,9 -55,7 55,7 
 

15 498316 498,3 287,9 -210,4 210,4 
 

16 518718 518,7 287,9 -230,8 230,8 
 

17 346643 346,6 287,9 -58,7 58,7 
 

18 71023 71 287,9 216,9 216,9 
 

19 179114 179,1 287,9 108,8 108,8 
 

20 142243 142,2 287,9 145,7 145,7 
 

21 496858 496,9 287,9 -208,9 208,9 
 

22 260180 260,2 287,9 27,8 27,8 
 

23 509598 509,6 287,9 -221,7 221,7 
 

24 341066 341,1 287,9 -53,1 53,1 
 

25 187397 187,4 287,9 100,5 100,5 
 

26 464300 464,3 287,9 -176,4 176,4 
 

27 181907 181,9 287,9 106 106 
 

28 64827 64,8 287,9 223,1 223,1 
 

33 525197 525,2 287,9 -237,3 237,3 
 

34 224164 224,2 287,9 63,8 63,8 
 

35 117335 117,3 287,9 170,6 170,6 
 

36 160584 160,6 287,9 127,3 127,3 
 

37 330698 330,7 287,9 -42,8 42,8 
 

38 152308 152,3 287,9 135,6 135,6 
 

39 351428 351,4 287,9 -63,5 63,5 
 

40 411778 411,8 287,9 -123,8 123,8 
 

41 345439 345,4 287,9 -57,5 57,5 
 

42 535870 535,9 287,9 -247,9 247,9 
 

43 345634 345,6 287,9 -57,7 57,7 
 

44 205349 205,3 287,9 82,6 82,6 
 

45 289477 289,5 287,9 -1,5 1,5 
 

46 340542 340,5 287,9 -52,6 52,6 
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47 211348 211,3 287,9 76,6 76,6 

 
48 133125 133,1 287,9 154,8 154,8 

 
49 334565 334,6 287,9 -46,6 46,6 

 
50 204936 204,9 287,9 83 83 

 
51 324688 324,7 287,9 -36,8 36,8 

       

PKA Vecka kg ton Medel Varians Standardavvikelse 

B 1 9063 9,1 147,4 138,4 138,4 
 

2 125696 125,7 147,4 21,7 21,7 
 

3 252629 252,6 147,4 -105,2 105,2 
 

4 210811 210,8 147,4 -63,4 63,4 
 

5 197269 197,3 147,4 -49,8 49,8 
 

6 296013 296 147,4 -148,6 148,6 
 

7 52680 52,7 147,4 94,8 94,8 
 

8 125691 125,7 147,4 21,7 21,7 
 

9 59094 59,1 147,4 88,3 88,3 
 

10 34879 34,9 147,4 112,6 112,6 
 

11 146580 146,6 147,4 0,9 0,9 
 

12 96588 96,6 147,4 50,8 50,8 
 

13 80574 80,6 147,4 66,9 66,9 
 

14 98769 98,8 147,4 48,7 48,7 
 

15 168505 168,5 147,4 -21,1 21,1 
 

16 301084 301,1 147,4 -153,7 153,7 
 

17 194537 194,5 147,4 -47,1 47,1 
 

18 18840 18,8 147,4 128,6 128,6 
 

19 108516 108,5 147,4 38,9 38,9 
 

20 109734 109,7 147,4 37,7 37,7 
 

21 102195 102,2 147,4 45,2 45,2 
 

22 177270 177,3 147,4 -29,8 29,8 
 

23 181143 181,1 147,4 -33,7 33,7 
 

24 174578 174,6 147,4 -27,1 27,1 
 

25 149894 149,9 147,4 -2,5 2,5 
 

26 176661 176,7 147,4 -29,2 29,2 
 

27 154962 155 147,4 -7,5 7,5 
 

28 15030 15 147,4 132,4 132,4 
 

33 133768 133,8 147,4 13,7 13,7 
 

34 206389 206,4 147,4 -59 59 
 

35 60300 60,3 147,4 87,1 87,1 
 

36 288044 288 147,4 -140,6 140,6 
 

37 123717 123,7 147,4 23,7 23,7 
 

38 93434 93,4 147,4 54 54 
 

39 224188 224,2 147,4 -76,8 76,8 
 

40 108143 108,1 147,4 39,3 39,3 
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41 302850 302,9 147,4 -155,4 155,4 

 
42 122369 122,4 147,4 25,1 25,1 

 
43 170310 170,3 147,4 -22,9 22,9 

 
44 53924 53,9 147,4 93,5 93,5 

 
45 299948 299,9 147,4 -152,5 152,5 

 
46 174690 174,7 147,4 -27,3 27,3 

 
47 89249 89,2 147,4 58,2 58,2 

 
48 140752 140,8 147,4 6,7 6,7 

 
49 312250 312,3 147,4 -164,8 164,8 

 
50 144367 144,4 147,4 3,1 3,1 

 
51 61263 61,3 147,4 86,2 86,2 

       

