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FÖRORD
Detta examensarbete är skrivet vid Institutionen för produktionsekonomi, Linköpings
Tekniska Högskola, på uppdrag av SKF Sverige AB i Göteborg. På fabriksområdet i
Gamlestaden, Göteborg, tillverkar företaget rull- och kullager i flertalet olika varianter
och dimensioner. I dagsläget är beläggningen vid den s.k. A-härden mycket hög, vilket
skapar köer som leder till längre genomloppstider och högre kapitalbindning. En ny
härdanläggning, D-härden, har dock uppförts och planeras att gå för fullt andra kvartalet
2005. När den nya härden är igång ska den ta över stora delar av A-härdens
produktionsvolymer, vilket innebär att A-härden från och med 2005 sannolikt kommer att
kunna inneha extra kapacitet i processen. Detta examensarbete uppkom då SKF Sverige
AB inte riktigt vet vad de bör göra med A-härdens framtida överkapacitet de närmsta två
åren.
Vi vill framförallt tacka vår handledare Sten Svensson, Härdchef vid A-härden, för att ha
bidragit med åsikter och värdefull vägledning under arbetets gång. Självklart vill vi också
tacka härdteknikerna, Janus Kiss och Bertil Jannesson, för att de med nöje svarat på våra
frågor om allt och inget. Ett stort tack även till Christer Lundberg, för att han har bistått
med material, programaccess och i stort sett allt vi behövt under arbetets gång. Under
hösten och vintern har vi även intervjuat tillverknings- och produktionschefer, logistiker,
inköpare, supply chain och ekonomiansvarig personal som alla vänligt tagit sig tid för
våra frågor. Tack!
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Ruth Sommar, universitetslektor vid
Institutionen för produktionsekonomi, för de idéer och den feedback hon givit oss under
detta arbete.
Det har varit både intressant och lärorikt att få utföra detta examensarbete på SKF Sverige
AB i Göteborg. Vi hoppas att våra slutsatser och rekommendationer kan komma till
användning då A-härden snart har möjlighet att hålla överkapacitet.

Göteborg, februari 2005

Robert Björk

Erik Nordvall

I

- SAMMANFATTNING -

SAMMANFATTNING
Detta examensarbete är skrivet vid den s.k. A-härden i Göteborg, på uppdrag av SKF
Sverige AB. A-härden härdar i dagsläget ringar, brickor samt stora rullar åt framförallt
interna kunder inom SKF koncernen. Dessa komponenter ingår sedan i slutprodukterna
kul- och rullager. Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka åtgärder A-härden bör
ta när den nya D-härden kör igång för fullt vid halvårsskiftet 2005. Arbetets slutliga
rekommendationer ska gälla ända fram till årsskiftet 2006 2007, då den gamla A-härden
eventuellt läggs ner och ersätts av den planerade E-härden.
Uppstartandet av den nya härden 2005 innebär att A-härden hamnar i en situation där
mellan 50 och 60 % av dess nuvarande produktion kommer att tas över av D-härden.
Detta resulterar i viss överkapacitet som kan användas för att t.ex. förkorta
genomloppstider. Under arbetets gång har det dock beslutats att tidigare outsourcade
rullar ska tas in till A-härden, samt att stödhärdning sannolikt kommer att ske åt en av
SKF: s anläggningar i Hanover, USA. Dessa båda omständigheter påverkar den lediga
kapacitet som examensarbetet har att spela med.
Slutsatserna bygger på en omfattande nulägesbeskrivning samt teori som stödjer den
analys som utförts. För att komma fram till relevanta och intressanta slutsatser har
flertalet personer inom SKF koncernen intervjuats. Intervjuerna har gett en bra bild av vad
som förväntas av A-härden i framtiden. Efter diskussion med internkunder och
planeringspersonal har sedan förslag framtagits med hjälp av teori inom relevanta
områden. Förslagen försöker i största möjliga mån att leva upp till de önskemål som
framkommit under intervjuerna.
Till att börja med gjordes en materialfamiljsklassificering som utifrån volymvärdet och
interkundens ”viktighetsgrad” tog fram ett antal materialfamiljer för vidare analys. På de
utvalda materialfamiljerna utfördes sedan en teoretisk ledtidsreducering med hjälp av
orderklyvning, dvs. användandet av parallella flöden på en order. Denna analys ledde
fram till ett antal rekommendationer gällande vilka materialfamiljer som kan vara
intressanta att orderklyva och när det är aktuellt:
• Då orderklyvning är aktuellt på någon av de studerade materialfamiljerna bör
Tabell 6-9, sida 82, studeras.
• Om härdkod 95 används i någon av ungarna är det inte aktuellt att använda
orderklyvning för någon av de utvalda materialfamiljerna.
• Om båda ugnarna körs med samma härdkod, förutsatt att båda ugnarna är lediga
och inget ställ behöver göras, kan orderklyvning/parallellisering med fördel
utnyttjas utan att tappa kapacitet.
• Säkerhetskapacitet ska i första hand användas till annat än orderklyvning.
Även en analys av flödet genom ugn 25 och 27 utfördes för att bland annat identifiera
eventuella flaskhalsar. Den trånga sektor som flödesanalysen och gjorda intervjuer
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kommit fram till är den s.k. riktningsoperationen. För denna operation har därför bland
annat följande rekommendationer gjorts:
• Eftersom riktningsstationen är en delad operation och samtidigt en intern flaskhals
måste den ha överkapacitet.
• All personal i härden bör utbildas och motiveras för att rikta ringar.
En viktig del i problemanalysen utgörs av kapacitetsanalysen. Denna bygger på samtliga
materialfamiljers cykeltider genom härden och materialfamiljernas prognos för 2005 och
2006. Efter diskussion med härdchef Sten Svensson har det bestämts att en
säkerhetsmarginal på 20 % är en rimlig nivå att hålla för både 2005 och 2006. Ur
kapacitetsanalysen framgår det dock att ett femskift i A-härden bör ha möjlighet att hålla
säkerhetskapacitet på ca 19 % för år 2005, vilket motsvarar 4,5 timmar per dag och ugn.
För 2006 kommer enbart ca 15 % säkerhetskapacitet vara möjlig att hålla. Detta innebär
att om stödhärdning sker, till Hanover i USA, kommer den tänkta säkerhetsmarginalen
inte att kunna klaras av för något av åren. Analysen baseras dessutom på antagandet att Ahärden lyckas producera med en effektivitet på 75 % av tillgängliga timmar, vilket i
realiteten självklart kan variera. Därför rekommenderas det att ingen skiftgrad lägre än
femskift används i A-härden.
En ytterliggare del som analyserats är kapitalbindningen i A-härden, både för produkter i
arbete (PIA) och i lager. Analysen visar vilka kostnader som A-härden riskerar att ta på
sig om inte utförliga uppföljningar av de verkliga ledtiderna kommer att utföras. Det är
också viktigt att de uppdaterade ledtiderna sedan används av Channel Supply Chain
Managers vid planering av respektive kanal.
Det sista i den analys som gjorts baseras på Supply Chain, JIT samt detaljplanering och
har lett fram till följande rekommendationer:
•
•
•
•
•
•

Förbättra synkroniseringen med hjälp av bättre planerade leveranser.
Använd säkerhetskapacitet för att klara av tillfälliga synkroniseringsproblem.
Informationskanalerna bör förbättras.
Få personalen mer delaktiga i verksamheten genom större ansvarsområden.
Ett nytt försök bör göras med att införa ett fungerande streckkodssystem.
Införa ett system med webkameror som övervakar kanalrutorna i härden.

Dessutom bör de regler som är uppsatta för planeringssystemet HBF studeras noggrant.
Detta för att inblandad personal med säkerhet ska veta vilket ansvar de har för
uppdatering och övervakning av HBF.
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ABSTRACT
This thesis is written at the heat treatment plant called A-härden, on the behalf of SKF
Sverige AB in Gothenburg, Sweden. A-härden delivers rings, washers and large rollers
for the internal customers that manufacture the final products spherical and cylindrical
roller bearings. The objective with this thesis is to examine what kind of actions A-härden
should undertake when the new heat treatment plant called D-härden is up and running in
the middle of 2005. The thesis final recommendations are intended to last until the turn of
year 2006 2007, when A-härden might be replaced by a new heat treatment plant called
E-härden.
The start up of the new heat treatment plant in 2005 will put A-härden in a situation
where 50 – 60 % of its current production is going to be overtaken by D-härden. This
circumstance results in extra capacity that for an example could be used to shorten
throughput times. During the progress of the thesis a decision has been made which says
that A-härden will heat treat some of the current outsourced rollers. They will probably
also support SKF’s heat treatment plant in Hanover USA with rings. These two
circumstances have direct influence on how much available capacity the thesis have left
to work with.
The conclusions at the end of this report are built upon a thorough analysis of the present
situation together with theory that supports the performed analysis. To be able to come up
with relevant and interesting conclusions several people within the SKF organisation have
been interviewed. The interviews have been useful in the sense that they have created a
good view of what is expected of A-härden in the future. After the interviews with
internal customers and planning personnel, together with theory in relevant areas, several
suggestions have aroused. The suggestions tries, as far as possible, to serve the wishes
that came up during the interviews.
First and foremost, a classification of material families was made. The material families
were classified by their volume value and the internal customers “grade of importance”.
This classification was later used in the analysis performed to reduce lead times. The lead
time reduction analysis was made with help from the method called order dividing, which
means that the order is separated into parallel flows. The result of the analysis led to a
number of recommendations regarding what families can be of interest to use orderdividing to, and when it can be useful:
• When order dividing is of interest on any of the selected material families, it is
recommended that Table 6-9 on page 82 is studied.
• If heat treatment code 95 is used in any of the furnaces it is not recommended to
use order dividing on any of the selected material families.
• If both furnaces run with the same heat treatment code, provided that they are both
available and no setup has to be done, order dividing can be used without losses.
• Safety capacity should primarily be used for other things than order dividing.
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An analysis of the flow was also made in furnace 25 and 27 to get an overview of where
to find the critical points. The most critical point was found to be the operation where the
after treatment of rings and washers are made. The following recommendations were
made regarding the after treatment:
• Since it is a shared operation it must be able to have overcapacity.
• All personnel in A-härden should be educated and motivated to perform after
treatment of rings.
An essential part of the problem analysis is the capacity analysis. This analysis is built
upon the cycle times and the production volume prognoses of all the material families that
are supposed to pass through the heat treatment plant in 2005 and 2006. After a discussion
with Heat Treatment Manager Sten Svensson, it was said that a safety margin of 20 %
were a reasonable level to uphold for the nearest two years. The capacity analysis
however shows that A-härden should be able to keep approximately 19 % safety capacity
in 2005, which means about 4,5 hours per day and oven. In 2006 they should only be able
to keep a safety capacity of 15 %. This means that if production to Hanover, USA, will
take place, A-härden will not be able to sustain the safety capacity goal neither 2005 nor
2006. The analysis is furthermore based on a 75 % effective use of the available hours,
which in reality is a factor with big uncertainty.
Another part that has been analysed is the binding of capital in A-härden. Both tied up
capital in products in work (PIW) and storage have been analysed. The analysis shows
what costs A-härden risks to uphold if they do not thoroughly follow up of the actual lead
times. The analysis also shows how important it is that the Channel Supply Chain
Managers use the updated lead times when they plan.
The last element of the problem analysis is the part about Supply Chain, JIT and detail
planning. The analysis has come up with the following recommendations:
Improve the synchronisation with help from better planned deliveries.
Use safety capacity to handle temporary problems with the synchronisation.
Improve the information channels.
Try to make the personnel more involved by giving them bigger areas of
responsibility.
• Try once again to implement a bar-code system.
• Install a web-cam system overlooking the channel squares to better handle the
problem with storage visibility.

•
•
•
•

To get the planning system HBF to work properly everybody involved should go through
the rules that are set for the system. All personnel that use the system must be aware of
what responsibilities they have for the updating and surveillance of HBF.
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1 Inledning
Det första kapitlet i rapporten klargör bakgrund och syfte till det utförda
arbetet. Här beskrivs även en kort problemformulering, arbetets
avgränsningar samt rapportens struktur.
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1.1 Bakgrund
SKF Sverige AB tillverkar kul- och rullager i fabriksområdet vid Gamlestaden utanför
Göteborg. I nuläget är försäljningen av företagets produkter så pass hög att det hade varit
önskvärt med en produktionsökning för att tillgodose den alltjämt ökande efterfrågan.
Den växande orderstocken medför längre tid mellan order och leverans för en del
produkter, vilket kan leda till att SKF mister både befintliga och potentiella kunder.
I ett typiskt rullager ingår det exempelvis en innerring, ytterring, rullar och rull- hållare
men även tätningar och smörjmedel är delar av yttersta vikt för lagrets funktionalitet och
kvalitet. Typiska komponenter som passerar genom A-härden är innerringar, ytterringar
och stora rullar, då de mindre rullarna är utlagda på externa leverantörer. Den generella
operationsgången för alla lagertyper är svarvning, härdning, slipning/hårdsvarvning,
polering, montering och packning. I dagsläget sker härdningen av alla produkters inneroch ytterringar samt vissa produkters rullar, i den nuvarande A-härdens ugnar. När
produkterna värmebehandlas i ugn skapar förutbestämda temperaturer och tider i de olika
stegen de materialegenskaper som eftersträvas.
I härdavdelningen jobbar personalen i s.k. femskift, vilket innebär att ugnarna används
dygnet runt. Detta medför att en kapacitetsökning i A-härden i nuläget inte är
genomförbar utan att göra nya investeringar. Denna del av produktionskedjan sätter till
viss del begränsningarna för den totala tillverkningen av de drygt 7500 slutvarianter som
SKF idag erbjuder sina kunder.

1.2 Problemformulering
A-härden är för tillfället en kritisk punkt i produktionskedjan. En nyuppförd härdfabrik,
D-härden, håller dock på att köras igång och beräknas när den är i full drift kvartal två år
2005 att ta över mellan 50 och 60 % av A-härdens produktion (ett antal kanaler). De
kanaler som efter övertagandet blir kvar i A-härden kallas: 22, 23E, 24-1, 25, 29, LCK3,
UK och LR2. D-härdens uppstartande innebär sannolikt att A-härden kan hålla sig med
överkapacitet från och med år 2005 fram till 2007, då den troligtvis läggs ner och ersätts
av E-härden som beräknas vara i drift 2007. På grund av den korta tidsperiod som Ahärden förmodligen kvarstår i drift är det i nuläget inte aktuellt att investera i ny
produktionsutrustning för att avhjälpa dess kapacitetsbrist. Problemet för SKF Sverige är
att företaget inte vet hur den lediga kapaciteten bör utnyttjas den tvåårsperiod då extra
kapacitet förmodligen är ett faktum.
Eventuell överkapacitet kan användas till att förkorta produkternas genomloppstider i Ahärden, vilket skulle påverka deras totala ledtider på ett positivt sätt. Kapaciteten kan även
utnyttjas till att stödhärda ringar till kunder inom SKF koncernen samt att hålla flexibilitet
i tillverkningen.
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1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur den kommande överkapaciteten i Ahärden bör utnyttjas för att förkorta dess genomloppstider. I syftet ingår även att
kapacitetsmässigt se över möjligheten att stödhärda åt AB SKF: s rullagerfabrik i
Hanover, USA. Denna rapport ska slutligen resultera i ett beslutsunderlag för hur SKF
Sverige bör agera de närmsta två åren gällande den framtida överkapaciteten i A-härden.

1.4 Avgränsningar
När den nybyggda D-härden används fullt ut kommer den lediga kapaciteten i A-härden,
beroende på hur den används, att ge effekter både uppströms och nedströms i
produktionskedjan. Examensarbetet kommer dock enbart att behandla avsnittet från det
att A-härden fått in material tills dess att internkunden har hämtat den härdade produkten.
Ett rullager innehåller ett flertal komponenter, men arbetet kommer bara att inriktas mot
ytterringar, inneringar och rullar. Arbetet kommer inte att studera de kanaler som tas över
av D-härden och inte heller lågvolymkomponenterna i A-härdens kvarvarande
produktsortiment. Dessutom analyseras enbart de produkter och flöden som går i
genomflödesugnarna 25 och 27. Därigenom läggs fokus på endast ett antal
lagerserier/lagertyper som examensarbetarna och den utförda materialfamiljsklassificeringen tillsammans med berörd personal på SKF anser viktiga. Arbetet kommer
vidare inte heller att försöka reducera operations- och ställtider men kommer dock att
behandla väntetider i lager och buffertar.
I studien ska det även tas med i beaktning att eventuell stödhärdning av ringar till den AB
SKF ägda lagerfabriken i Hanover, USA, kan komma att ske och i så fall förändra den
framtida kapacitetsbilden. För dessa ringar kommer inte genomloppstiderna att försöka
påverkas utan denna produktion förändrar enbart de framtida förutsättningarna i form av
mindre ledig kapacitet.

1.5 Rapportens struktur
Rapporten är uppbyggd med hänsyn till att den ska vara lätt att läsa och följa samt att de
olika delarna knyter samman och bildar en överskådlig helhet. För att enklare kunna
överblicka rapportens kapitelinnehåll ges det i början av varje huvudstycke en kort
inledande beskrivning som ska ge läsaren en inblick i vad avsnittet handlar om.
Till att börja med presenteras uppgiften för läsaren i rapportens inledning. Vidare kommer
en mer detaljerad beskrivning av nuläget att skapa en tydligare bild av A-härdens
verksamhet och dess uppgift i produktionskedjan. En metodbeskrivning förklarar sedan
hur examensarbetet genomförts tillsammans med den källkritik som framkommit.
Metodbeskrivningen följs av den teoretiska referensramen och behandlar relevant teori för
fortsatta resonemang, samt ska ligga till grund för den analys som senare utförs. I den
efterföljande materialfamiljsklassificeringen sorteras materialfamiljerna efter volymvärde
för att sedan klassificeras med avseende på utvalda kriterier. Därefter kommer den
viktigaste delen i arbetet, analysdelen. Denna del inriktar sig på att, genom användandet
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av den teoretiska referensramen, infria det syfte som formulerades i inledningen av
rapporten. Slutligen finns ett kapitel innehållande slutsatser och rekommendationer där
rapportens helhet knyts samman och bildar det beslutsunderlag som arbetet är tänkt att
leda fram till.
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2 Nulägesbeskrivning
Detta kapitel ger läsaren en kortfattad introduktion till SKF som företag.
Vidare innehåller det även en mer detaljerad beskrivning av hur
verksamheten i A-härden ser ut i dagsläget samt information om dess
kunder.
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2.1 Aktiebolaget SKF
SKF koncernen är idag en världsledande leverantör av produkter, tjänster och
kundspecifika lösningar av lager och tätningar för olika applikationer. Företaget har ca
38000 anställda (vara 4800 i Sverige), en omsättning på 42 miljarder kr och tillverkning
på över 80 platser i världen. Dessutom har SKF egna försäljningsbolag i 70 länder samt ca
10000 återförsäljare och distributörer som servar sina kunder över hela världen (SKF
presentationsmaterial, 2004).
2.1.1 Historia
År 1907 uppfinner ingenjören Sven Wingquist det självinställande kullagret. Samma år
grundas SKF (Svenska Kullagerfabriken) och har första året 15 anställda. Endast 2200
kullager produceras och företaget går med en redovisad förlust på 5371 kr. Året efter har
fabriken i Göteborg 100 anställda och en produktion på 45000 lager. Tillväxten fortsätter
och under de följande åren öppnar SKF kontor i bl.a. Tyskland och Frankrike samt startar
upp nya fabriker i England och Danmark. År 1915 börjar SKF tillverka ett spårkullager
med ifyllningsöppning och döper det nya lagret till Volvo. Tre år senare uppfinner Arvid
Palmgren ett nytt robust självinställande lager avsett för tåg, det sfäriska kullagret. Detta
år har SKF 12000 medarbetare, tolv fabriker och försäljningskontor i 100 länder. År 1926
startar ett dotterbolag till SKF, AB Volvo, sin tillverkning av experimentbilar, men blir
knappt tio år senare ett fristående bolag. 1947 antas den av SKF framarbetade
beräkningsteorin om lagerlivslängd som världsstandard och samma år öppnar SKF två
nya fabriker i USA. 20 år senare etableras SKF: s huvudkontor, Group Headquarters, i
Göteborg med ändamålet att öka den internationella samordningen och produktionen samt
att rationalisera administrationen. De efterföljande åren fortsätter SKF att expandera på
världsmarknaden. Nya lagertyper tas fram och fabriker öppnas i flertalet länder. År 1995
har företaget 90 fabriker och 44000 medarbetare, varav 84 % av dessa arbetar utomlands
(SKF presentationsmaterial, 2004).
2.1.2 Affärsidé, mål, drivkraft och grundvärderingar
SKF har formulerat en affärsidé som lyder: ”att stärka och utveckla ett globalt ledarskap
inom lager, tätningar, näraliggande produkter, system och tjänster” (SKF
presentationsmaterial, 2004). Företaget har dessutom satt upp punkter för mål, drivkrafter
och grundvärderingar. SKF: s uttalade mål är att vara bäst i branschen på att skapa
kundvärde, utveckla de anställda och att skapa aktieägarvärde. Drivkrafterna inom SKF är
lönsamhet, kvalitet, innovation och snabbhet som stöds av de uttalade grundvärderingar
som finns inom företaget såsom ansvar och befogenheter, hög etik, öppenhet och
lagarbete (SKF presentationsmaterial, 2004).
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2.1.3 Organisation
AB SKF är uppdelat i fem divisioner: Industrial, Automotive, Electrical, Service samt
Aero and Steel. Ett organisationsschema över SKF koncernen kan ses i Figur 2-1.