PKA Vecka kg ton Medel Varians Standardavvikelse 

A 1 65290 65,29 218,41 153,12 153,12 
 

2 26910 26,91 218,41 191,5 191,5 
 

3 368687 368,687 218,41 -150,28 150,28 
 

4 77510 77,51 218,41 140,9 140,9 
 

5 198470 198,47 218,41 19,94 19,94 
 

6 291950 291,95 218,41 -73,54 73,54 
 

7 299865 299,865 218,41 -81,46 81,46 
 

8 405926 405,926 218,41 -187,52 187,52 
 

9 209025 209,025 218,41 9,38 9,38 
 

10 146683 146,683 218,41 71,72 71,72 
 

11 213975 213,975 218,41 4,43 4,43 
 

12 197727 197,727 218,41 20,68 20,68 
 

13 103844 103,844 218,41 114,56 114,56 
 

14 335508 335,508 218,41 -117,1 117,1 
 

15 413236 413,236 218,41 -194,83 194,83 
 

16 451830 451,83 218,41 -233,42 233,42 
 

17 301357 301,357 218,41 -82,95 82,95 
 

18 71023 71,023 218,41 147,38 147,38 
 

19 156169 156,169 218,41 62,24 62,24 
 

20 84835 84,835 218,41 133,57 133,57 
 

21 309193 309,193 218,41 -90,79 90,79 
 

22 221167 221,167 218,41 -2,76 2,76 
 

23 461778 461,778 218,41 -243,37 243,37 
 

24 308430 308,43 218,41 -90,02 90,02 
 

25 171112 171,112 218,41 47,29 47,29 
 

26 352166 352,166 218,41 -133,76 133,76 
 

27 131197 131,197 218,41 87,21 87,21 
 

28 30541 30,541 218,41 187,87 187,87 
 

33 502432 502,432 218,41 -284,03 284,03 
 

34 197313 197,313 218,41 21,09 21,09 
 

35 117335 117,335 218,41 101,07 101,07 
 

36 160584 160,584 218,41 57,82 57,82 
 

37 138310 138,31 218,41 80,1 80,1 
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38 74665 74,665 218,41 143,74 143,74 

 
39 346123 346,123 218,41 -127,72 127,72 

 
40 310597 310,597 218,41 -92,19 92,19 

 
41 228380 228,38 218,41 -9,97 9,97 

 
42 503026 503,026 218,41 -284,62 284,62 

 
43 313584 313,584 218,41 -95,18 95,18 

 
44 62558 62,558 218,41 155,85 155,85 

 
45 213001 213,001 218,41 5,41 5,41 

 
46 231683 231,683 218,41 -13,28 13,28 

 
47 63352 63,352 218,41 155,05 155,05 

 
48 18630 18,63 218,41 199,78 199,78 

 
49 182710 182,71 218,41 35,7 35,7 

 
50 72903 72,903 218,41 145,5 145,5 

 
51 122503 122,503 218,41 95,9 95,9 
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Bilaga 2 - De 25 första raderna ur dokumentet om operationsvägar. Dokument framtaget av Nyby, anpassat och identifierat av författaren 

Grupp2 Produkt- 

familj 

Yt-

finish 

Grupp3 Färdig 

tjocklek 

från (mm) 

Färdig 

tjocklek 

till (mm) 

Råtjocklek 

från (mm) 

Råtjocklek 

till (mm) 

Råbredd 

från 

(mm) 

Råbredd 

till (mm) 

Reduktion 

från (%) 

Reduktion 

till (%) 

Operations-

väg 

2DEK 2SP61 2E STD 0,69 0,99 0,7 6 1000 1420 0 80 Kbdek6 

2DEK 21 STD direkt 0,4 0,69 0,4 6 630 1380 0 66,99 KD1 

2DEK 22 STD direkt 0,4 0,69 0,4 6 630 1380 66 75,5 KD2 

2DEK 21 STD direkt 0,4 0,69 0,4 6 1381 1420 0 66,99 KD1139 

2DEK 21 STD direkt 0,4 0,69 0,4 6 1381 1420 66 75,5 KD2139 

2DEK 21 STD STD 0,4 0,69 0,4 6 630 1380 0 65,99 KD3 

2DEK 21 STD STD 0,4 0,69 0,4 6 1381 1420 0 65,99 KD3139 

2DEK 21 STD STD 0,7 0,99 0,7 6 630 1380 0 65,99 KD3SK 

2DEK 22 STD STD 0,7 0,99 0,7 6 1381 1420 0 65,99 KD31SK 

2DEK 27440 STD STD 0,8 1,5 0,8 2 1250 1560 0 66,99 744001 

2DekM 21 STD STD 0,4 2,5 2 3,7 630 1380 20 97 KdekA3 

2DekM 21 STD STD 0,4 2,5 2 3,7 1380,1 1500 20 96 KdekAU 

2DekM 2SP65 STD STD 0,4 2,5 3 3,7 630 1380 20 96 KDM6x 



 