Figur 2-1: Organisationsschema SKF koncernen (SKF presentationsmaterial, 2004)

Varje division servar en global marknad var och en med fokus på sina specifika
kundsegment. Divisionen Automotive har hand om försäljning till bil, lätta lastbilar, tunga
lastbilar, bussar och andra fordon. Till dessa utvecklar och tillverkar de produkter och
diverse servicelösningar. Electrical ansvarar för försäljningen till producenter av
elektriska motorer, hushållsapparater, el-komponenter till fordonsindustrin och
kontorsmaskiner mm. De ansvarar dessutom för tillverkningen av djupspårkullager och
tätningar. Divisionen Service är ansvariga för försäljningen till den industriella
eftermarknaden. Denna del erbjuder även olika servicelösningar såsom mekanisk service
och förebyggande underhåll mm. Aero and Steel ansvarar för försäljning, utveckling och
tillverkning av lager, tätningar och komponenter till flygplans- motorer, växellådor mm.
Den sista divisionen, Industrial, ansvarar för produktutveckling och produktion av
flertalet olika lager, framförallt sfäriska och cylindriska rullager samt
vinkelkontaktkullager, till industriella Original Equipment Manufacturers (OEM). Det är
under denna division som A-härden i Göteborg finns representerad.
För att öka förståelsen för hur organisationen ser ut har ett organisationsschema över
divisionen Industrial tecknats upp i Figur 2-2.
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Figur 2-2: Organisationsschema Industrial (SKF internmaterial, 2004)

Delar av den tillverkning som sker i Göteborg går igenom A-härden. A-härden bildar
tillsammans med hållartillverkningen en s.k. fabrik som ingår i gruppen Manufacturing &
Supply Sweden, se Figur 2-3, där A-härden representeras av HT (Heat Treatment) och
hållartillverkningen av Cages.

Figur 2-3: Organisationsschema Manufacturing & Supply (SKF internmaterial, 2004)
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2.1.4 SKF i Göteborg
I SKF Sverige AB ingår bland annat de fabriker som kan ses i Figur 2-3 under
Manufacturing & Supply Sweden. SKF Sverige AB ägs av AB SKF och har gentemot
moderbolaget ett världsomfattande ansvar för produktion av rull- och kullager, samt att
tillgodose den svenska efterfrågan av lager från fordons- och industrikunder.
Tillverkningen i Göteborg sker på SKF-området i Gamlestaden där två fabriker, ett
laboratorium och centrallagret finns. De två fabrikerna Medium och Large kan sägas
bestå av sex stycken byggnader där olika typer av bearbetning sker. SKF Sverige AB har
idag ca 2000 anställda (av totalt 4800) som arbetar på fabriksområdet i Göteborg.

2.2 A-härden i Göteborg
På fabriksområdet i Göteborg, som ägs av SKF Sverige AB, ligger A-härden. Det är här
stora delar av SKF: s produktsortiment härdas som en del i rullagertillverkningen.
Eftersom det är härdverksamheten som är intressant i arbetet följs detta stycke av en
organisationsbeskrivning över A-härden.
2.2.1 Organisation
A-härden har idag ca 30 anställda och de är uppdelade enligt organisationsschemat i Figur
2-4.

Figur 2-4: Organisationsschema A-härden (SKF internmaterial, 2004)

Den nuvarande härdchefen, Sten Svensson, ansvarar bland annat för härdens tillverkning,
budget och personalutveckling samt medverkar även i diverse olika förbättringsprojekt. I
organisationen finns två härdtekniker där Bertil Jannesson har hand om kontakten med
kunder, men fungerar även som en arbetsledare för personalen ute i härdens produktion.
Den andra härdteknikern, Janus Kiss, har som arbetsuppgift att sköta kontakten med
9
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underleverantörer gällande inköp av underhållsmaterial för att hålla igång produktionen.
Han ansvarar dessutom för tekniska frågor gällande härden och medverkar även i olika
förbättringsprojekt.
Under dessa positioner finns olika skiftlag, se Figur 2-4. A-härden använder sig för
närvarande av ett femskiftsupplägg, vilket gör att de kan utnyttja A-härden dygnet runt
varje dag i veckan. I varje skiftlag ingår sex personer. Dessutom finns det fyra anställda
som inte innefattas av femskiftslagen utan istället går tvåskift. Utöver detta finns en
reparatör och en laboratoriearbetare som enbart arbetar dagtid.
2.2.2 Layout och flöde
För att skapa en förståelse kring hur härdverksamheten och flödet av produkter fungerar,
krävs det en överblick över den fysiska fabrikslayouten. A-härden består av flertalet
utrustningar där olika typer av bearbetning sker. Här finns utrustning såsom ugnar, bainitoch martensitbad, tvättkar, robotar, lyftanordningar mm. I Figur 2-6 ses A-härdens
produktionslayout. De tillhörande symbolförklaringarna finns i Figur 2-5 samt klargörs
även i den följande löptexten.
En vanlig bearbetningssekvens för ytter- och inneringar är t.ex. värmebehandling i ugn,
släckning i bainitbad, tvättning, indikering (kontroll) och sen packning.
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Figur 2-5: Symbolförklaringar till produktionslayout (SKF internmaterial, 2004)

Figur 2-6: Produktionslayout (SKF internmaterial, 2004)
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Lager
A-härdens lagerytor finns på flera ställen i härdbyggnaden. Till dessa lagerytor kommer
material som ska bearbetas eller levereras och ställs på förutbestämda platser i respektive
kanalruta (fysiskt definierad lagerplats). Alla kanalrutor (ses som svarta och svartrandiga
rutor i Figur 2-6, men obs. att det finns fler kanalrutor i verkligheten) som finns i
byggnaden är bundna till det s.k. kanalkonceptet som behandlas i avsnitt 2.2.4. Varje
kanal kan ha flera rutor för både in- och utleveranser.
Enligt härdchef Sten Svensson är inlagernivåerna till A-härden förhållandevis låga. Dock
menar han att med en bättre materialsynkronisering skulle de kunna minskas ytterligare
och på så vis reducera lagrets kapitalbindning.
Eftersom A-härden till viss del är en s.k. flaskhals i rullagertillverkningen har de
tillhörande lagerplatserna låga utlagernivåer. Det beror på att färdigbearbetade produkter
hämtas av transportavdelningen samma dag eller dagen efter det att produkten är redo för
leverans till kund, detta för att försöka hålla ett kontinuerligt flöde av produkter neråt i
produktionskedjan. De låga utlagernivåer som idag existerar ger låga lagerhållningskostnader, men medför även en låg leveranssäkerhet vid t.ex. ett stopp i en av
genomflödesugnarna.
Ugnar
Som kan utläsas ur Figur 2-6 är A-härden uppbyggd av ett antal olika härdugnar.
Gemensamt för alla ugnar är att de värmer upp materialet till förutbestämda temperaturer
för att kunna omvandla materialets struktur och ge slutprodukten de egenskaper som
eftersträvas. Dessa ugnar kan delas in i tre huvudtyper: genomflödesugnar, gropugnar och
muffelugnar. Genomflödesugnarna (ugn 25 och 27) är de största ugnarna med hänsyn till
fysisk storlek och output per tidsenhet. Genom dessa ugnar går ett kontinuerligt flöde av
produkter som matas in på ena sidan och tas ut på den andra, därav namnet
genomflödesugn. Varje ugn består av ett flertal olika steg som produkten måste passera
för att få de eftersträvade materialegenskaperna.
Den andra typen av ugnar, gropugnar (ugn 70-78), används för fysiskt större produkter
som av flera skäl inte kan eller bör köras i genomflödesugnarna. Exempel på sådana
produkter är lager som har låg efterfrågan med väldigt stor diameter. Lager som fysiskt
inte går att bearbeta någon annanstans, eller lagertyper som kräver väldigt lång eller
speciell värmebehandling (medför en taktändring som påverkar flödet negativt).
Gropugnar kan enkelt beskrivas som en stor het kittel där produkterna sänks ner i ugnen
istället för att passera genom den som i en genomflödesugn.
Den sista typen av ugnar, muffelugnar (ugn 16 och 33), är horisontellt matade ugnar där
produkterna sätts in och tas ut på samma ställe. Dessa ugnar används i andra delen av
sätthärdningsprocessen där materialet martensithärdas. Ugn 33 används idag till att härda
fysiskt stora produkter medan ugn 16 bara bearbetar mindre. Båda ugnarna är i dåligt
skick, men körs fortfarande för att de alltjämt fungerar.
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Anlöpningsugnarna (ugn 110-115) är också gropugnar men dess användningsområde
skiljer sig från de övriga. I dessa ugnar bearbetas produkter som behöver anlöpas
(stabiliseras) men även ringar som vid slutkontroll inte visar sig hålla kvalitetsmåttet och
därför behöver riktas.
Bainitbad (Bainitomvandlingsbad)
Dessa bad, som ses i produktionslayouten, består av stora kärl med en saltlösning som
håller en given temperatur på ca 230 grader, beroende av stålkvaliteten på materialet det
är tänkt att härda. Produkterna sänks ner i dessa bad, en viss för materialet given tid, för
att bli av med restausteniten som inte är önskvärd i slutprodukten.
Tvättkar
Tvättkaren kan ses som tankar med varmvatten där produkterna slutligen tvättas för att
avlägsna ovälkomna salt- eller oljerester som fastnat i de tidigare baden.
Kontroll
I A-härden finns även en kontrollstation där hårdheten på materialet mäts med den s.k.
Rockwell-metoden, HRC. Enbart ett fåtal ringar hårdhetskontrolleras eftersom det är både
tidskrävande och onödigt att undersöka hela partier. Även rundheten på ringarna
inspekteras i denna operation som för övrigt är den sista stationen innan packning.
Härdmetoder
Det finns idag tre härdmetoder som är aktuella i A-härden: martensit-, bainit- och
sätthärdning. Olika härdningsmetoder, stålkvalitet och önskad kvalitet på slutprodukten
ger tillsammans med härdkoden olika tider och temperaturer i respektive processteg. Det
höga antalet slutvarianter medför att de generella förklaringarna nedan inte innehåller
exakta tider eller temperaturer, utan ska ses ungefärligt för att få en överblick i likheter
och skillnader mellan de olika processerna. Vid intresse för vad som vid härdning sker i
materialet rent tekniskt hänvisas till berörd litteratur inom området.
Den vanligaste härdmetoden, bainithärdning, går till så att produkten först värms upp i en
ugn till ca 850 grader Celsius, i en förutbestämd tid, för att sedan ”släckas” i ett bainitbad
(saltlösning) med en temperatur på ca 230 grader. Vissa produkter anlöps sedan för att
mjuka upp materialets yta beroende på vilken stabiliseringklass som eftersträvas (S1-S4,
anger hårdheten på ytan). Denna härdmetod ger automatiskt stabiliseringsklass S1, den
hårdaste inom bainithärdning.
Vid martensithärdning värms materialet upp till ca 840 grader i en viss tid och släcks
sedan i en ca 170 gradig saltlösning, även här med en förutbestämd tid. Ibland efterkyls
det även i kallt vatten. Efter detta anlöps produkten i antingen ca 150 eller 250 grader
beroende på stålkvaliteten. Martensithärdning ger produkten en hårdare, men sprödare,
yta än vid bainithärdning. Även inom martensithärdning används egna
stabiliseringsklasser som gäller enbart för just den härdmetoden.
Den sista härdningsmedtoden, sätthärdning, sker initialt i någon av gropugnarna.
Materialet kolas upp i ungefär 950 grader. Uppkolning innebär att processen låter kol
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diffundera in i materialet under atmosfärstryck, vilket ger en hårdare yta än vid enbart
martensithärdning (martensithärdning ingår i sätthärdning). Tiden produkten befinner sig i
ugnen beror på hur stort inkolningsdjup som eftersträvas. Exempelvis tar det 25 timmar i
ugn att nå ett inkolningsdjup på 2 mm medan det tar 180 timmar för 6 mm. Dessa tider
gör sätthärdningsprocessen till en mycket dyr process. Att kola in materialet kostar idag
ca 540 kronor per timme, vilket betyder ett pris på knappt 100 000 kronor för 6 mm
inkolningsdjup. Denna kostnad är enbart baserad på ugnstid och medför att priset per
produkt halveras om två stycken ringar kan härdas samtidigt. Ju fler ringar som kan köras
samtidigt desto lägre styckpris.
Nästa steg i sätthärdningsprocessen är släckning som sker i en saltlösning med en
temperatur på ca 320 grader. Detta görs för att driva ut vätet ur materialet, eftersom väte
gör materialet sprödare. Tiden i saltbadet styrs av härdkoden/takttiden. Efter saltbadet
martensithärdas produkten i någon av gropugnarna i 810 grader för att sedan släckas i
ungefär 50 gradig olja. Därefter anlöps produkterna i anlöpningsugnarna i ca fyra timmar
i drygt 220 grader.
Härdkoder
När en specifik produkt ska genomgå någon av de ovan nämnda härdningsmetoderna är
det av yttersta vikt att alla steg i processen sker på ett fördefinierat sätt. För att detta ska
kunna ske finns det en term som kallas för härdkod. Ur härdkoden, som är kopplad till
materialfamiljnivå (se avsnitt 2.2.4 sida 18), kan temperaturerna för ugn, släckning och
omvandling utläsas samt även tider i de olika bearbetningsstegen. Härdkoden kan sägas
ligga till grund för hur produktionsutrustningen ska ställas in för att ge produkten de
specifika materialegenskaper som eftersträvas. De vanligaste härdkoderna betecknas 51,
56 och 95.
Flöde
I Figur 2-7 visas ett förenklat flödesschema över de val och operationer som en
tillverkningsbatch passerar på sin väg genom A-härden. Symbolförklaringar till detta kan
ses i Figur 2-8. Transport av materialet sker naturligtvis mellan de olika processtegen,
men för enkelhetens skull har bara transport ut från och in till lagret tagits med i skissen.
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Figur 2-7: Flödesschema över A-härden

Figur 2-8: Symbolförklaringar till flödesschema
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2.2.3 Produkter
För att få en bättre bild över SKF: s verksamhet i nuläget är det viktigt att känna till några
av företagets slutprodukter. SKF i Göteborg tillverkar sfäriska rull- och kullager i flera
olika dimensioner och varianter. Varje slutvariant av ett lager består av ett antal ingående
komponenter. I ett typiskt rullager ingår det exempelvis en innerring, ytterring, rullar och
rull- hållare, se Figur 2-9, men även tätningar och smörjmedel är delar av yttersta vikt för
lagrets funktionalitet och kvalitet. Typiska komponenter som passerar genom A-härden är
innerringar, ytterringar och stora rullar, då de mindre rullarna är utlagda på externa
leverantörer (för mer information se avsnitt 2.2.7 sida 22).

Figur 2-9: Sfäriskt rullager med cylindriskt hål (SKF internmaterial, 2004)

De rullagertyper som SKF tillverkar ingår i olika lagerserier, se Figur 2-10, där alla lager i
varje lagerserie har proportionellt, gentemot varandra, ingående mått.

Figur 2-10: Lagerserier (SKF internmaterial, 2004)

De lagertyper vars ringar passerar härden kallas för SRB, CARB och SRTB. Endast de
stora dimensionerna av dessa lagertyper kommer att passera genom A-härden efter det att
D-härden körs för fullt, se Tabell 2-2 sida 23.
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SRB
SRB står för Spherical Roller Bearing vilket på svenska betyder sfäriskt rullager. Detta
lager har två rader rullar som löper i varsin snedställd löpbana på innerringen och en
sfärisk gemensam bana i ytterringen, se Figur 2-11. Lagret är självinställande vilket gör
det okänsligt för snedställning av axeln det sitter monterat på. Det kan levereras med
koniskt eller cylindriskt hål och finns i flertalet olika dimensioner med en ytterdiameter
från 52mm upp till 2300mm.

Figur 2-11: SRB lager (SKF internetmaterial, 2004)

CARB
CARB är ett relativt nytt lager som introducerades på marknaden 1995. Detta lager är
väldigt kompakt och dessutom självjusterande. CARB har en löpbana med en rad med
långa, bomberade symmetriska rullar, se Figur 2-9. Lagret har snabbt blivit populärt
eftersom det har samma eller bättra prestanda som ett mer traditionellt lager, men det
motsvarande CARB-lagret är både mindre och lättare (SKF presentationsmaterial, 2004).
Detta lager finns också i en mängd olika varianter och dimensioner med en ytterdiameter
på 52mm upp till 1200mm.
SRTB
Spherical Roller Trust Bearings (SRTB) innebär sfäriskt axialrullager. Detta lager är
enradigt med asymmetriska rullar som sitter i vinkel med lagrets axel, se Figur 2-12,
vilket gör att lagret klarar av mycket stora axiella belastningar. Precis som på tidigare
nämnda lager är SRTB självinställande. SRTB finns även det i flertalet dimensioner där
ytterdiametern kan variera från 130mm upp till 2300mm.

Figur 2-12: SRTB lager (SKF internmaterial, 2004)

De tre lagertyperna som nämnts i detta stycke har alla till viss del olika tillverkningssätt.
Detta medför även att den utrustning som används vid produktion ibland skiljer sig från
varandra. Eftersom alla lagertyper även tillverkas i olika dimensioner har SKF, bl.a. på
grund av detta, infört något som kallas för kanalkonceptet.
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2.2.4 Kanalkonceptet
SKF har för att effektivisera sin tillverkning valt att dela upp produkterna i s.k. kanaler
där varje kanal innehåller ett visst produktsortiment. Uppdelningen sker på så vis att de
produkter som har samma operationsgång, dvs. går igenom samma maskiner, samt har
diametrar inom ett visst fördefinierat område bildar en kanal. Produktsortimentet kan
sedan brytas ned i flera olika materialfamiljer, se Figur 2-13 för exempel.

Figur 2-13: Kanalkoncept samt variantstruktur (Intervju med Lennart Westlund)

Inom materialfamiljerna har alla inner- och ytterringar samma dimensioner och kvalitet
(samma material). Vidare är varje materialfamilj indelad i olika huvudvarianter och varje
huvudvariant indelad i ett antal slutvarianter, se Figur 2-13 för variantstruktur. Det är
dessa slutvarianter som sedan säljs till slutkund (observera att detta enbart är ett urval, att
kanal C2 består av flera materialfamiljer samt att huvudvarianten kan brytas ner i fler än
två slutvarianter). Alla varianter i en materialfamilj består av samma rullhållare, styrring,
rullar osv. De olika huvudvarianterna E och EK anger hur innerringen är borrad, EK
innebär koniskt hål och E innebär ett vanligt cylindriskt hål. Skillnaden mellan en Eslutvariant och en E/C3- slutvariant är att C3 har större radialglapp. Som nämnts tidigare
finns det flertalet olika varianter, men på grund av dess mångfald är det inte lämpligt att ta
upp alla här.
För att få en uppfattning över antalet produkter som SKF i Göteborg tillverkar kan det
nämnas att det finns ca 20 kanaler som går igenom härden. Det finns ca 3300
huvudvarianter och dessa kan sedan delas in i ca 7500 slutvarianter (Intervju med Lennart
Westlund, 2004). De primära kanalerna som går igenom A-härden har beteckningarna:
22, 23E, 24-1, 25, 29, LCK3, Lr2, 771, B2, C1, C2, E2C, UK, K1, K4, K7 och K9.
Utöver dessa finns ytterligare några kanaler, men de har så pass små tillverkningsvolymer
att de kan bortses från i denna uppgift. De kanaler som står i fet stil är de kanaler som blir
kvar i A-härden från och med mitten av 2005.
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Det utarbetade kanalkonceptet syftar till att reducera lagernivåer i produktionskedjan samt
att förkorta produkternas ledtider, vilket bidrar till nästa stycke i rapporten.
2.2.5 Ledtid
SKF Sverige har framtagna ledtider för varje slutvariant. De har delat upp ledtiden i tre
steg: M-ledtid (total ledtid), D-ledtid (tillverkningsledtid) och E-ledtid (monteringsledtid).
Dessa kan ses som tidpunkter för då olika beslut måste fattas. Om exempelvis M-ledtiden
är 30 dagar måste ett beslut fattas om vilken materialfamilj som ska produceras, 30 dagar
innan slutvarianterna beräknas finnas i färdigvarulagret, dvs. beslutet fattas på
materialfamiljnivå i Figur 2-13. I denna tid inräknas administrativ ledtid, leveransledtid
av råmaterial från underleverantörer samt tillverkningsledtid, dvs. den totala ledtiden. Låt
säga att D-ledtiden är tio dagar. Detta innebär att tio dagar innan slutvarianterna beräknas
finnas i lager måste ett beslut tas angående vilka huvudvarianter som ska tillverkas.
Denna ledtid motsvarar tillverkningsledtiden. Slutligen, om E-ledtiden exempelvis är två
dagar innebär detta att ett beslut om vilka slutvarianter av de tidigare bestämda
huvudvarianterna det är som ska produceras måste tas två dagar innan slutvarianterna ska
ligga klara i färdigvarulagret. Denna ledtid motsvarar monteringsledtiden på
slutvarianten.
Ledtiden för produkterna i A-härden skiljer sig mycket gentemot varandra beroende på
t.ex. fysisk storlek och val av härdmetod. Detta beror på att den tidigare beskrivna
härdkoden sätter tider och temperaturer i de olika processtegen. Exempelvis om en
ytterring med stor diameter ska sätthärdas till ett 6mm inkolningsdjup tar enbart
inkolningsprocessen i gropugn ca 180 timmar. Utöver detta ska tider i saltbad, ytterligare
tid i ugn, släckning, anlöpning, tvättning, kontroll och ev. riktning räknas in, vilket gör att
ledtiden för produkten är väldigt lång enbart i A-härden. Däremot kan ringar och rullar
som t.ex. bainithärdas passera härden med relativt korta genomloppstider på ca ett dygn
om produktionsbatcherna är förhållandevis små.
Det som skiljer ledtider i en värmebehandling, som den i A-härden, jämfört med t.ex. en
monteringsprocess, är att ledtiderna i en värmebehandlingsprocess till stor del är
opåverkbara, medan de i monteringen kan förkortas på olika sätt. Det som gör själva
värmebehandlingen unik är att det är just tider och temperaturer i de olika stegen som ger
materialet dess eftersträvade egenskaper, vilket gör att de inte direkt går att påverka utan
att inverka på materialkvaliteten.
2.2.6 Produktionsstyrning
För att styra kanalkonceptets flöde genom härden och hålla de planerade
genomloppstiderna använder sig A-härden idag av ett relativt enkelt
produktionsstyrningssystem kallat HBF (Härd Buffert). HBF är uppdelat i två delar, HBF
Master och HBF Produktion, där HBF Master är basen för HBF Produktion. Från
huvudplaneringssystmet, kallat MPSS (Master Production Scheduling System), nedladdas
varje natt de av MPSS satta produktionssekvenserna in i HBF Master. Med
produktionssekvensen, en specifik för varje kanal, menas den ordning som
huvudvarianterna produceras i. I HBF Master finns produktstrukturen för varje
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huvudvariant lagrad, vilket gör att systemet enkelt kan ta fram vilka ringtyper som ska
produceras till respektive huvudvariant. I HBF Master finns det även inmatat, av
respektive kanalchef, olika parametrar såsom vilken säkerhetsbuffert kanalen har planerat
för, skiftgrad, timbehov etc. Exempelvis sätts säkerhetsbufferten med hänsyn till
leveransproblem från härden samt det faktum att för stor buffert ger onödig
kapitalbindning.
HBF Produktion används av härdpersonalen för att få fram vilken order som ska härdas
härnäst. Det som avgör för vilken kanal tillverkning ska ske är storleken på härdbufferten
efter härden för respektive kanal. I ett diagram, se Figur 2-14, visas staplar för varje
kanals ytterringar (OP) och innerringar (IP), som representerar härdbuffertens storlek för
den valda ugnen, ugn 27 i detta fall. Den nedersta linjen visar miniminivån
(säkerhetsbufferten) och den översta visar maximinivån. Dessa nivåer är satta av
ledningen för härden och de efterföljande internkunderna. Miniminivån är satt på så sätt
att en avvägning gjorts mellan hög säkerhet och kostnaden för varulager. Maximinivån är
därefter satt som miniminivån plus en s.k. loopkvantitet, dvs. den kvantitet som härdas
vid varje tillfälle. Härdbufferten, som i Figur 2-14 representeras av en stapel, bör ligga
mellan dessa nivåer. Från planeringssystemet HBF kan sedan personalen i produktion
utläsa den kanal som för tillfället har lägst härdbuffert och få fram sekvensen för just den
valda kanalen. Det är alltså för den kanal som ligger sämst till som härdning i första hand
ska ske. Antalet produkter som då ska bearbetas är en s.k. loopkvantitet. En loopkvantitet
beror på vilken ”loop” ugnen kör samt vilken skiftgrad kanalen i fråga använder sig av.
”Loopen” kan vara ½, 1, 2 eller flera dygn och skiftgraden kan vara 8 timmar (ett skift per
dag) till 24 timmar (4-skift). Används exempelvis en ”loop” på två dygn och ett tvåskiftsupplägg (skiftgraden 16 timmar per dag) i kanalen blir loopkvantiteten: timbehovet i
kanalen * 16 *2, enligt Formel 2-1.
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Figur 2-14: Härdbuffertnivåer (Användarmanual för HBF, 2004)

Loopkvantiteten (st) = timbehovet i kanalen (st/h) × skiftgraden (h) × "loopen"
Formel 2-1: Beräkning av loopkvantitet (Användarmanual till HBF, 2004)

Om alla kanalerna ligger ovanför miniminivån väljs kanal efter andra kriterier såsom t.ex.
vikten av att inte ändra härdkod förrän det är absolut nödvändigt. Detta görs eftersom ett
byte av härdkod kräver omställning av ugnar och bad vilket leder till förlorad
produktionstid. I Tabell 2-1 visas hur stor produktionstid som förloras vid omställning
mellan de vanligaste härdkoderna. Eftersom A-härden i dagsläget är en operation med
väldigt hög beläggning är det av största vikt att förhindra onödiga ställ som medför lägre
output.
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Från
Till
51
56
51
95
56
51
56
95
95
51
95
56

Förlorad
produktionstid (h)
1,5
3
1,5
3
8-9
8-9

Tabell 2-1: Förlorad tid vid omställning (Intervju med Sten Svensson)

När en loopkvantitet är härdad rapporterar personalen in detta i HBF. Systemet uppdaterar
härdbufferten och ett nytt beslut tas om vad som ska härdas i ugnen. När kunderna till
härden, det efterföljande steget i kanalerna, hämtar sin order rapporterar de in detta i HBF
och systemet subtraherar den uttagna kvantiteten från härdbufferten.
Det är enbart produktionsstyrningssystemet som ska bestämma för vilken kanal
produktion ska ske. Detta är ett beslut som tagits för att komma runt det komplicerade
problemet med rättvisa prioriteringar av kunder. Trots detta planeringssystem får
beklagligtvis berörd personal ibland stå emot påtryckningar utifrån, där personer vid olika
tillfällen anser att vissa kanaler eller specifika order ska prioriteras högre än andra.
2.2.7 Outsourcing
I dagsläget har SKF Industrial lagt ut produktion på flera olika områden. De har under de
senaste åren haft som mål att enbart koncentrera sig på sin kärnverksamhet där den
specialiserade kunskapen och teknologin finns.
Två strategiskt viktiga externa leverantörer är Uppåkra Mekaniska AB i Skillingaryd och
BodyCote i Göteborg. Uppåkra Mekaniska AB har hand om delar av SKF Industrials
svarvning av ringar och rullar. Av dessa levereras ringar och vissa rullar till A-härden för
bearbetning. Resterande rullar härdas i BodyCotes fabrik strax utanför Göteborg. Flera ur
personalen på SKF anser att BodyCote har stora problem med sin leveransprecision vilket
ibland ger betydande störningar i SKF: s produktion. För att komma till rätta med detta
problem har BodyCote investerat i ny utrustning för att öka sin kapacitet, vilket gör att
SKF ser problemet som löst första kvartalet 2005. Trots detta är det av stort intresse att ta
tillbaks delar av den produktion som nu ligger hos BodyCote, förutsatt att A-härden kan
göra det billigare.
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2.3 Large Bearings
Ett område som är av största intresse för denna rapport är fabriken Large Bearings, dvs.
stora lager, se Figur 2-3 på sida 7, direkt ovanför Cages/HT. Large Bearings är en del av
Manufacturing & Supply Sweden och kan ses som internkund till A-härden, se Figur 215, då den ansvarar för de efterföljande produktionsstegen. Här sker tillverkningen av
SRB- och CARB-lager med ytterdiameter 250mm och uppåt samt SRTB-lager som har en
ytterdiameter större än 530mm (för förklaring av lagertyper se avsnitt 2.2.3 sida 16).
Fabriken Large Bearings kan delas upp i tre olika tillverkningsområden: Large, LSB och
Rullar. För vart och ett av dessa områden ansvarar respektive tillverkningschef för
produktionen. Det tillverkningsområde som kommer att få sina ringar från A-härden efter
det att D-härden körts igång är Large Size Bearings (LSB) och därför kommer denna del
att presenteras närmare.

Figur 2-15: Leverantörer och kunder för A-härden (Intervju med Lennart Westlund)

2.3.1 Large Size Bearings
Large Size Bearings (LSB) kallas internt för Extra Large Bearings (X-Large) eftersom
den ansvarar för de kanaler som tillverkar de största lagertyperna av SKF: s sortiment.
LSB har idag 170 anställda och innefattar sex stycken kanaler som går genom
tillverkningsområdet. De kanaler som tillverkningschef Christian Moldén ansvarar för är
kanal 22, 23, 29, LCK3, Lr2 och Carbrull, se Tabell 2-2. För varje kanal finns det även en
produktionschef som har ansvaret för den dagliga tillverkningen.
Tillverkningsområde: X-Large
Tillverkningschef: Christian Moldén
22
23
23
29
29
LCK3
Kanal:
SRB
SRB
CARB
SRB
SRTB
CARB
Produkt:
D:>580
D:>530 D:250-600
Storlek: D:580-800 D:700-1150 D:>600
Tabell 2-2: Sortiment och kanaler för X-Large (Intervju med Christian Moldén)
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Lr2
Rullar
-

Carbrull
Rullar
-
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Fyra av de nyss nämnda kanalerna är lagertillverkningskanaler och de resterande två
tillverkar rullar. Av de rullar som tillverkas i rulltillverkningskanalen Lr2 härdas enbart
stora dimensioner i A-härden, övriga är utlagda på externa leverantörer. Härdning av
rullar till kanalen Carbrull sker enbart från externa tillverkare. I
lagertillverkningskanalerna sätts sedan de ingående komponenterna ihop, vilket betyder
inner- och ytterringar från härden, rullar från rullkanalerna samt hållare från
hållarfabriken. Därtill tillkommer t.ex. smörjmedel och eventuella tätningar innan den
slutliga produkten är redo för packning.

2.4 Ändrade förutsättningar under arbetets gång
Drygt fem veckor efter examensarbetets början ändrades förutsättningarna för den
framtida kapaciteten i A-härden. Exjobbets handledare på SKF, härdchef Sten Svensson,
har beslutat att ta tillbaka produktion av en del rullar som ligger utlagda på BodyCote.
Kapaciteten som dessa beräknas ta upp i härden motsvarar 1350 timmar för år 2005.
Rullproduktionen startas upp så fort D-härden kommer igång med sin produktion och
förväntas fortgå den aktuella tidsperioden ut. För arbetet innebär detta att den kommande
överkapaciteten i genomflödesugnarna blir något mindre. Det kommer senare i arbetet att
redovisas mer exakt i siffror hur detta påverkar kapacitetsbilden.
Från början var det tänkt att arbetet enbart skulle studera kanalerna 22, 23E, 29, LCK3,
UK och Lr2. Efter ett antal veckor lades dock axiallagerkanalerna 24-1 och 25, som
organisationsmässigt ingår i fabrik Medium, till de sex tidigare nämnda eftersom även
dessa i framtiden kommer att passera genom A-härden.
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3 Metodbeskrivning
I denna del av rapporten ges kortfattade förklaringar på hur genomförandet
av examensarbetet gått till. I slutet av kapitlet behandlas dessutom felkällor
kritiskt.
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3.1 Genomförande
Detta examensarbete genomfördes i sex olika steg; planering av uppgiften, datainsamling,
litteraturstudie, klassificering av materialfamiljer, problemanalys och till sist framtagandet
av en handlingsplan innehållande slutsatser och rekommendationer. Dessa steg föll som
de mest logiska för denna studie och kan ses i Figur 3-1. De två pilarna i figuren visar att
det vid problemanalysen framkom ytterligare idéer och information som gjorde det
nödvändigt att gå tillbaka och arbeta vidare med datainsamlingen samt innehållet i den
teoretiska referensramen.

Figur 3-1: Beskrivning av arbetets genomförande

Nedan följer en mer genomgående beskrivning av hur de olika stegen utfördes.
3.1.1 Planering av uppgiften
De första veckorna användes till att sätta sig in i hur A-härdens produktion fungerade och
få en överblick av hur produktionsflödet såg ut i härden. Dessutom introducerades hur
SKF: s och härdens olika planeringssystem fungerade, vilket möjliggjorde framtagandet
av den information som var nödvändig. För uppgiftens skull var det dessutom viktigt att
komma i kontakt med och få intryck från personer som berördes av beslutet angående den
framtidiga lediga kapaciteten såsom leverantörer och kunder. Exjobbets handledare på
SKF, Sten Svensson, tillsammans med arbetets handledare på Linköpings Tekniska
Högskola, universitetslektor Ruth Sommar, bistod med hjälp att specificera och avgränsa
uppgiften för att alla parter skulle se detta som ett realistiskt och genomförbart
examensarbete.
3.1.2 Datainsamling
Datainsamlingen utfördes framförallt genom att utnyttja de datasystem som A-härden
använder, men även genom kontakt med berörd personal. Dessutom har ett antal
intervjuer genomförts med personer utanför A-härdens organisation, då främst
internkunder. Material har även inskaffats genom SKF: s interna nätverk samt till viss del
också från Internetpublicerade sidor.
Produkter
Information om de produkter, som framkommit som de mest intressanta under
intervjuerna och den gjorda klassificeringen, inbringades genom SKF: s olika system
MPSS (Master Production Scheduling System) och MCSS (Manufacturing Customer
Service System). Där hittades information såsom produkthierarkier, ledtider,
kanaleffektivitet, försäljningshistorik, prognoser mm. Även SKF: s huvudkatalog har vid
ett antal tillfällen kommit till användning då arbetet krävt kännedom om olika lagertyper.
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Kunder
Eftersom kunder i det här fallet syftar på de efterföljande produktionsleden till A-härden,
var det självklara valet att intervjua tillverkningscheferna för dessa led för att få tag på
den information som var nödvändig för arbetets fortsatta analys. Även vissa kanalers
respektive produktionschefer neråt i kedjan intervjuades för att få deras syn på hur
samarbetet med A-härden fungerar samt deras tankar och förhoppningar om framtiden.
Kartläggning av flöden och ledtider
Examensarbetets syfte krävde en undersökning av de flöden som passerar A-härdens
genomflödesugnar, ugn 25 och 27. För att hela tiden ha en korrekt bild av produktionen
hölls en fortlöpande kontakt med härdteknikerna Janus Kiss och Bertil Jannesson som
villigt svarade på frågor rörande allt från omställningstider till saltbadstemperaturer. Data
över de ledtider som samlades in hämtades främst från interna datasystem och
härdteknikernas kunskap, men även till viss del genom kundintervjuer och deras
uppfattning om kanalernas genomloppstider.
3.1.3 Litteraturstudie
I samband med datainsamlingen gjordes även en litteraturstudie innehållande den teori
som erfordrades för att möjliggöra flödesanalysen. Litteraturstudien uppkom under
uppgiftspreciseringens gång och de teoretiska områden vilka framkom som intressanta
och nödvändiga studerades och behandlades noggrannare. Den teoretiska referensramen,
som studien resulterade i, ligger till grund för de beräkningar och resonemang som
framkommer under analysen. Litteraturstudien har också den funktionen att läsaren på ett
enkelt och överskådligt sätt ska kunna införskaffa sig de övergripande teorikunskaper som
krävs för att få ut så mycket som möjligt av rapporten.
3.1.4 Klassificering av materialfamiljer
En del av uppgiften bestod i att klassificera de olika materialfamiljerna på ett sådant sätt
att de för uppgiften intressantaste kunde sorteras ut och studeras närmare. Denna
klassificering gick till på så sätt att först valdes högvolymfamiljerna ut, i de för A-härden
aktuella kanalerna, genom att studera tillverkningshistorik och prognoser från de
databaser och system som SKF Sverige använder. Efter att ha fått fram startfamiljerna till
klassificeringen valdes några viktiga klassificeringskriterier ut med hänsyn till rapportens
fokuseringsområde, kundintervjuer samt i samråd med arbetets två handledare. En
multivariabel ABC-klassificering av dessa materialfamiljer utfördes sedan med stöd av
befintliga teorier och framtagna kriterier. Efter utförd klassificering kunde ett antal Aklassade familjer utläsas ur det framtagna materialet för att sedan bli föremål för en
noggrannare studie i själva analysdelen. ABC-klassificeringen i sig var så pass viktig för
uppgiften att den mynnade ut i ett eget kapitel som döpts till just
materialfamiljsklassificering.
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3.1.5 Problemanalys samt handlingsplan
I problemanalysen har det nuläge som A-härden i Göteborg befinner sig i undersökts med
hjälp av all insamlad data, den teori som gåtts igenom samt med uppgifter om den
framtida lediga kapaciteten. Den gjorda analysen har resulterat i ett underlag som är tänkt
att hjälpa SKF med att bestämma vad som ska hända i A-härden den fastställda framtida
tidsperioden.