 

7 

 

2DekM 2SP65 STD STD 0,4 2,5 3 3,7 1380,1 1500 20 95 KDM65 

2GPKA 2SP61 STD STD 0,2 3,3 1 5,5 800 1580 1 80 GPKAT2 

2HARD 21921 STD STD 0,2 6 1 3 980 1540 9 91 svets2 

2HARD 21320 STD STD 0,2 6 1 5,5 980 1520 9 85 svets1 

2HARD 21920 STD STD 0,2 6 1 5,5 980 1540 9 90 svets2 

2HARD 2SP661 STD STD 0,4 1,5 1 5,6 980 1420 70 94 KHPL 

2HARD 2SP58 STD STD 0,4 1,5 1 5,6 980 1420 86,1 92 KL55B 

2HARD 25590 STD STD 0,4 1,5 1 5,6 980 1540 86,1 93 K94HV2 

2HARD 2S43X STD STD 0,4 1,5 1 5,6 980 1600 87,5 93 svets4 

2HARD 221 STD STD 0,4 0,6 1 6 500 1550 80,1 89 svets5 

2HARD 24 STD STD 0,71 1,27 1 6 1000 1600 10 40 KH1 

2HARD 22 STD STD 0,2 0,7 1 6 1000 1600 10 80 KH1BSL 

2HARD 2SP61 STD STD 2 2,5 1 6 1000 1600 20 90 KH2 

2HARD 24 STD STD 0,71 1,27 1 6 1000 1600 40,1 84 KH2 HA 

2HARD 21 STD STD 0,2 0,7 1 6 1000 1600 80 84 KH2BSL 

2HARD 212 STD STD 0,6 0,7 1 6 1000 1600 80 91 KH22 

2HARD 212 STD STD 0,4 0,59 1 6 1000 1600 80 92 KH23 
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Bilaga 3 - De 25 första raderna ur dokumentet om operationsvägar. Första kolumnen anger namnet på operationsvägen som även syns i Bilaga 1, kolumnerna ett till 12 anger sedan vilka 

produktionslinor och maskiner som materialet kommer gå genom (dokument framtaget av Nyby, anpassat och identifierat av författaren).  

Operationsväg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kbdek6 L60 BUB V3 L55 BBST BUB Z1 L55 S3 
   

KD1 L60 BUB Z1 L55 
        

KD2 L60 BUB Z1 L55 
        

KD1139 L60 S3 BUB Z1 L55 
       

KD2139 L60 S3 BUB Z1 L55 
       

KD3 L60 BUB V3 L55 BSL Z1 L55 
     

KD3139 L60 S3 BUB V3 L55 BSL Z1 L55 
    

KD3SK L60 BUB V3 L55 BUB Z1 L55 
     

KD31SK L60 BUB V3 L55 BUB Z1 L55 
     

744001 BUB Z1 L55 
         

KdekA3 L60 BUB V3 L55 BUB Z1 L55 
     

KdekAU L60 BUB V3 L55 S3 BUB Z1 L55 
    

KDM6x L60 BSL2 BUB V3 L55 BUB V3 L55 BSL Z1 L55 
 

KDM65 L60 BSL2 BUB V3 L55 BUB V3 L55 S4 BSL Z1 L55 

GPKAT2 L60 BSL2 BSL2 L60 BSL2 BSL2 L55 
     

svets2 L60 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
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svets1 L60 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
     

svets2 L60 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
     

KHPL L60 BUB V3 L60 BSL2 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
 

KL55B L60 L60 BSL2 BUB V3 L55 
      

K94HV2 L60 BSL2 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
    

svets4 L60 BUB V3 L60 S3 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
 

svets5 L60 BUB V3 L60 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
  

KH1 L60 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
     

KH1BSL L60 BUB V3 L55 BSL V3 L55 
     

KH2 L60 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
     

KH2 HA L60 BUB V3 L55 BUB V3 L55 
     

KH2BSL L60 BUB V3 L55 BSL V3 L55 
     

KH22 L60 BUB V3 L55 S3 BUB V3 L55 S4 
   

KH23 L60 BUB V3 L55 S3 BUB V3 L55 BUB V3 L55 S4 
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