3.2 Felkällor
Här följer en presentation av de felkällor som har lokaliserats samt vilka åtgärder som
tagits för att minimera dem. De steg som det framförallt har framkommit felkällor inom är
datainsamlingen, klassificering av produkter samt inom ledtidsanalysen.
3.2.1 Datainsamling
En risk när datainsamling sker genom intervjuer är att det kan uppstå missförstånd mellan
intervjuaren och den intervjuade. För att minimera risken för att detta ska uppstå har stor
noggrannhet tagits vid anteckningar. Anteckningar har förts genom alla intervjuer, vilket
betyder att den information som finns med i rapporten har uppfattats av båda
rapportskrivarna. Vid olika uppfattning, eller oklarhet, har frågan gått tillbaka till den
intervjuade för ytterligare förklaring. Detta har skett direkt eller vid ett senare tillfälle via
e-mail. Andra fel som kan ha uppstått under datainsamlingen är att den intervjuade har
varit felinformerad. För att sådana fel ska minimeras har frågeställningen innan intervju
noggrant tänkts igenom så att frågorna varit inom området för den intervjuade.
När det gäller datainsamling från de olika datasystem som använts finns det fel som kan
ha uppkommit genom att data som har studerats inte varit aktuell. Detta är dock en liten
risk då de datasystem som använts kontinuerligt uppdateras och är en viktig del i den
dagliga verksamheten hos SKF. Denna felkälla har minimerats genom att hålla
kontinuerlig kontakt med handledaren på SKF, produktionsteknikerna Janus Kiss och
Bertil Jannesson samt övrig berörd personal inom SKF. På så vis har dessa personer
försökt att verifiera den information som rapporten innehåller för att den ska vara så
uppdaterad och sann som möjligt.
3.2.2 Klassificering av materialfamiljer
En felkälla som lokaliserats är att felaktig indata till klassificeringen kan ha använts. För
att inte detta fel ska inträffa har, i så stor utsträckning som möjligt, data verifierats av
insatta personer på SKF. Andra fel som kan ha uppstått vid detta steg i arbetet är fel i
själva beräkningarna av exempelvis volymvärde. För att undkomma detta problem har
alla beräkningar utförts med hjälp av Microsoft Excel.
3.2.3 Ledtidsanalys
Eftersom ledtidsanalysen bygger på de två föregående stegen datainsamling och
klassificering av produkter så gäller de felkällorna indirekt för problemanalysen också.
Här kommer dock även felkällor utöver de som redan nämnts att tas upp.
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En tänkbar felkälla inom detta steg är att i vissa delar av analysen har inte studien haft
tidsmässig eller praktisk möjlighet att gå så pass djupt i detaljer som önskats. Det kan då
bli fel på så vis att den generalisering eller de uppskattningar som gjorts inte är helt
korrekta. Denna felkälla har minimerats genom att använda så lite generaliseringar som
möjligt samt att de uppskattningar som gjorts varit väl förankrade hos insatta personer
inom SKF.
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4 Teoretisk Referensram
Kapitlet om referensram tar upp och behandlar relevanta teorier som är
viktiga för resonemang och diskussioner i uppsatsens analysdel.
Följaktligen används den teori som behandlas här även som stöd för t.ex.
beräkningar av kapacitet, ekonomiska uträkningar och vidare resonemang
senare i arbetet.
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4.1 Artikelklassificering
En artikelklassificering har som uppgift att dela in artikelsortimentet i olika klasser för att
på så sätt ge en bättre bild över vilka artiklar som kan vara intressanta att analysera
vidare. Det finns ett antal olika kriterier att dela in sortimentet efter och vilken eller vilka
som väljs beror på syftet med klassificeringen. Vanliga kriterier är volym, volymvärde
och täcktid. Vid en artikelklassificering görs vanligtvis en ABC-analys där artiklarna
delas in i exempelvis tre klasser en A-, en B- och en C-klass. De artiklar som hamnar
inom A-klassen är de ”viktigaste” (högst rankade enligt valt kriterium) och de i C-klassen
de minst ”viktiga”. Det behöver nödvändigtvis inte vara tre klasser och då exempelvis en
fjärde klass används skulle den kunna döpas till D. Det finns två varianter av ABCanalys: ABC-analys med ett kriterium eller klassificering med flera kriterier. I detta
avsnitt kommer en ABC-analys med flera kriterier att illustreras.
4.1.1 ABC- klassificering med flera kriterier
Anledningen till att välja en ABC-analys med flera kriterier är främst att det kan ge en
bättre bild av de viktiga produkterna eftersom den tar hänsyn till fler aspekter. Nackdelen
är att det krävs större arbete för att ta fram rättmätiga kriterier och för att analysera
sortimentet. Ett vanligt sätt att illustrera sitt resultat är i en två-dimensionell matris, se
Figur 4-1. Exemplet visar ett scenario där två kriterier har använts: lönsamhet (kan
exempelvis vara i form av täckningsbidrag) och storlek på kunder. Storleken på varje
kundgrupp måste definieras innan klassificering görs, exempelvis kan den stora
kundgruppen definieras som de som tillsammans utgör 60 % av omsättningen. För varje
ruta i matrisen kan även information på kundnivå redovisas som t.ex. omsättning, vinst,
kundfordran mm.

Figur 4-1: Flerkriterieanalys, volym kontra lönsamhet (Aronsson et al, 2003)

I Figur 4-1 är t.ex. grupp I viktigare än grupp II samtidigt som grupp A är mer viktig än
grupp B. Detta kan ge en klassindelning där kund E, L och I tillhör den viktigaste, kallad
AA. Den näst viktigaste klassen BB skulle då kunna utgöras av kund A, C, B, F, H, K och
M, vilket innebär att de kvarvarande kunderna ingår i den minst viktiga klassen CC.
Även om flera kriterier tas med bör det inte litas blint på det resultat som ges av
klassificeringen utan resultatet bör analyseras noggrant. I exemplet i Figur 4-1 bör t.ex.
hänsyn tas till att stora kunder ofta pressar priser och därför inte blir så lönsamma, men
kan ändå vara viktiga då en stor kunds volym ger en större bas i verksamheten (Aronsson
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et al, 2003). Strategiskt viktiga kunder kan t.ex. vara olönsamma för tillfället men viktiga
att behålla på lång sikt eftersom de kan tillföra exempelvis ytterligare kunder.

4.2 Produktion
Det finns mängder av litteratur som behandlar olika teorier och infallsvinklar för att
förklara, förändra och förbättra ett företags produktion. Kapacitet är exempelvis ett av
flertalet centrala begrepp som i studerad litteratur spelar en viktig roll för all sorts
tillverkning och kommer därför att förklaras närmare.
4.2.1 Detaljplanering
För att undvika exempelvis köer krävs det bra planering av processen. Syftet med
detaljplanering är därför att uppfylla den produktion och de leveranstider som satts av de
övergripande planeringssystemen. De övergripande planeringssystemen är huvud- och
materialplaneringen, se Figur 4-2. Med hjälp av dessa övergripande planeringssystem kan
det, med hänsyn till tillgänglig kapacitet, fastställas när en produktionsorder ska
verkställas. Detaljplaneringen kan delas in i två olika planeringssätt: Tidsfasad planering
med diskreta behov eller taktbaserad planering vid repetitiv tillverkning. I detta avsnitt
beskrivs enbart tidsfasad planering utförligare då detta planeringssätt anses vara mer
relevant för uppgiften och behoven i A-härden inte kan ses som tillräckligt repetitiva.

Figur 4-2: Övergripande system för planering och styrning av material och kapacitet (Olhager, 2000)
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Tidsfasad planering
Tidsfasad planering passar bäst när efterfrågan är oregelbunden så att varje
tillverkningsorder måste planeras för sig samt att kapacitetshänsyn måste tas till andra
order som använder samma resurser. Denna form av planering kan snabbt bli väldigt
komplex om antalet produkter är stor. Tidsfasad planering delas oftast upp i två faser:
• Tidsplanering, vilket innebär att bestämma när och var operationer ska utföras.
• Körplanering, bestämmer ordersekvens vid köbildning med hjälp av
prioriteringsregler. Denna används då avvikelser i tidsplanen förekommer orsakad
av till exempel produktionsstörningar.
Vid både tids- och körplanering tillämpas någon form av beläggningsanalys, på de
resurser som ska planeras, som utgångspunkt vid planeringen. De ledtidskomponenter
som är av intresse vid detaljplanering är främst ställtid och operationstid för ordern
eftersom dessa är kapacitetskrävande tider. För att få en bra tidsplanering bör också
hänsyn tas till kötiderna men ur beläggningssynpunkt är enbart ställ- och operationstider
intressanta. (Olhager, 2000)
Syftet med tidsplanering är att få grepp om när tillverkningen måste starta och när vissa
viktiga operationer måste startas och avlutas för att utlovad leveranstid ska kunna hållas
(Andersson et al, 1992). Tidsplaneringen sker oftast i två steg. Steg ett innebär att planera
in operationer för produktionsorder utan hänsyn till kapacitetsrestriktioner. Därefter, i steg
två, analyseras beläggningsbilden och eventuella förflyttningar av operationer görs eller
så justeras beläggningen, genom exempelvis extra operatörer om möjligt. Ofta försöker
order planeras på så vis att produktionsgrupper i slutet av produktionskedjan har högre
beläggning vilket ger ett sug genom verkstaden samt att eventuella köer i slutet av
produktionskedjan undviks. Anledningen till att undvika köer i slutet är att minska
kapitalbindningen i PIA. Steg ett kan utföras på ett par olika sätt men ett sätt är att utgå
från orderns färdigtidpunkt och planera bakåt (bakåtplanering) med hänsyn till ledtider.
Ett annat sätt är att använda sig av s.k. framåtplanering där planeringen utgår från en
given starttidpunkt och med hjälp av precedensrelationer och ledtider läggs orderns
operationer in.
Beläggningsgraden kan analyseras med hjälp av en s.k. beläggningsbild, se Figur 4-3. Det
finns två sätt att se på hur hög beläggning som accepteras. Det första sättet innebär att det
inte sätts något kapacitetstak (tillåter beläggningen att överstiga 100 %, som i Figur 4-3). I
de resurser som överstiger full beläggning resoneras det som att de får försöka klara sig i
alla fall och lösa det på bästa sätt. Operationer som använder sig av detta sätt är de där det
anses för kostsamt att tacka nej eller försena order. Det andra sättet att hantera beläggning
i operationer är att ett kapacitetstak sätts. Taket kan sättas till att vara fullbelagt (100 %)
eller någon annat, exempelvis om en viss överkapacitet (säkerhetskapacitet) önskas för att
möjliggöra flexibilitet i resursen. Vid beläggning mot kapacitetstak kan det komma att
uppstå situationer där order behöver försenas eftersom operationen kan vara fullbelagd.
Det är därför viktigt att ställa stora krav på de prioriteringar som då måste utföras för att
ta fram vilken/vilka order som ska förflyttas.
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Figur 4-3: Beläggningsanalys av resurs (Olhager, 2000)

Ett annat hjälpmedel vid planering av order är s.k. Gantt-scheman som visar den
nuvarande beläggningen hos de olika operationsstegen. Detta ger fördelen att schemat
tydligt åskådliggör varje enskild produktionsorders väg genom hela produktionssystemet,
se Figur 4-4.

Figur 4-4: Gantt-schema (Olhager, 2000)

Det finns många teorier och modeller för hur avancerade planeringsproblem bör lösas,
men det faktum att antalet variabler ofta är mycket stort gör det praktiskt omöjligt att ta
fram optimala planer förutom vid väldigt speciella situationer. Problemet att ta fram i
vilken ordning order bör bearbetas kallas sekvensering och vid komplicerade
sekvenseringsproblem används heuristiska algoritmer som genererar en, enligt valt
kriterium, bra plan. Några kriterier som kan väljas är (Kursmaterial i Avancerad
planeringsteknik, 2003):
•
•
•
•

Minimera genomsnittlig försening
Minimera maximal genomloppstid
Minimera maximal försening
Minimera total produktionstid
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Om den framtagna tidsplanen inte kan uppfyllas utan att köer uppstår måste dessa köer
avverkas. Det är här körplaneringen och dess prioriteringsregler kommer in i bilden.
Exempel på sådana prioriteringsregler är enligt Olhager (2000):
• Prioritering enligt tidsplan.
• Först in först ut (FIFO).
• Kortaste operationstid först, denna metod leder till låg medelväntetid för order men
risken ökar för förseningar av order med långa operationstider.
• Minsta orderslack. Slack innebär produktionstid fram till leveranstidpunkt minus
orderns återstående operationstid.
• Minsta slack per operation. Totalt orderslack divideras med antal återstående
operationer. En försenad order leder till negativt slack och ett negativt prioritetstal
medan ett positivt slack innebär att orderna har extra kötid att ta av.
• Tidigaste färdigdatum, först ut först in. Detta kan avse operationens, artikelns eller
hela orderns färdigdatum.
4.2.2 Kapacitet och kapacitetsutnyttjande
Kapacitet kan delas upp i fyra olika varianter: teoretisk-, effektiv-, process- och verklig
kapacitet. Den teoretiska kapaciteten kan definieras som ”den maximala flödestakten som
processen varaktigt kan upprätthålla vid fullt utnyttjande under sin planerade tillgängliga
tid” (Anupindi et al, 1999). Med flödestakt menas det genomsnittliga antalet
flödesenheter av exempelvis en artikel som passerar en given punkt i processen per
tidsenhet. Det finns ett par olika varianter för att beräkna den teoretiska kapaciteten
(Kursmaterial i Analys och utveckling av produktionsverksamhet, 2004):
•
•

Kapacitet (stycken/tidsenhet) = Bearbetningskapabilitet (utan hänsyn till ställtid)
Kapacitet (tidsenhet/tidsenhet) = Planerad tillgänglig tid per period (t.ex. tim/dag)

Den variant som är att föredra är den sistnämnda då den tar hänsyn till ställtid, vilket i
många fall är en betydande del av kapacitetsutnyttjandet och därför bör ingå. Den
operation i processen som sätter begränsningarna för vilken kapacitet en process kan
uppnå är den s.k. flaskhalsen.
Skillnaden mellan teoretisk- och effektiv kapacitet är att i effektiv kapacitet är tiden för
ställ, service och haverier borträknade. Vid beräkning av processens kapacitet är även
tiden då processen stått stilla på grund av blockering framför eller efter någon av dess
resurser borträknad. I den sista varianten, verklig kapacitet, är även externa begränsningar
med i beräkningarna. Detta resonemang kan sammanfattas i Formel 4-1. Den kapacitet
examensarbetet behandlar närmare är teoretisk kapacitet, eftersom den är enklast att
uppskatta med lägst felmarginal.
Verklig kapacitet ≤ Processens kapacitet ≤ Effektiv kapacitetet ≤ Teoretisk kapacitetet
Formel 4-1: Jämförelse av kapacitetsvarianter (Anupindi, 2002)
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För att mäta till vilken grad den teoretiska kapaciteten utnyttjas kan kapacitetsutnyttjandet beräknas med hjälp av Formel 4-2. Denna formel gäller vid beräkning av
kapacitet, som tidsenhet per tidsenhet, exempelvis timmar per dag.
Kapacitetsutnyttjande =

Operationstid per period(tidsenhet)
Kapacitet per period (tidsenhet)

Formel 4-2: Beräkning av kapacitetsutnyttjande (Olhager, 2004)

Teoretisk kapacitetsökning
Enligt Anupindi et al. (1999) finns det ett antal olika sätt för att utnyttja och/eller öka den
teoretiska kapaciteten. Det första som kan göras är att minska beläggningen i flaskhalsen.
Detta alternativ kan utföras genom att minska arbetsinnehållet som utförs av
flaskhalsresursen eller flytta en del av arbetsinnehållet till en icke flaskhals, vilket medför
att den befintliga kapaciteten utnyttjas på ett bättre sätt. Att minska arbetsinnehållet kan
uppnås genom att arbeta smartare, snabbare, göra rätt första gången (inget dubbelarbete)
och/eller ändra produktmixen (producera fler av de produkter som tar mindre kapacitet
och färre av dem som tar upp mer).
Det andra sättet som kan implementeras för att öka den teoretiska kapaciteten är att öka
den faktiska produktionskapaciteten. Detta innebär oftast investering i ny utrustning som
kan hantera större produktionsvolymer.
Det tredje angreppssättet är att öka antalet resurser i flaskhalsen. Genom att investera fler
resurser som kan klara av flaskhalsens uppgifter fås på detta vis en större teoretisk
kapacitet. Det som bör uppmärksammas är att det lätt kan bli en annan del av processen
som blir flaskhals efter en resursökning i den befintliga flaskhalsen.
Det fjärde och sista sättet kan öka den teoretiska kapaciteten om den planerade
tillgängligheten höjs. Detta kan exempelvis ske genom att köra ett extra skift, om
utförbart, vilket då ger möjlighet att öka processens totala output.
Effekter av kapacitetsökning
En ökning av kapaciteten kan ge flera positiva effekter för ett företag beroende på hur
man väljer att hantera den. Det finns framförallt tre alternativ som är aktuella, dessa är
(Kursmaterial i Analys och utveckling av produktionsverksamhet, 2004):
•
•
•

att inte göra någonting
minska partistorlekarna
öka produktionen

Det första alternativet, dvs. att inte göra någonting, har den effekten att ledtiderna
förkortas eftersom beläggningsgraden minskar och på så sätt minskar kö- och
väntetiderna i processen. Vidare vad de förkortade ledtiderna har för effekter kan ses i
avsnitt 4.2.4 sida 42. Det andra alternativet, att minska partistorlekarna, innebär att den
lediga kapaciteten utnyttjas till att ställa maskinerna fler gånger och på så sätt kan mindre
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partistorlekar köras. Detta ger bättre flexibilitet i processen (mindre partier ger mer
”smidighet” genom processen vilket minskar kö- och väntetiderna, se Figur 4-5) och på så
sätt även kortare ledtider. Mindre partistorlekar ger också mindre omsättningslager, för
vidare effekter se Figur 4-6. Alternativet att utnyttja den lediga kapaciteten till att öka
produktionen och producera fler enheter per tidsenhet ger effekt i form av ökade intäkter
och då ökad lönsamhet, som också kan ses i Figur 4-6.

Figur 4-5: Samband mellan genomloppstid och kapacitetsutnyttjande (Anupindi, 1999)
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Figur 4-6: Effekter beroende på utnyttjande av kapacitetsökning (Olhager, 1992)

Kapacitetsplanering
Det är viktigt för företag att planera sin kapacitet noggrant. Målet med
kapacitetsplanering är att få kapaciteten att matcha efterfrågan på sina produkter på lång,
medium och kort sikt (Waters, 2002). Varje ”mismatch” mellan kapacitet och efterfrågan
är dyrbar för företaget. Om kapaciteten är mindre än efterfrågan kan företaget förlora
potentiella kunder eftersom de då går till konkurrenter som kan leverera då kundens
behov uppstår. Är kapaciteten istället större än efterfrågan uppkommer en kostnad för att
ha bemanning och maskiner tillgängliga men utan full produktion.
Det finns tre olika strategier för kapacitetsanskaffning relativt efterfrågan. De kallas
”Lead”, ”Lag” och ”Track”. ”Lead” innebär att kapaciteten ligger före efterfrågan dvs. det
finns alltid tillräcklig kapacitet för att möta efterfrågan, se Figur 4-7. ”Lag” kapacitet
innebär att efterfrågan alltid är större eller lika med kapaciteten. Den sista strategin,
”Track”, innebär en utjämning av kapaciteten vilket ger ömsom överkapacitet ömsom
underkapacitet. (Kursmaterial i Produktionsstrategier, 2003)
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Figur 4-7: Illustration av kapacitetsstrategier (Chambers et al., 2001)

Fördelarna med att ha använda sig av en ”Lead” strategi är att det alltid finns tillräcklig
kapacitet för att bemöta efterfrågan och på så vis maximeras intäkterna och kunderna blir
nöjda (med avseende på leveransprecision). En annan fördel är att det alltid finns ett
”kapacitetsslack” som kan ta upp extra efterfrågan om prognosen är pessimistisk.
Nackdelarna är att utnyttjandegraden av resurserna är låga vilket ger höga kostnader. Om
inte efterfrågan når upp till nivån för prognosen finns det en ökad risk för än mer
överkapacitet vilket leder till högre kostnader.
Fördelarna med en ”Lag” strategi är att det alltid finns en efterfrågan stor nog att hålla
hög utnyttjande grad på resurserna. Om prognosen är optimistisk blir fördelen att
överkapacitetsproblemen minimeras med en ”Lag” strategi. Det finns dock en del
nackdelar med ”Lag” strategin. Den största nackdelen är att kapaciteten inte är tillräcklig
för att möta efterfrågan till fullo vilket ger reducerade intäkter och missnöjda kunder. För
att täcka kapacitetsunderskottet kan företaget bli tvunget att köpa in kapacitet från externa
leverantörer vilket också innebär en extra kostnad. För att ta ett beslut om att ta in
kapacitet från externa leverantörer måste kostnaden för detta vägas mot kostnaden att inte
kunna tillgodose kundernas efterfrågan En annan nackdel med denna strategi är att
företaget inte har möjlighet att utnyttja eventuella kortsiktiga ökningar i efterfrågan.
Att ha kapacitet som är utjämnad, s.k. ”Track”, har den fördelen att periodvis har
processen volymflexibilitet, dvs. de perioder då kapaciteten överstiger efterfrågan finns
det möjlighet att öka volymerna (dock inte lika stor som vid ”Lead” kapacitet). En
nackdel med denna strategi är att det emellanåt kan uppstå behov av att ta hjälp av externa
tillverkare för att täcka efterfrågan vilket kan vara kostsamt (dock inte i lika stor

40

- 4 TEORETISK REFERENSRAM -

utsträckning som vid ”Lag” kapacitet). Att skapa ”Track” kapacitet görs enklast genom
att hålla lager som då snabbt kan tillgodose den efterfrågan som uppkommer.
Förutsättningen för detta är att de produkter som tillverkas inte är kundspecifika eller på
något sätt försämras av att lagerföras. (Kursmaterial i Produktionsstrategier, 2003)
Flexibilitet
För de flesta företag är det önskvärt att hålla en viss överkapacitet i sina processer då det
kan skapa flertalet positiva effekter. En effekt är att det skapar en viss flexibilitet både
gällande volym- och produktmix. Det ger en volymflexibilitet på så sätt att det möjliggör
en snabb upp- eller nedtaktning, vilket medför möjligheten att hantera
efterfrågevariationer på ett kostnadseffektivt sätt. Produktmixflexibilitet innebär att
processen har möjlighet ändra mixen av produkter eller produktvarianter vid en given
efterfrågevolym. (Olhager, 1996)
Ställtid
Olhager (1997) definierar begreppet omställning (ställ) som: ”De aktiviteter som
förknippas med förändringen av en produktionsprocess, från att producera ett parti av en
produkt till att producera ett annat parti av (vanligtvis) en annan produkt.” Han menar att
aktiviteterna inte bara kan ses som direkta produktionsaktiviteter utan innefattar även
aktiviteter som sker administrativt. De aktiviteter som förknippas med ställ är exempelvis
uppsättning, justering och nedtagning av verktyg och fixturer. Ställtiden kan då generellt
sägas omfatta tiden från det att sista korrekta detaljen i ett parti är tillverkad tills dess att
första korrekta detaljen i nästkommande parti ska bearbetas. Olhager menar även att allt
justeringsarbete är en del av omställningen och därför tar av processkapaciteten. Kortare
ställtid ger alltså mer tid till att ägna sig åt värdeskapande aktiviteter.
4.2.3 Säkerhetskapacitet
Inom produktion finns det många faktorer som gör att både input och output kan variera.
Variationer kan ses i exempelvis efterfrågan, materialkvalitet och inleveransprecision men
även problem inom den egna produktionen såsom maskinstopp, bristande kvalitet etc. gör
att förutsättningarna för en produktionsprocess är högst dynamiska. Exempelvis skapar
slumpmässiga efterfrågevariationer stora problem för företagen då t.ex. låg beläggning i
maskinerna kostar för mycket i förhållande till output och för hög beläggning leder till
köer och i en del fall förlorade kunder. Problemet med att kunna tackla rimliga variationer
kan lösas på ett flertal olika sätt men nedan kommer enbart begreppet säkerhetskapacitet
att förklaras närmare.
Säkerhetskapacitet ( Rs ) är den ytterligare kapacitet en process har då den genomsnittliga
takten (produktionstakt, ankomsttakt etc. beroende på process) har räknats bort från den
maximala flödestakten, och ser enligt Anupindi et al (1999) ut såhär:
Rs = R p − Ri
Formel 4-3: Säkerhetskapacitet (Anupindi et al, 1999)

41

- 4 TEORETISK REFERENSRAM -

där R p =den maximala flödestakten (processens maximala kapacitet) och Ri = den
genomsnittliga takten. Den framräknade säkerhetskapaciteten används till att hantera
variationer i efterfrågan samt att balansera processtider mellan olika flöden (Olhager,
2004).
Det måste ske en avvägning mellan högt kapacitetsutnyttjande och korta genomloppstider
eftersom de två faktorerna motverkar varandra. Högt kapacitetsutnyttjande och låg
säkerhetskapacitet gör att kapitalbindningen i resurser är relativt låg. Däremot ger ett högt
kapacitetsutnyttjande snabbt köer vilket förlänger genomloppstiden och ökar
kapitalbindningen i material. Korta genomloppstider ger det omvända förhållandet med
låg kapitalbindning i material men hög kapitalbindning i resurser (Olhager, 2004).
Eftersom detta förhållande råder är det upp till att i varje process bestämma sig för vilken
säkerhetskapacitet som eftersträvas. All extra kapacitet som inte för tillfället används
kostar pengar men kan också innebära positiva ekonomiska aspekter då t.ex. efterfrågan
ökar.
Säkerhetskapacitet kan som tidigare nämnts användas för att till viss del förkorta
genomloppstider, vilket leder in arbetet på nästa avsnitt.
4.2.4 Ledtid
Begreppet ledtid kan innebära flera olika saker. Generellt sett innebär ledtid den tid som
förlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp av aktiviteter uppstår, tills dess
man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteten har utförts. (Olhager, 2000)
Genomloppstid
Den totala tid som är kopplad till att producera en produkt eller en viss kvantitet brukar
benämnas genomloppstid. Genomloppstiden kan delas upp i tre olika delar (ibid, 2000):
• Förråds- eller inköpsledtid. Förrådsledtid är den tid ingående material och
komponenter lagras. Köps material in mot kundorder är inköpstid mer relevant.
• Produktionsledtid, dvs. den tid det tar för en artikel att ta sig igenom de olika
förädlingsstegen. Den totala produktionsledtiden kan i sin tur delas in i flera steg,
en produktionsledtid för varje produktionssteg. En produkt som befinner sig inne i
detta flöde dvs. som har påbörjat bearbetning men ännu inte slutförts kallas
produkter i arbete (PIA).
• Lagerledtid. Detta är den tid som slutprodukten får ligga i färdigvarulager.
Produktionsledtiden kan, enligt Olhager (2000) i sin tur delas in i fem olika
ledtidskomponenter:
•
•
•
•
•

Transporttid (till operationen)
Kötid (innan operationen)
Ställtid (uppsättningstid, omställningstid)
Operationstid
Väntetid (efter operation i väntan på transport)
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En annan tidsaspekt som man brukar titta på inom producerande företag är cykeltid.
Cykeltiden syftar på den tid som en produkt tillbringar inom varje station och kan ses som
tiden mellan två färdigbearbetade produkter. (ibid, 2000)
Kritisk linje
Vid en ledtidsanalys är det viktigt att lokalisera materialflödets kritiska linje, dvs. den
linje i flödet som det tar längst tid för en komponent att gå igenom och därmed sätter
begränsningen för hela artikelns (består av flera komponenter) ledtid. Detta betyder att
den komponent (till en artikel) som går i den kritiska linjen styr ledtiden för artikeln. De
operationer som ingår i den kritiska linjen kallas kritiska aktiviteter. En försening i den
kritiska linjen resulterar automatiskt i längre ledtid men en försening i en icke kritisk linje
behöver inte innebära en längre ledtid (om denna tid då inte överstiger tiden för den
kritiska linjen). Det är därför av största vikt att lokalisera denna linje och styra denna
noggrant. (Anupindi et al., 1999)
Ledtidsreducering
Ett område som är av stor vikt för ett producerande företag är att minska sina ledtider och
på så sätt få konkurrensfördelar såsom sänkta kostnader, säkrare leveranser, möjlighet att
öka produktionsvolymer mm. Minskade ledtider innebär att företaget minskar någon av
de i tidigare nämnda ledtidskomponenterna. Framförallt är det då viktigt att titta på de
ledtider som ingår i den kritiska linjen eftersom en reducering av dessa kommer att sänka
den totala ledtiden. Ett sätt att minska ledtiderna är att avlasta de aktiviteter som ingår i
den kritiska linjen, dvs. minska arbetsinnehållet och/eller flytta ut arbete från den kritiska
linjen. Det finns några olika alternativ när det gäller att minska arbetsinnehållet i en
aktivitet (ibid, 1999):
• Eliminera icke-värdeskapande aspekter i aktiviteten, kan även beskrivas som att
arbeta smartare
• Påskynda arbetsprocessen, dvs. arbeta snabbare
• Reducera antalet repetitiva aktiviteter dvs. gör rätt första gången
• Ändra produktmixen
För att minska arbetsinnehållet i en aktivitet genom att arbeta smartare, krävs det en
noggrann undersökning av flödet för att på så sätt identifiera de icke värdeskapande
aktiviteterna såsom väntetid, transport, inspektion mm. När de är identifierade återstår att
försöka lösa problemet med att eliminera dem i så stor utsträckning som möjligt. Ett
exempel på eliminering av en icke värdeskapande aktivitet är att placera material mer
tillgängligt så att onödig transport elimineras.
Att påskynda arbetsprocessen genom att arbeta snabbare är ett alternativ som kan uppnås
genom att exempelvis analysera arbetsmetoder och på så vis hitta lösningar såsom att
minimera onödiga rörelser som tunga lyft etc. Bättre layouter av arbetsområdet kan också
skapa effektivare arbetsplatser och på så sätt går arbetet snabbare. Ett annat sätt för att
påskynda arbetsprocessen är att sätta in större resurser i form av människor eller
maskiner.

43

- 4 TEORETISK REFERENSRAM -

Alternativet att reducera antalet repetitiva aktiviteter kan uppnås genom att förbättra
processen med hjälp av statistiska kontrollmetoder, exempelvis se till att
kvalitetskontroller ske så tidigt som möjligt i flödet. Att felsäkra processen samt att
utbilda personal kan också ge positiva effekter.
Det sista alternativet innefattar en förändring av produktmixen. Detta innebär att
produkter med lägre ledtid produceras i större utsträckning och produkter med högre
ledtid tillverkas i mindre utsträckning. Produktmixen styrs i regel efter markandens behov
men hänsyn till produkternas ledtid bör tas eftersom detta kan påverka lönsamheten i
företaget.
Angreppssättet att flytta ut arbete från en kritisk linje som är ett alternativ till att minska
arbetsinnehållet på den samma kan delas upp i två delar: flytta arbetet från en kritisk
aktivitet till en icke-kritisk aktivitet eller att flytta ut arbete från den kritiska linjen till en
”yttre loop”. Det första alternativet innebär i stort sett att undersöka kritiska aktiviteter
och göra om processen så att de kan utföras parallellt istället för sekventiellt. Alternativet
att flytta ut arbete på en ”yttre loop” betyder att en del av arbetet i processen förbereds
innan, eller om möjligt efter, flödesenheten gått in i den kritiska processen. På grund av
detta förkortas den kritiska processen och därmed kan kundens upplevda ledtid sänkas.
Ofta när en ledtidsanalys utförs delas ledtiden på den kritiska linjen upp i de olika
ledtidskomponenterna aktiv och passiv tid. Aktiv tid är den tid då någon form av aktivitet
utförs, t.ex. maskinbearbetning, montering, transport, inlagring eller inmatning i
datasystem (Aronsson et al, 2003). Passiv tid är den övriga tiden dvs. kö- och väntetider.
Ofta består den totala ledtiden av en stor del passiv tid beroende på vilken slags
produktion det handlar om (Ågren, 1992).
Effekter av ledtidsreducering
Att reducera ledtider kan ge betydande positiva effekter på ett företag, vilket ses
illustrerade i Figur 4-8. De tre direkta effekterna av kortare ledtider är mindre produkter i
arbete (PIA), lägre säkerhetslager och en ökad leveransservice. PIA minskar eftersom
produkterna befinner sig i flödet en kortare tid, säkerhetslagren sjunker ty kortare ledtider
ger minskad osäkerhet och då produkterna blir klara snabbare ökar leveransservicen. De
indirekta effekterna som ses i Figur 4-8 leder alla till en ökad lönsamhet för företaget.
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Figur 4-8: Effekter av minskade ledtider (Olhager, 1992)

4.2.5 Kapitalbindningsanalys
Kapitalbindning kan sägas vara värdet på det material som finns i lager, PIA och förråd,
det s.k. flödeskapitalet (Ågren, 1992). Allt detta material binder upp kapital var än i
produktionskedjan det befinner sig. Som synes i Figur 4-8 bidrar kortare ledtider till lägre
kapitalbindning, som sedan medför ökad lönsamhet för företaget. Det uppbundna
kapitalets kostnad beror framförallt på kapitalkostnaden, dvs. finansieringen av inköp av
olika insatsvaror. Ytterligare kostnader som påverkar det bundna kapitalet är kostnader
för t.ex. lageryta, hanteringsutrustning och personal (Olhager, 2000). Kapitalbindningen
ökar med produktionsledtiden allteftersom fler och fler för materialet värdehöjande
aktiviteter äger rum. Dessa aktiviteter är resurskrävande och innebär att dess kostnader
byggs in i det upparbetade materialets värde, vilket kan sammanfattas i ordet
produktförädling. Lägst kapitalbindning ses alltså i början på produktionskedjan medan
produkter i färdigvarulager eller vid levereras till kund binder mest med kapital.
Kapitalbindningen i framförallt lager kan variera mycket över tiden. En produkt som
nyligen levererats in till ett lager har rimligtvis en hög lagernivå och binder just vi den
tidpunkten mycket kapital. På samma sätt har en produkt i lager där inleverans snart sker
säkerligen en låg lagernivå och därmed också en låg kapitalbindning. Lagernivåer kan
variera, beroende på hur efterfrågan ser ut, från enkla förutsägbara in- och utleveranser då
efterfrågan är stabil till mer slumpmässiga då efterfrågan också är slumpartad. Däremot
kan t.ex. kapitalbindningen i PIA (produkter i arbete) vara stabil då efterfrågan och
produktionen är jämn trots att kapitalbindningen i lagret varierar mycket men
förutsägbart. PIA kan förklaras som material som befinner sig i ett operationssteg och
45

- 4 TEORETISK REFERENSRAM -

därmed binder upp kapital i produktion. Att kapital binds i PIA kan sägas bero på flera
faktorer såsom att det förädlingsarbete som sker tar tid och kostar pengar men inte återfås
förrän kunden betalar produkten (Ågren, 1992). Det material som kallas PIA ligger till
stor del av tiden (beroende på bl.a. batchstorlek, ledtid osv.) i en buffert eller liknande
men klassas inte som lager. Trots denna definition är kapitalbindningen i produktion
mycket intressant att studera (Aronsson et al, 2003).
Att beräkna medelnivån i lager eller produktion görs i stort sett på samma sätt. Båda dessa
medelnivåer kan ge svar gällande kapitalbindning och är därför intressanta för ett företag
att ha koll på. Hur bestäms då medel-PIA-nivån? Inom ett specifikt produktionsavsnitt
kan denna nivå räknas ut med hjälp av genomloppstiden (den tid det tar att passera
avsnittet) samt efterfrågan under en bestämd tidsperiod. Medel-PIA-nivån beräknas som:
Medel-PIA-nivån, MPIAN = D × GLT
Formel 4-4: Medel-PIA-nivån (Aronsson et al, 2003)

där D = Efterfrågan (st/tidsenhet) och GLT = Genomloppstiden (tidsenheter). Det är
viktigt att tidsenheten i D och GLT är samma för att få rätt MPIAN. Då genomloppstiden
i många fall kan variera, t.o.m. inom batchen, kan det vara fördelaktigt att räkna ut
MPIAN med medel-GLT.
Förutom medel-PIA-nivån kan det vara intressant att titta på medel-PIA-värdet. Detta
värde beräknas som:
Medel-PIA-värdet, MPIAV = p m × MPIAN = p m × D × GLT
Formel 4-5: Medel-PIA-värdet (Aronsson et al, 2003)

Medelvärdet används därför att i samband med förädlingen sägs produktens värde öka
under tiden den befinner sig i ett operationssteg. Detta antas för enkelhetens skull ske
konstant vilket gör att medelproduktvärdet beräknas, med relativt marginella fel, såhär:

pm =

pin + p ut
2

Formel 4-6: Medelproduktvärdet (Aronsson et al, 2003)

Eftersom värdeökningen i ett produktionssteg antas vara linjärt delas summan av
produktens in- och utvärde på hälften (Aronsson et al, 2003).
Medel-PIA-nivån och medel-PIA-värdet kan vara mycket intressanta att studera för att
inse hur mycket kapital som verkligen binds upp i produktion och hur det påverkar ett
företags ekonomi. Samtidigt kan man enkelt se hur PIA t.ex. påverkas av framförallt
genomloppstider. Kortare genomloppstider ger t.ex. direkt en sänkning av PIA vilket
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innebär mindre bundet kapital, högre kapitalomsättningshastighet och större lönsamhet,
om resterande förutsättningar är oförändrade.
Storhagen (1987) nämner kapitalbindning i lagringskostnader, som uppstår när produkter
lagerförs på olika sätt. Lagringskostnader kan delas upp i två delar;
lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader. Lagerhållningskostnader är operativa
kostnader förknippade med den fysiska lagringen, dvs. kostnader för lagerpersonal,
lagerutrustning etc. Lagerföringskostnaderna motsvarar istället investerings- och
riskkostnader förknippade med material som lagras, dvs. kapitalkostnader, kostnader för
svinn, åldrande, förstörelse etc. (Storhagen, 1987).
4.2.6 Supply Chain och Supply Chain Management
"A supply chain is the network of organisations that are involved, through
up-stream and down-stream linkages, in the different processes and
activities that produce value in the form of products and services in the
hands of the ultimate customer"
Martin Christopher (1992) i
Kursmaterial Produktionslogistik, 2002.
"Supply chain refers to core business processes that create and deliver a
product or service, from concept through development and manufacturing or
conversion, into a market for consumption” - Poirier och Bauer (2000) i
McClellan, 2003.

Den svenska benämningen på supply chain är försörjningskedja och avser vägen från
råvarufångst till slutkonsumtion, vilket inom SKF kallas för kanal i det framarbetade
kanalkonceptet (se avsnitt 2.2.4 sida 18). Utan kunder skulle det inte existera
försörjningskedjor vilket gör att det är kunden och dess efterfrågan som motiverar och
driver denna värdeförädlingskedja (Olhager 2000). Ordet kedja syftar till att alla steg i
detta nätverk till viss del måste vara bundna och integrerade med varandra för att på så
sätt skapa ett kontrollerat och förtjänstfullt flöde av produkter eller tjänster. Output från
en process i ett företag skapar input till en annan process i t.ex. ett annat företag vilket gör
det viktigt att såväl material- som informationsflöden mellan de olika stegen sker på ett
tillfredsställande sätt. Syftet med en sådan kedja och dess aktörer är att skapa den produkt
eller tjänst som slutkunden efterfrågar. En generell bild av ett företags försörjningskedja
kan ses i Figur 4-9.
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Figur 4-9: Försörjningskedjor med leverantörer och kunder i flera nivåer (Olhager, 2000)

Förr i tiden var detta "kedjetänkande" inte lika utbrett hos företagen vilket innebar att de
till större del fokuserade på enbart sin egen produktion och inte hade lika stor inblick i
händelser hos leverantörer och kunder. Många företag fokuserar fortfarande enbart på en
utvald del i denna försörjningskedja men skillnaden ligger i att i dagsläget är det ytterst
väsentligt att ha koll på och kontroll över både den information och det material som
flödar längs hela kedjan. Kundernas alltjämt högre krav på kortare ledtider, bättre
leveransprecision mm. gör att en bra fungerande försörjningskedja är viktigt för ett
företags överlevnad på den allt tuffare marknaden.
Det välkända ordspråket "en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk" gäller även i
detta sammanhang. När en sådan länk "brister" blir felen tydliga och uppenbarar sig enligt
McClellan (2003) oftast på följande sätt:
•
•
•
•
•

Försenade leveranser
Produktrelaterade kvalitetsfel
Dålig synkronisering av materialtillgänglighet
Ovanligt höga reklamationskostnader
Ej uppfyllda order från distributionscentret
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”Supply chain management” kan ses som en filosofi med verktyg och tekniker som
används för att styra, kontrollera och ständigt förbättra varje steg i en försörjningskedja
(McClellan, 2003). Poirier och Bauer (McClellan, 2003) har definierat begreppet såhär:
"Supply chain management refers to the methods, systems and leadership
that continuously improve an organisations’ integrated processes for
products and service design, sales forecasting, purchasing, inventory
management, manufacturing or production, order management, logistics,
distribution, and customer satisfaction".

Det kan sägas vara ett koncept som baseras på att alla steg i en värdekedja fokuserar på
att bl.a. minska kostnaderna i de olika delarna. Det primära målet med supply chain
management är att minska lagerhållningen längs kedjan för att helst bara lagerhålla
material där kundorderpunkten finns. Kostnadsreduktion i lager är dock bara ett av
flertalet områden som måste beröras för att få full genomslagskraft då detta tankesätt och
dess tekniker används.
Synkroniserad materialförsörjning
En mycket viktig del som krävs för en väl fungerande försörjningskedja är en
synkroniserad materialförsörjning. Med synkroniserad menas att processerna i
försörjningskedjan ska kunna möta kundernas efterfrågan på ett tillfredsställande sätt. När
det gäller konkreta produkter kan efterfrågan i de flesta fall ganska enkelt mötas genom
att t.ex. inneha stora färdigvarulager. Att hålla stora lager ökar kapitalbindningen vilket
oftast gör det till ett dåligt alternativ. En perfekt synkroniserad process definieras därför
som mycket resurssnål och levererar endast mot efterfrågan (Anupindi et al 1999).
Anupindi et al (1999) nämner de fyra "Just Right" inom synkronisering som:
•
•
•
•

Exakt vad som efterfrågas (inte fel eller defekta produkter)
Exakt så mycket som efterfrågas (varken mer eller mindre)
Exakt när det efterfrågas (inte före eller efter)
Exakt var det efterfrågas (inte någon annanstans)

Dessa fyra punkter är även kärnan i den kända produktionsfilosofin Just In Time (beskrivs
i avsnitt 4.2.7 sida 51). De fyra punkterna tillsammans med det resurssnåla tänkandet
definierar en ideal process för att matcha tillgång mot efterfrågan, på det mest
ekonomiska sättet, med förmågan att vara oerhört flexibel och snabb. Att tillverka en
produkt utan några fel kräver en process som är mångsidig och exakt. Förmågan att
tillverka vilka volymer som än efterfrågas kräver stor flexibilitet för att t.ex. kunna
producera en flödesenhet åt gången. Även vid en snabb efterfrågeökning, utan produktion
mot lager, krävs det att processen omedelbart kan reagera genom att ha direkt, komplett
och rätt information för att kunna möta efterfrågan just vid den tidpunkten. Den tidigare
definierade ideala processen ska kunna möta dessa variationer och samtidigt göra det till
lägsta kostnad. (Anupundi et al., 1999)
Jonsson och Mattsson (2003) ser synkroniserad materialförsörjning som förhållandet att
balansera tillgång på och efterfrågan av material. Denna balansering kan ses ha två
aspekter: tid och kvantitet. Att balansera kvantiteten menar författarna är den enklare av
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de två aspekterna eftersom det handlar om att antingen leverera rätt kvantitet vid ett
specifikt behov, eller rätt kvantitet sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot är det
mycket svårare att synkronisera tidpunkterna för tillgång och behov i ett materialflöde.
Att få dessa tidpunkter att sammanfalla så nära varandra som möjligt utan att ge upphov
till en bristsituation ses som ett av de svåraste problemen inom materialförsörjningen. Fås
inleveransen långt innan behovet uppstår binds onödigt kapital, och då fallet är tvärtom
sker en brist som kan rubba balansen i övriga flöden och skapa vidare problem. (Jonsson
och Mattson, 2003)
För att kunna ha en bra synkroniserad materialförsörjning krävs det stor koll på och
kontroll över värdekedjan. Att ha fullständig koll på kedjan innebär även att veta var i
flödet produkterna befinner sig, vilket leder fram till nästa stycke.
Lagervisibilitet
Bardi et al. (2003) talar om lagervisibilitet som ”förmågan för en organisation att se lager
(produkter) i realtid genom dess logistik- och/eller supply chain system”. Med
lagervisibilitet menas inte bara att ha koll på var (PIA, buffert, färdigvarulager etc.)
materialet befinner sig i systemet utan även att veta hur mycket som finns där, till vem det
kan lovas bort, när det kan levereras, osv. Att veta kvaliteten och kvantiteten på den
realtidsdata som behövs är en stor utmaning eftersom många företag idag använder sig av
ett mycket stort antal lastbärare (i fallet A-härden motsvarar det lastpallar och
”chargeringsbrickor”). Produkter kan ibland ”försvinna” när de transporteras eller
lagerhålls, vilket betyder att det är svårt att hålla fullständig koll på dem i en supply chain.
Det som framförallt krävs för ökad lagervisibilitet är (Bardi et al., 2003):
• Att ha koll på och kunna spåra produkters status på lastbärarnivå. Detta ska vara
möjligt att göra för alla order längs hela kedjan.
• Att kunna få fram sammanfattningar samt detaljerad information om leveranser,
order, produkter, transportutrustningar osv.
• Att ha möjlighet att få direkt information om haverier och potentiella förseningar
genom hela flödet.
Exempel på fördelar med ökad lagervisibilitet i supply chain kan vara:
• Ökad kundservice genom leveranser i tid där kunden kunnat se orderns status
genom hela försörjningskedjan.
• Reducerade försäljningskostnader genom lägre lagerhållningskostnader,
minimerandet av fel och order som får läggas in på nytt.
• Möjligheten att proaktivt svara på och underlätta upprätthållandet av en god
servicenivå då det finns en överhängande risk för förseningar, genom att tidigt
kunna göra justeringar i systemet.
• Förbättrade prestationsmätetal för alla inblandade parter genom att ha rätt
information tillgänglig vid rätt tidpunkt.
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Ökad lagervisibilitet för inte bara med sig fördelar för det producerande företaget utan
även för hela försörjningskedjan. Alla parter, från råmaterialleverantör till slutkund, kan
gagnas genom en tydligare visibilitet av materialet i flödet.
4.2.7 Just In Time
Som tidigare nämnts är Just In Time (JIT) en filosofi som strävar efter att öka
produktiviteten och eliminera slöseri. JIT-filosofin innebär att tillverka produkter exakt
när de behövs. Inte innan behovet uppstår eftersom de då hamnar i lager och inte heller
efter att behovet uppstår eftersom det innebär att kunden behöver vänta. Även
kvalitetsaspekten är en viktig del av JIT-filosofin. Målet med JIT kan sammanfattas som:
att möta efterfrågan precis i rätt tid med perfekt kvalitet och utan slöseri. (Chambers et al.,
2001)
I ett traditionellt produktionssystem finns det lager mellan varje produktionssteg, vilket
fungerar som en buffert mot problem och för att synkronisera de olika stegen i
produktionskedjan. Om steg ett i kedjan slutar att fungera, p.g.a. exempelvis ett
maskinhaveri, kan de efterföljande stegen i kedjan fortsätta som vanligt en viss tid då de
kan ta ur buffertarna som finns. Kostnaden för ”säkerheten” i en traditionell
produktionskedja är den kapitalbindning som blir i buffertarna. Vid användning av JITtänkandet så finns det inte några buffertar mellan produktionsstegen. Det är istället tänkt
att varje steg levererar direkt till efterföljande steg då behovet uppstår. Ett sådant upplägg
har den effekten att ett stopp tidigt i kedjan påverkar alla senare steg direkt när problemet
uppstår. JIT-filosofin ser inte detta som något negativt utan istället som att problemet
tydliggörs och blir hela kedjans ansvar att lösa, vilket ofta gör att det blir snabbare
åtgärdat. JIT-principen betonar att det är meningslöst att dölja problem som flaskhalsar
eller dåliga leverantörer (traditionellt synsätt). Det är bättre att lösa dessa grundläggande
problem och på så vis kan företagsledningen koncentrera sig på annat istället för att bli en
”brandkår”. (Lumsden, 1998) Följande punkter är enligt Lumsden (1998) exempel på
problem som traditionella system ”döljer” med hjälp av stora lager.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produkter i arbete (PIA)
Defekt material
Felaktiga kvantiteter
Ostabil efterfrågan
Långa ledtider
Långa ställtider
Dubbelarbete
Dåligt tränade operatörer
Ineffektiv produktionslayout

Dessa problem kan ytterligare illustreras med den s.k. flodanalogin, som kan ses i Figur
4-10. Det som illustreras med denna figur är att problemen i processen ses som stenar på
flodbotten. Vattnet representerar kortsiktiga åtgärder som införts i processen, såsom
säkerhetslager, säkerhetskapacitet, säkerhetsledtider mm. Dessa åtgärder möjliggör att
processen fungerar trots de underliggande problemen (stenarna). De åtgärder som gjorts
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är alltså kortsiktiga och svåra att upprätthålla i långa loppet. För att på lång sikt få en
fungerande process måste dessa problem lösas. JIT-filosofin bygger på att sänka
vattennivån, dvs. minska säkerhetslager och andra säkerhetsfunktioner så att problemen
blir synliga och på så vis snabbt kan lösas. Enbart genom att hitta en lösning till de
grundläggande problemen kan de kortsiktiga åtgärderna omarbetas så att en väl
fungerande process fås.

Figur 4-10: Slöseri och dess källor (Anupindi et al, 1999)

Eliminera slöseri
Ett område som är av stor vikt för JIT-filosofin är undanröjandet av slöseri. Med slöseri
menas allt arbete som inte tillför värde till produkten. Det första steget innan man kan
eliminera slöseri är att identifiera källorna. Det finns sju områden där det i de flesta
företag finns slöseri att eliminera (Chambers et al., 2001):
1) Överproduktion. Att producera mer än vad som behövs av nästa steg i processen
är, enligt Toyota, den största källan till slöseri.
2) Väntetid är ett annat område som är en stor källa till slöseri. Maskineffektivitet och
personalens effektivitet är vanliga mått för att mäta maskiners och personals
respektive väntetid. Väntetid är även den tid material väntar på att användas i
produktionen.
3) Transporter. Att förflytta material och PIA inom processen är exempel på icke
värdeskapande aktiviteter. Layoutförändringar som gör att material och olika steg i
processen kommer närmre varandra är åtgärder som kan eliminera denna typ av
slöseri.
4) Processen själv kan ge upphov till slöseri. En del operationer existerar enbart på
grund av dålig komponentdesign eller dåligt underhåll vilket gör att de kan
elimineras.
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5) Lager. Enligt JIT-filosofin kan alla lager bli föremål för eliminering. Det är dock
enbart möjligt att eliminera dem genom att lösa de problem som skapar lager, som
nämnts tidigare.
6) Rörelse. Eliminera onödiga rörelser i form av tunga lyft och andra onödiga
förflyttningar som operatörerna måste göra. Förenkling av arbetet är ofta en säker
källa för reducering av förflyttningar.
7) Kassationer. Slöseri i form av kvalitetsproblem är ofta höga och är därför viktiga
att ta itu med.
Alla dessa former av slöseri resulterar i höga kostnader, låg kvalitet och långa
responstider, vilket i slutändan ger missnöjda kunder och förlorade affärer. Allt slöseri
bygger i grunden på brister i produktionsprocessen, miljövariabler och ledningsbrister.
Genom att göra flöden i processen mer förutsägbara och försöka minska variabiliteten i
dem kan de olika säkerhetsfunktionerna (säkerhetslager mm.) minskas vilket ger lägre
kostnader och en förbättrad synkronisering på grund av mindre slöseri.
Alla ska vara inblandade
JIT-filosofin bygger mycket på personalledning, dvs. all personal ska känna stor
delaktighet i företaget. För att uppnå de höga mål som ett företag sätter, som ska
implementera JIT-filosofin, måste det uppmuntra de anställda till lagbaserat
problemlösande, utveckla arbetsinnehållet (kan innebära att inkludera omställnings- och
underhållningsarbete för operatörer) och jobbrotation (dvs. de anställda har tillräckligt
breda kunskaper för att kunna arbeta vid flera områden). Det som vill uppnås med detta är
att personalen får en känsla av personligt ansvar för företaget och på så vis känner
engagemang och ägandeskap i jobbet de utför. (Chambers et al., 2001)
Ständiga förbättringar
Att införa ständiga förbättringar innebär att minska gapet mellan den verkliga och den
ideala processens prestanda vilket är en nyckelfaktor i JIT-tänkandet. Detta förfarande
benämns ofta ”kaizen” vilket är japanska och betyder just ständiga förbättringar. Det är
dock viktigt att göra gradvisa förändringar eftersom för stora förändringar kan störa
processen för mycket, vilket i värsta fall kan leda till stora inkomstbortfall och tunga
kundförluster.
4.2.8 PIA, väntetid och köer i produktion
Som nämnts i avsnitt 4.2.6 och 4.2.7, sida 47 och 51, är det viktigt att reducera väntetider
för produkterna så att de kan bearbetas direkt de finns tillgängliga i processen. Väntetider
kan ses som köer och uppstår så snart efterfrågan (ankomsttakten) i en resurs är större än
den tillgängliga kapaciteten vid ett visst ögonblick. Köer är oftast något negativt då det
innebär en fördröjning i någon form. I produktion ger köer en längre genomloppstid och
även upphov till kapitalbindning i form av PIA och material. Det faktum att en kö oftast
tar upp fysiskt utrymme är också en nackdel som kan ge störningar i produktion. En kö
kan dock ha vissa fördelar som t.ex. det faktum att det framför en planeringsgrupp ges
möjligheten att välja ut de produkter i kön som kan samköras. En kö fyller också den
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funktionen att den visar på att det finns mycket att göra vilket kan bidra till högre
arbetstempo. Köer kan också ge garderingar mot störningar som på så vis minskar
väntetiderna. (Andersson et al., 1992)
En faktor som är intressant ur kö-perspektiv är storleken på de produktionsbatcher som
körs. Fördelarna med att köra stora batcher är att ställtiden slås ut på många enheter vilket
ger lägre andel ställkostnad per produkt samt att även inlärningseffekten påverkas
positivt. Dessutom ger stora serier färre order att planera och på så vis förenklas
planeringen av flödet. Det finns också nackdelar med stora produktionsbatcher som t.ex.
att dess storlek skapar en viss ”osmidighet” genom flödet, dvs. de stoppar upp flödet
vilket gör att köer bildas. Detta ger då de nackdelar som nämnts tidigare i form av ökad
kapitalbindning och längre genomloppstider. På senare år har tillverkande företag inriktat
sitt utvecklingsarbete på att få ner sina produktionsbatcher vilket tyder på att de anser att
nackdelarna med köer bedöms vara större än fördelarna med större batcher. (Andersson et
al, 1992)
Ett sätt som gör det ekonomiskt mer lönsamt att köra mindre serier är att minimera
ställtider. Detta kan åstadkommas med hjälp av nya metoder och ny utrustning (maskiner,
fixturer, mallar, verktyg) eller andra hjälpmedel (datorer, mätutrustning) som kan förenkla
och/eller förkorta ställtiderna. En ytterligare faktor som påverkar köerna i stor
utsträckning är kapacitetsutnyttjandet. Det har visat sig att genom att hålla en viss verklig
överkapacitet kan köerna reduceras kraftigt, vilket i Figur 4-5 på sida 38 kan ses som att
om kapacitetsutnyttjandet minskas sjunker ledtiden och på så vis även kötiden.
Det finns några tumregler för hur köer bör användas och utnyttjas. En av dem är att de
resurser som inte kan utökas på grund av för stora kostnader och som samtidigt är direkt
avgörande för den volym som kan produceras, dvs. som är flaskhals, ska utnyttjas
maximalt (inte 100 % beläggningsgrad då det skapar onödiga köer). Det bör också finnas
en viss buffert (kö) framför flaskhalsen så att riskerna för produktionsbortfall i flaskhalsen
blir låga. Även kontroller (kvalitetskontroller etc.) bör noggrant planeras så att de finns
innan flaskhalsen då det är av stor vikt att inte belägga flaskhalsen med felaktiga
produkter. En ytterligare tumregel gäller de resurser som kan anses vara av det billigare
slaget. I de billigare resurserna som det tillverkas dyra eller genomloppstidsbestämmande
artiklar bör överkapacitet hållas för att undvika köer. Ofta behövs nyinvesteringar i
utrustning eller lokaler göras för att möjliggöra överkapaciteten men eftersom den är
billig är detta av mindre betydelse. Den tredje tumregeln är att försöka utbilda personalen
för att den ska bli så pass flexibel som möjligt. Detta eftersom företaget då kan se till att
personalen inte går sysslolös utan istället kan hjälpa till i den resurs som behöver extra
personal. På detta sätt kan köer undvikas i flaskhalsoperationen. (Andersson et al, 1992)
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5 Materialfamiljsklassificering
I denna del av rapporten utförs en multivariabel ABC-klassificering av den
studerade A-härdens utvalda materialfamiljer. Enbart materialfamiljerna
med de största volymerna analyseras för att kunna fokusera på dem som
med hänsyn till uppgiften och de framtagna kriterierna är de viktigaste. De
familjer som här klassas som viktiga behandlas och analyseras vidare i
problemanalysen.
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Eftersom det inte fanns utrymme vare sig tids- eller arbetsmässigt att studera alla
materialfamiljer var det tvunget att välja ut några speciellt viktiga för ytterligare
undersökningar. Detta gjordes genom en materialfamiljsklassificering som beskrivs i detta
avsnitt, där även resultaten av densamma finns presenterade. Klassificeringen baseras på
skeppningshistoriken och produktmixen från år 2004.

5.1 Insamling av data
För att möjliggöra en klassificering erfordrades data över vilka materialfamiljer som ingår
i respektive kanal. De kanaler som är av intresse är kanal 22, 23E, 24-1, 25, 29 och
LCK3, dvs. de som blir kvar i A-härden. I Bilaga 1 kan den data som beskrivs nedan ses
för ett urval av de inblandade materialfamiljerna som fanns inlagda i datasystemen för år
2004. Bilagan innehåller inte samtliga materialfamiljer, vilket beror på att all data
utskrivet skulle vara väldigt skrymmande. I en materialfamilj ingår det som tidigare
nämnts olika slutvarianter, men de gjorda uträkningarna har skett på materialfamiljnivå
där ingen hänsyn tagits till skillnader mellan slutvarianter.
5.1.1 Volymer
Volymerna för respektive materialfamilj framtogs från planeringssystemet MPSS och
bygger på skeppningshistoriken under 2004. Det innebär att alla produkter som har
skickats iväg till slutkund i genomsnitt per månad från januari till oktober 2004 (detta
gjordes i november vilket innebar att historik enbart fanns fram till oktober), multiplicerat
med 12, ger de totala volymerna för 2004. I Bilaga 1 kan även de olika
materialfamiljernas frekvenser ses, vilket anger hur många gånger per år familjen
tillverkas.
5.1.2 Volymvärde
Eftersom volymvärdet är ett av kriterierna som ingår i den multivariabla ABC-analysen
behövs förutom volymen också artikelvärdet på materialfamiljerna. Det artikelvärde som
används i denna analys är det förädlingsvärde som respektive materialfamilj (en inneroch ytterring/bricka) får genom A-härden och har beräknats enligt Formel 5-1.
Omkostnadssatsen på 3399 kr per timme är framtagen av ekonomiavdelningen och gäller
för de studerade genomflödesugnarna 25 och 27.
Förädlingsvärde för härden (kr) = Omkostnadssats (kr/h) ×

Cykeltiden (min)
60

Formel 5-1: Beräkning av förädlingsvärde genom A-härd (Intervju med Ove Nordblom)

5.1.3 Cykeltid
I Formel 5-1 kan det ses att även materialfamiljens cykeltid behövs för att kunna beräkna
förädlingsvärdet. Cykeltiden är uträknad utifrån den takttid, se Formel 5-2, som varje
ring/bricka i materialfamiljen har samt respektive satsstorlek.
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Cykeltid (min/st) =

Takttid (min)
Satsstorlek (st)

Formel 5-2: Beräkning av cykeltid (SKF internmaterial, 2004)

Takttiden är den tid som varje sats spenderar i samtliga steg i ugnen medan satsstorleken
är det antal ringar/brickor som får plats på en chargeringsbricka. Om exempelvis takttiden
är 10 minuter och satsstorleken är 20 stycken innebär det att var tionde minut blir 20
stycken ringar klara i ugnen. Detta betyder att cykeltiden per ring blir 10/20 = 0,5
minuter. En aspekt som är viktig att ta hänsyn till vid beräkning av cykeltid för en
materialfamilj är om inner- och ytterringen kan köras samtidigt (innerring inuti ytterring)
på samma chargeringsbricka. Om detta är möjligt kommer cykeltiden för materialfamiljen
bli den samma som för en ring. Är det inte möjligt att köra dem samtidigt får däremot
cykeltiden för innerringen summeras med den för ytterringen. Anledningen till att vissa
inte kan köras samtidigt är att det finns viktbegränsningar för ugnarna samt att det finns
materialfamiljer där inner- och ytterring har olika härdkod. I fallet med axialbrickor, kanal
24-1 och 25, är det fysiskt omöjligt att lägga en innerbricka inuti en ytterbricka, se Figur
2-12 på sida 17. Därför har cykeltiden på inner- respektive ytterbricka summerats ihop på
dessa materialfamiljer.
5.1.4 Viktighetsgrad
Ett annat kriterium som har använts för att sortera materialfamiljerna är internkundernas
åsikt. Varje kanals produktionschef och logistiker har haft möjlighet att välja ut ett antal
materialfamiljer eller serier som de anser vara viktiga samt med en motivering till varför
de anses betydelsefulla. Att de är viktiga kan t.ex. baseras på att produkten har en extra
viktig slutkund, att de är en lönsam produkt eller att synkroniseringen av produkten
mellan internkund och A-härden fungerar dåligt.

5.2 Resultat av materialfamiljsklassificering
I resultatet av artikelklassificeringen presenteras en klassificeringsmatris för varje enskild
kanal. Dessa matriser bygger på insamlad data, se Bilaga 1, och teori som förklarats i
avsnitt 5.1 sida 56. Som tidigare nämnts är enbart genomflödesugnarna 25 och 27
intressanta i detta arbete.
Det som avgjort om en materialfamilj är A-, B- eller C-klassificerad är volymvärdet. De
familjer som tydligt utgör en större del av volymvärdet har klassificerats som en A-familj.
I motsats till föregående blir materialfamiljer med väldigt lågt volymvärde således Cklassificerade. Vidare har materialfamiljerna delats in i två andra kategorier; 1 eller 2. De
som är 1-klassificerade är de familjer som har utpekats av internkund som viktiga och de
som inte utpekats av internkund blir då kategoriserade som 2. Motiveringarna till de 1klassificerade familjerna finns att läsa under varje kanalrubrik nedan. De materialfamiljer
som valts är de som klassificerats som A-1 för respektive kanal. Om det inte finns några
materialfamiljer som är A-1 klassificerade kommer de som är A-2 att väljas, och om det
inte finns några där heller väljs klass B-1 osv.
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5.2.1 Kanal 22
I Tabell 5-1 ses samtliga materialfamiljer tillhörande kanal 22 samt hur de har delats in i
de olika klasser som beskrivits tidigare.

1

2

Kanal 22

Viktiga enligt kund

A

23992 CA

Mindre viktiga enligt kund
23276 CA
23184 CJ
23192 CA
24172 ECC
23268 CA
24168 ECC
24176 ECA
23180 CA
23092 CA
23176 CA
230/500 CA
23188 CA
23096 CA
23272 CA
230/530 CA
23084 CA
24168 ECA
23088 CA
24180 ECA
24088 ECA
23084 CA/HA
23276 CA/HA
24096 ECA
23096 CA/460
24088 ECA/HA
24092 ECA
23176 CA/HA
24096 ECA/HA
24084 ECA
23180 CA/HA
230/530 CA/HA 23180 CA/112632
23184 CJ/HA
23188 CA/HA

B

C

239/560 CA
239/530 CA
239/600 CA
23996 CA
239/500 CA

23992 CA/212783

Tabell 5-1: Materialfamiljsklassificering för kanal 22

Motivering gjord av internkund
Den serie som pekas ut som viktig av produktionschef Håkan B Persson är 239-serien.
Motiveringen av valet är att serien är kritisk ur kvalitetssynpunkt då den består av
tunnväggiga ringar som lätt blir ovala vid passage genom härden. I dagsläget fungerar inte
heller flödet av dessa produkter genom kanalen problemfritt, vilket gör serien än viktigare
att studera närmare då det tar längre tid att bearbeta ringar med sämre geometrisk kvalitet.
Val av materialfamiljer
Den materialfamilj som kommer att behandlas vidare i Kapitel 6 är den som är A-1
klassificerad, dvs. 23992 CA.
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5.2.2 Kanal 23E
Tabell 5-2 visar hur materialfamiljerna i kanal 23E har klassificerats efter aktuella
kriterier.

1

2

Kanal 23 Viktiga enligt kund

A
B

C

239/750 CA
239/710 CA
C 39/630 M/VC446
239/800 CA
C 39/750 M
C 39/500 M
C 39/710 M
C 39/670 MB
239/710CA/HA
C 39/850 M
C 39/600 M
C 39/800 M
C 3992 M
C 3996 M
239/630 CA
239/850 CA
239/900 CA
C 39/530 M
239/670 CA

230/600 CA
240/630 ECJ
241/560 ECJ
232/500 CA
24184 ECA
240/600 ECA
230/750 CA
23292 CA
23288 CA
230/560 CA
C 3196 M
C 40/710 M
231/530 CA
231/500 CA
C 41/92 M
230/710 CA
230/670 CA
23296 CA
24196 ECA
230/800 CA
22380 CA
241/530 ECA
240/710 ECA

Mindre viktiga enligt kund
24188 ECA
230/630 CA
24192 ECA
23284 CA
231/560 CA
23196 CA
241/500 ECA
23280 CA
240/530 ECA
232/500 CA/HA
231/630 CA
240/500 ECA
231/560 CA/HA
231/670 CA
232/530 CA
C 30/530
232/530 CA/HA
C 3088 MB
C 30/630
249/710 CA
C 30/600 KM
C 30/530 M
C 30/500 KMHA
231/600 CA
231/530 CA/HA
C 30/670
240/670ECA
232/560 CA
C 30/710
C 3188 M
249/750 CA
C 3084 M
C 3180M
C 30/600
C 3092 KMHA
231/630 CA/HA
C 3184
C 3092 M
230/600 CA/HA 232/530CA/RG
C 31/500 M
240/560 ECA
C 3192
C 31/530 HA
24192 ECA/HA 230/630 CA/HA
C 31/530 M
C 41/500 K
C 30/560 M
241/500 ECA/HA
C 3184 HA
230/670 CA/HA
C 30/500
C 30/670 HA
C 3096 M
C 31/530 MHA
C 3084KMHA
23196 CA/HA
230/850 CA

Tabell 5-2: Materialfamiljsklassificering för kanal 23E

Motivering gjord av internkund
Produktionschefen för kanal 23E, Thomas Lundberg, pekar ut 238-, 239- (C 39) och 248serien som viktiga ur sortimentet. Enligt honom är det angeläget att studera dessa serier
närmare då de är tunnväggiga och lätt lider av bristande kvalitet efter härdning. Kortare
genomloppstider i härden skulle tidsmässigt kunna underlätta för det merarbete som krävs
hos internkund då produkten har dålig kvalitet.
Val av materialfamiljer
Då de utpekade materialfamiljerna inte har tillräckligt höga volymvärden för att bli Aklassificerade studeras dessa inte närmare. Istället undersöks familjer som är A-2
klassificerade i Kapitel 6, dvs. familjerna 24188 ECA och 230/630 CA.
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5.2.3 Kanal 24-1
De materialfamiljer som tillhör kanal 24-1 är klassificerade i Tabell 5-3.

1

2

Kanal 24-1

Viktiga enligt kund

A

29420 E

Mindre viktiga enligt kund
29338 E
29426 E
29336 E
29424 E
29430 E
29328 E
29416 E
29428 E
29422 E
29417 E
29330 E
29332 E
29415 E
29322 E
29320 E
29412 E
29326 E
29418 E
29414 E
29334 E
29324 E
29413 E
29244 E
29230 E
29317 E
29240 E
29318 E
29236 E

B
C

Tabell 5-3: Materialfamiljsklassificering för kanal 24-1

Motivering gjord av internkund
Materialfamilj 29420 E är den viktigaste enligt logistikern för kanal 24-1, Lena
Holmdahl, eftersom den utgör en stor del av kanalens försäljning.
Val av materialfamiljer
Den klass som väljs är A-1 klassen. I denna ingår materialfamiljen 29420 E som samtidigt
har ett högt volymvärde, vilket innebär att den blir föremål för en noggrannare
undersökning senare i rapporten.
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5.2.4 Kanal 25
I Tabell 5-4 ses samtliga materialfamiljer för kanal 25 samt dess klassindelning.

Kanal 25

1

2

Viktiga enligt kund

Mindre viktiga enligt kund

A

29456 E
29440 E
29434 E

B

29432 E

C

29248
29256
29260
29284
29252
29276

29272
29372
29264
29268
29280

29340 E
29464 E
29344 E
29460 E
29444 E
29348 E
29452 E
29360 E

29468 E
29352 E
29356 E
29472 EM
29436 E
29448 E
29364 E
29438 E

29376
29380
29368

Tabell 5-4: Materialfamiljsklassificering för kanal 25

Motivering gjord av internkund
Materialfamiljerna 29440 och 29456 säljs till kanalens största slutkund och är därför
viktiga att studera närmare gällande synkronisering mellan A-härd och internkund.
Produktionschef Niklas Uddegren och kanalstöd Kosta Kostovski har upplevt att det för
dessa materialfamiljer varit problem med att få rätt varianter vid rätt tidpunkt från härden.
Familjerna 29432 och 29434 anses av internkund viktiga på grund av att deras höga
volymer, vilket gör att en förbättring i hanteringen tros kunna leda till en betydande
förändring för kanal 25.
Internkund anser också att hela 292-serien är viktig då de tycker att dess verkliga
genomloppstider i A-härden stämmer dåligt överens med de tider som finns i
planeringssystemet HBF. Detta skapar svårigheter med planering och produktion efter
härden.
Val av materialfamiljer
De materialfamiljer som väljs att studera närmare utifrån volymvärde och kundhänsyn är
de som klassificerats som A-1, vilka genomgår en noggrannare analys i Kapitel 6. De som
A-1 klassificerats är materialfamilj 29456 E, 29440 E samt 29434 E.
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5.2.5 Kanal 29
I Tabell 5-5 ses de materialfamiljer som passerar genom kanal 29.

1
Kanal 29 Viktiga enligt kund

A
B

C

2
Mindre viktiga enligt kund
29488 EM
294/500 EM
230/850 CA
294/530 EM
294/630 EM
29480 EM
BHD-8004
BHD-8003
29392 N2
240/850 ECA
292/630 EM
294/560 EM
29296
29288
292/670
29496 EM
292/500
238/1060 CAM
292/750 EM
29496 EN1M/VC477 239/950 CA
231/800 CA
292/800 EM
294/600 EM
292/600 EM
231/710 CA
292/850 EM
29484 EM
238/1180
249/1000 CA
293/500
29492 EM
238/1000 CAM 248/1180 CAF
293/630 EM
293/530
248/530 CAM 248/1120 CAF
293/710 EM
249/950 CA
BHD-8000
24892 CAM
293/750
239/1060 CAF
292/950 EM 248/1060 CAM
293/800
29476 EM
29384
29396
29388 EM
230/950 CA
230/900 CA
292/530 EM 29576 EM/VR506
29392
29292
292/560
BHD-8001

Tabell 5-5: Materialfamiljsklassificering för kanal 29

Motivering gjord av internkund
Produktionschef Carl-Olof Samuelsson kunde inte välja ut någon specifik materialfamilj
som han anser extra viktig. Ur genomloppstidssynpunkt ser han det dock som extra
angeläget att följa den sekvens som finns i planeringssystemet MPSS för att underlätta
planering och produktion hos internkund.
Val av materialfamiljer
De materialfamiljer som analyseras vidare i Kapitel 6 är de som finns i klass A-2, dvs.
29488 EM, 294/500 EM samt 230/850 CA.
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5.2.6 Kanal LCK3
Tabell 5-6 visar klassificeringen av de materialfamiljer som finns i kanal LCK3:s
sortiment.

Kanal LCK3

1

2

Viktiga enligt kund

Mindre viktiga enligt kund

A

C3172
C3152/HA3

B

C

C3984
C3972

C3164
C3144/HA3
C3152
C3044
C3160
C3040/HA3
C2228
C3160/HA3
C3136
C2244/HA3
C2326
C3140/HA3
C2230
C3052
C3044/HA3
C2244
C3232
C4060
C3036
C3148
C4034V
C3140
C2238
C3036/HA3
C3038
C3056/HA3
C3236
C2234
C3156
C3048

C3144
C3148/HA3
C3168
C3052/HA3
C3038 HA3
C3156/HA3
C3130/HA3
C3048/HA3
C 3136/HA3
C2238/HA3
C3132 MB
C3060
C2234/HA3
C3168/HA3
C2952
C4040V
C3140 V/VE544
C3080
C3164/HA3
C4036V
C3172/HA3
C3130
C4160
C3064
C3040
C3056

Tabell 5-6: Materialfamiljsklassificering för kanal LCK3

Motivering gjord av internkund
Produktionschef Pernilla Alexandersson anser att alla produkter är viktiga att titta på
gällande synkronisering mellan A-härd och efterföljande produktionssteg. Den serie som
hon anser som extra viktig ur ett kvalitetsperspektiv är C 39-serien.
Val av materialfamiljer
De av internkund utvalda materialfamiljerna har inte tillräckligt höga volymvärden för att
komma med i den vidare analysen. De materialfamiljer som därför studeras närmare i
Kapitel 6 blir de som tillhör klass A-2, dvs. C3172 och C3152/HA3.
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Nuläget kombinerat med de olika avsnitten i den teoretiska referensramen
analyseras här för att kunna se möjligheter till förbättringar inom dessa
områden.
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6.1 Analys av flödet i ugn 25 och 27
Flödet av produkter genom ugn 25 och 27 har uppritats i ett flödesschema, se Figur 6-1,
som tagits fram med hjälp av berörd personal samt vid rundvandring i härdbyggnaden.
Alla nedan nämnda stationer finns under samma tak i A-härden.

Figur 6-1: Flödesschema för ugn 25 och 27.
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I Figur 6-1 kan det i båda flödena ses symboler med samma gråa färgnyans. Samma gråa
nyans visar att stationerna är gemensamma och fysiskt bara existerar i ental, men för
enkelhetens skull har dock stationerna separerats i flödesschemat.
6.1.1 Flöde genom ugn 25
Inlagret till de produkter som ska bearbetas i ugn 25 kallas av personalen för ”vitlagret”,
eftersom ringar som är mjuksvarvade men ännu inte härdade har en ljus och blank yta.
Varje kanal har sina specifika lagerrutor där enbart just den kanalens produkter får
befinna sig. När sedan planeringssystemet HBF, tillsammans med berörd personal,
beslutar att köra en viss lagertyp fraktas materialet av en truckförare till början av ugn 25.
Där lastas ringarna manuellt (ofta med hjälp av lyftanordningar) av en ur personalen som
samtidigt placerar dem på s.k. ”chargeringsbrickor”. Dessa brickor (plattvalsad streckmetall) kan liknas vid ett ugnsgaller där ringarna placeras i specifika förutbestämda
mönster. Framför ugnen finns en liten inmatningsbuffert med ett fåtal chargeringsbrickor
för att minimera risken att ugnen körs utan produkter, vilket i så fall betyder förlorad
kapacitet.
Beroende på ringarnas fysiska storlek och vikt kan ibland flera lager av ringar staplas på
varandra för att få ut så hög output som möjligt. Dock klarar ugn 25 maximalt 500 kg per
sats vilket innebär att om den vikten överstigs kan risken för haverier vara överhängande.
Ugnen kan sägas bestå av nio stycken olika steg som måste passeras. Takttiden, som ges
av härdkoden, är för en produkt lika i varje steg. Själva tiden i ugn är något som inte går
att påverka då det sker en omvandlingsprocess i materialet. Denna process kräver en viss
tid och kan ses vara helt opåverkbar.
Efter att ringarna släckts, i samband med att de kommit ut ur ugnen, styr den tänkta
härdmetoden nästa steg i processen. Produkter som ska bainithärdas går direkt till ett
bainitbad (saltbad) där härdkoden återigen bestämmer tid och temperatur. Efter tiden i
bainitbadet får ringarna svalna en kort stund innan de lyfts vidare till tvättstationen. Här
kan produkterna vid ett fåtal tillfällen få vänta beroende på hur situationen vid tvättkaret
ser ut. Material som i detta läge har svalnat ändrar inte sina egenskaper utan yttre
påverkan vilket innebär att det kvalitetsmässigt inte är någon fara för en produkt att vänta
i detta läge. I samband med tvättning, strax efteråt, görs en s.k. indikering där det med
enkel utrustning undersöks om ringarna är ovala. Ur Tabell 6-1 kan det utläsas vilka ytteroch innerringar som kontrolleras. Enligt härdtekniker Bertil Jannesson kontrolleras i
dagsläget inga axialbrickor.
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Serie 222 223 230 231 232 238 239 240 241 Övriga
IR
OR

X

X

• Stora ringar D>600mm:

X

X

X

X

X

Samtliga ringar ska kontrolleras
både vad gäller mått (växning)
och ovalitet.

• CARB-ringar betraktas som 239-serien.

Tabell 6-1: Ovalitetskontroll ugn 25 & 27 (SKF internmaterial, 2004)

Är de inte ovala och stabiliseringsklassen inte ska ändras packas de färdiga ringarna och
skeppas till ”svartlagret” (härdade ringar får en bränd mörk yta). De ringar som ska få en
annan stabiliseringsklass anlöps sedan, efter indikering, i anlöpningsugnarna. Även innan
anlöpning kan en viss kötid uppstå beroende på hur situationen i A-härden ser ut. Ringar
som indikerat dimensionsfel går direkt till riktning efter anlöpning medan ringar som är
korrekta vid indikering packas i steget efter anlöpning.
Om produkterna däremot ska martensithärdas får de stå och svalna till rumstemperatur i
steget efter ugn 25. Hur resterande stationer i flödet ser ut kan utläsas ur Figur 6-1. Då
dessa stationer är delade, och fungerar likadant som när bainithärdning sker, ges ingen
ytterligare förklaring kring dem.
6.1.2 Flöde genom ugn 27
Skillnaden mellan flödena i genomflödesugnarna ligger framförallt i att det i nuläget är
mycket enklare i ugn 27. Med det menas att det inte finns många valmöjligheter för de
produkter som i dagsläget passerar ugnen. Alla produkter bainithärdas vilket ger ett
mindre komplicerat flöde. Genom ugn 27 passerar dessutom nästan uteslutande produkter
med härdkod 51, vilket innebär fördelar med att ugnen och det tillhörande bainitbadet
nästan aldrig behöver ställas om. Dock kan det i framtiden bli aktuellt att ställa om även
denna ugn mer frekvent vilket kan medföra att den idag relativt höga effektiviteten (ca 80
%) sjunker. För få en uppfattning om produktionstid som förloras vid omställning, se
Tabell 2-1 sida 22. Ugn 27 har även en något högre kapacitet än ugn 25 eftersom den
klarar en output på 600 kg per sats, jämfört med 500 kg i ugn 25.
De produkter som ska bearbetas i denna ugn tas från lagret på 6:e Tvärgatan och fraktas
med truck till första stationen. Inmatningen till ugn 27 sker med två stycken
industrirobotar och ett taktstyrt matningsband, istället för manuellt som till ugn 25, och
även här finns en liten buffert som ska skydda ugnen från att gå tom (utan produkter).
Bufferten motsvarar även i detta flöde enbart ett fåtal chargeringsbrickor, vilket medför
att väntetiden för den sista brickan är takttiden multiplicerat med dess plats i kön.
Även i detta flöde kan ibland väntetider uppstå framför tvättstationen, men enligt
personalen i produktion händer det relativt sällan. Det poängteras även att produkten
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egentligen är färdig redan före tvätt eftersom materialets egenskaper inte påverkas vid
senare stationer i detta flöde. Om sedan ringarna vid indikering visar på ovalitet måste de
riktas innan de packas och fraktas iväg. De färdiga produkterna ställs sedan i sina
respektive kanalrutor på 6:e Tvärgatan i väntan på att bli upphämtade av
transportavdelningen och körda till kund.
6.1.3 Trång sektor i flödet genom härden
Efter samtal med härdteknikerna framkommer det att den delade stationen där ringarna
riktas är en intern flaskhals. Ringar som är ovala måste spännas upp för hand i fixturer
och sedan värmebehandlas i anlöpningsugnarna. Efter tiden i ugn måste de kontrolleras
igen och är ringarna fortfarande ovala görs proceduren om igen. Är ringarna inte
godkända efter andra gången i anlöpningsugnarna måste de på nytt härdas i ugn 25 eller
27 eftersom materialets egenskaper påverkas negativt vid riktning. Efter varje riktning
mjukas ringarnas yta upp (Rockwell-måttet sänks) och hållbarheten på det färdiga lagret
minskar något.
I avsnitt 4.2.7, sida 51, talas det om JIT där det är viktigt att eliminera slöseri i form av
t.ex. väntetid, lager och kassationer. Vid riktning uppstår ibland väntetider (vilande
material) som bör reduceras och helst elimineras genom att exempelvis öka
personalstyrkan. Däremot har inte det ursprungliga problemet lösts som enligt avsnitt
4.2.7 kan ligga i själva processen. Bristande produktkvalitet, som exempelvis kan uppstå
vid ovarsam materialhantering, är det som skapar problemen och därför bör
härdprocessen analyseras noggrant för att se vad som kan påverkas. Som jämförelse kan
det nämnas att tester vid den nya D-härden har visat att serier som tidigare behövde riktas
vid passage genom A-härden ej måste riktas då de går genom D-härden. Mycket av
kvalitetsökningen beror på den process som D-härden använder samt att ringarna enbart
staplas i ett skikt, jämfört med två eller tre i A-härden.
Att ringar blir ovala tros till viss del bero på att en del nya externa svarvleverantörer har
anlitats. Det har visat sig att de inte håller samma kvalitet som tidigare interna
svarvleverantörer vilket leder till problem för bl.a. härden. Anledningen till att ringarna
lider av sämre kvalitet sägs av flertalet personer vara att spänningar byggs in i ringen vid
svarvning. När ringarna sedan härdas släpper spänningarna och ovalitet uppstår som
sedan måste justeras i riktningsoperationen.
Riktningsoperationen kräver extra arbetstid och ugnskapacitet (i anlöpningsugnarna och
eventuellt i genomflödesugnarna) eftersom ringarna för hand måste spännas upp i fixturer
och sedan värmebehandlas för att reducera ovaliteten. Denna process leder naturligtvis till
ökade genomloppstider i härden samt ibland även till leveransförseningar till kund. För att
flödet av produkter ska fungera smidigt får den interna flaskhalsen därför inte
underbemannas. Eftersom långt ifrån alla produkter behöver riktas körs riktningsstationen
efter ett s.k. tvåskiftsschema, som innebär att den inte är bemannad dygnet runt. Då
stationen bara körs med tvåskift är det möjligt att öka skiftgraden (resten av härden körs
nästan uteslutande med femskift) för att ta bort denna interna trånga sektor.

69

- 6 PROBLEMANALYS -

Då riktningsstationen idag är en trång sektor (och delad operation) i A-härden krävs det
att den aldrig står still då ovala ringar finns att bearbeta. Det får alltså inte saknas personal
vid denna operation då behov finns. Planeringsmässigt kompliceras riktningsstationen av
det faktum att det är svårt, om inte omöjligt, att veta när ett parti eller delar av ett parti
kommer att bli ovala och behöva riktas. Vid vissa tillfällen är alla ringar godkända medan
i värsta fall är hela partiet i behov av riktning. I det senare fallet är risken för förseningar
mycket stor.
All personal i produktion vid A-härden kan inte heller rikta ringar. I dagsläget är det
enbart ett antal som har den kunskapen, vilket gör det svårare att hålla riktningsstationen
flexibelt bemannad. I avsnitt 4.2.8, sida 53, talas det om betydelsen att ha flexibel
personal. I A-härden skulle därför utbildning av personal enkelt kunna minska
osäkerheten med att riktningsoperationen är underbemannad och därigenom reducera
risken för leveransförseningar. Svårigheten, enligt härdchef Sten Svensson, är dock att få
personalen engagerad och motiverad så att de vill ta på sig nya arbetsuppgifter.
6.1.4 Flöde genom härden år 2005 och 2006
Eftersom antalet kanaler genom A-härden minskar från och med år 2005 kommer antalet
olika kanalrutor i in- och utlagret också att kunna reduceras. Ett minskat antal kanalrutor
gör att förutsättningarna ökar för att ha bättre koll på och kontroll över lagerstatus och
lagernivåer. En ytterligare fördel med färre kanalrutor är att de fysiskt tar mindre plats. I
dagsläget håller härden lager på flera olika platser p.g.a. utrymmesbrist, men i framtiden
kanske det är möjligt att slå ihop lagret så att produkterna bara finns på ett ställe i
byggnaden. Enbart en lagerplats underlättar kontrollen över var materialet befinner sig
och förenklar även planering och transport av produkter.
När A-härden har möjlighet att hålla och använda sig av överkapacitet i ugnarna kan
flödet till viss del också ändras efter behov. Eftersom genomflödesugnarna i stort sett är
identiska och de tillhörande baden väldigt lika behöver inte produktflödet se exakt
likadant ut som det gör idag. Finns det överkapacitet i ugnarna kan härden t.ex. vid behov
av kortare ledtider för vissa partier bryta upp flödet och använda sig av parallella flöden
och orderklyvning. Med parallellisering menas att de två flödena genom ugnarna är
speglade i varandra och fungerar likadant. Orderklyvning skulle då teoretiskt sett nästan
halvera genomloppstiden för ett parti i ugn och tillhörande bad, men skulle även i långa
loppet kräva fler omställningar av utrustningen och därmed kapacitet i form av ugnstid.
Att det i verkligheten halverar genomloppstiden är långt ifrån sant och beror framförallt
på hur många chargeringsbrickor som måste passera ugnarna samt vilka omställningar
som måste göras. För att tydliggöra detta resonemang illustreras det i ett exempel i avsnitt
6.4.2, sida 79.
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6.2 Analys av kapacitet och kapacitetsutnyttjande
Detta avsnitt innehåller en analys av det kapacitetsutnyttjandet som kommer att ske under
år 2005 och 2006. Kapacitetsanalysen bygger på volymer och cykeltider där förklaring till
dessa finns i avsnitt 5.1, sida 56.
6.2.1 Erfordrade timmar år 2005
Den kapacitet i A-härden som var av intresse att studera var för de två
genomflödesugnarna 25 och 27. Först beräknades den tid som använts i ugnarna för 2004
års produktionsvolymer. Detta gjordes genom att multiplicera volymen för
materialfamiljerna under året med respektive cykeltid och på så sätt fås den kapacitet som
materialfamiljen tar upp i ugnen under 2004. Dessa produktionstimmar har sedan
summerats ihop för varje kanal där resultatet kan ses i Tabell 6-2. För att få fram de
erfordrade timmarna för 2005 har de prognostiserade ökningarna (prognoserna har fåtts
av ansvariga för Supply Chain, Ulrich Allgöwer och Tomas Ardevall) för respektive
kanal tagits fram och på så vis möjliggjort en uppskattning av de erfordrade timmarna för
2005.

Kanal
24-1
25
23E
22
29
LCK3
Lr2*
US
UK*
Summa:

Ackumulerat antal
produktionstimmar
2004
(100 % effektivitet)
445,6
926,4
1389,6
1055,2
249,6
97,6
1350,4
450,0
5964,4

Prognostiserad
ökning 2005 (%)
14,7
6
31,1
13,6
30,4
49,5
22,7
20

Ackumulerat antal
produktionstimmar
2005
(100 % effektivitet)
511,1
982,0
1821,8
1198,7
325,5
145,9
1656,9
890,0
540,0
8071,9

Tabell 6-2: Kapacitetsberäkning för ugn 25 och 27

6.2.2 Ledig kapacitet i ugn 25 och 27 under år 2005
Det första som gjordes var att ta fram det totala antalet tillgängliga timmar för 2005.
Eftersom tidsschemat för 2005 först finns tillgängligt i slutet av december, alternativt i
början av januari, har antalet timmar för 2005 återspeglats i 2004. Efter en tidigare
diskussion med härdchef Sten Svensson togs ett beslut om att det i arbetet ska räknas med
en säkerhetskapacitet på 20 %. Denna procentsats ansågs efter diskussion som en rimlig
nivå att hålla under den aktuella tidsperioden då processen måste kunna uppvisa viss
flexibilitet.
För att kunna beräkna den lediga kapaciteten var det tvunget att ta fram det totala antalet
krävda produktionstimmar. Från Tabell 6-2 togs därför summan av de ackumulerade
produktionstimmarna (8071,9 h) och adderades sedan med de för de insourcade rullarna
(1350 h). Därefter har det totala antalet produktionstimmar korrigerats med en antagen
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effektivitetsfaktor på 75 %. Även detta antagande skedde efter diskussion med härdchef
Sten Svensson där denna effektivitetsfaktor ansågs som sannolik att använda i det
fortsatta arbetet. I faktorn ingår normalt tidsbortfall för ställ, service och haverier.
Därefter subtraherades det justerade antalet timmar som krävs för produktion under 2005
från antalet timmar ledig kapacitet. De sammanställda beräkningarna för 2005 kan ses i
Tabell 6-3 där den lediga kapaciteten i timmar kan utläsas. Den lediga kapaciteten är den
effektiva kapaciteten, enligt definition i avsnitt 4.2.2 sida 36, eftersom de erfordrade
produktionstimmarna som beräknats fram i Tabell 6-3 baseras på en effektivitetsfaktor på
75 %.

Indata
46,14 v ledig kapacitet per år:
47 v ledig kapacitet per år:
Säkerhetskapacitet:
Effektivitet:
Hur mycket rullar ska tas in?
Totala antalet
produktionstimmar år 2005
(100% eff.) exkl. insourcing

7752
6580
20
75
1350

h/ugn
h/ugn

vid 5-skift
vid 4-skift

%
%
h/år

8071,9

h/år

h/år
15503
13160
h/år
12402
10528
h/år
12563
12563
h/år
-160
-2035
h/år
3101
2632

h/v
336,0
280,0
h/v
268,8
224,0
h/v
272,3
267,3
h/v
-3,5
-43,3
h/v
67,2
56,0

Utdata
Teoretisk ledig kapacitet:

Ledig kapacitet
(exkl. säkerhetskapacitet):
Totala antalet
produktionstimmar
inkl. insourcing (75% eff.):
Ledig kapacitet då
produktion borträknad
(exkl. säkerhetskapacitet):
20
% säkerhetskapacitet är:

h/v och ugn
168,0 (5-skift)
140,0 (4-skift)
h/v och ugn
134,4 (5-skift)
112,0 (4-skift)
h/v och ugn
136,1 (5-skift)
133,6 (4-skift)
h/v och ugn
-1,7 (5-skift)
-21,6 (4-skift)
h/v och ugn
33,6 (5-skift)
28,0 (4-skift)

Datan i excelarket gäller endast kanalerna 22, 23E, 24-1, 25, 29, LCK3,
Lr2, UK och USA, och som dessutom enbart går igenom ugn 25 & 27.
Tabell 6-3: Beräkning av lediga timmar för 2005

I Tabell 6-3 ses att A-härden vid ett femskift har 67,2-3,4 = 63,8 lediga timmar i veckan,
vilket nästan täcker säkerhetskapaciteten på 20 %. Det blir dock påtagligt att det är
mindre aktuellt att använda sig av fyrskift i A-härden då det skulle ge väldigt liten
överkapacitet (56,0-43,3 = 12,7 h per vecka). Ur kanalkonceptssynpunkt är det viktigt att
ha relativt mycket ledig kapacitet i en delad operation såsom A-härden, eftersom
exempelvis ett stopp annars kan drabba så många av de efterföljande leden. Låg
överkapacitet medför hög beläggning, vilket också leder till minskad flexibilitet. Denna
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situation skulle innebära att A-härden försätter sig i samma läge som de har idag, dvs. där
planeringssystemet HBF fungerar dåligt och kunder får problem med sina i förhand
planerade sekvenser. Detta resonemang medför att användandet av ett fyrskift i härden
inte är rimligt under år 2005.
Det bör observeras att volymerna väntas öka ytterligare under 2006. Eftersom A-härden
måste ha tillräcklig kapacitet ända fram till att en eventuell ny härd körs igång 2007, finns
det risk för att härden snart befinner sig i samma situation som de gör i dagsläget. Det är
därför viktigt att tänka långsiktigt i de åtgärder som utförs i nuläget, dvs. att inte ta på sig
för mycket produktion eftersom beläggningen snabbt ökar.
Det bör också tilläggas att det har diskuterats, men ej beslutas, om att öka öppethållandet
under semestern. I dagsläget ligger tillverkningen nere fyra veckor under semestern men
det som diskuterats är att minska detta till två veckor. Ett sådant beslut skulle självklart
vara till fördel för A-härden eftersom det skulle ge ytterliggare ca 2*168 h = 336 h ledig
kapacitet per år och ugn.
En ytterliggare aspekt som är nödvändig att ta upp är det faktum att A-härden riskerar att
”förlora” personal i produktion till den nya D-härden när den körs igång för fullt. Även i
framtiden kan detta hända då arbetskraft ska läras upp till den planerade E-härden. Det är
därför viktigt att vara förutseende och sätta igång med rekrytering av personal så att Ahärden inte tappar produktionskapacitet om detta inträffar. Det är alltså viktigt att Ahärden får behålla samma bemanning som de har haft under 2004 för att fullfölja den
kapacitetsplan som finns för 2005.
6.2.3 Erfordrade timmar år 2006
Eftersom det inte finns några säkra detaljerade prognoser för 2006 har materialet för 2005
använts. Vid en intervju med Ulrich Allgöwer, Supply Chain, förklarade han att det i
systemen ligger inne en prognostiserad volymökning med 5 % från år 2005 till 2006.
Detta innebär en ökning från totalt 7181 till 7540 produktionstimmar då insourcing och
stödprouktion inte räknas in. Då det inte heller finns några tidscheman för 2006 har det
även antagits att lika stor ledig produktionstid finns i A-härden som för år 2005. Dock har
det räknats med att produktionsvolymen till Hanover för 2006 är samma som för år 2005,
eftersom det inte förväntas ske någon förändring i efterfrågan från USA.
6.2.4 Ledig kapacitet i ugn 25 och 27 under år 2006
I Tabell 6-4 kan den lediga kapaciteten för 2006 ses. Det enda som är justerat från år 2005
är den prognostiserade ökningen på 5 %, men detta berör som tidigare nämnts inte
produktionen till Hanover i USA. Eftersom de krävda produktionstimmarna ökar och
förutsättningarna gällande kapacitet är konstanta kommer kapacitetsbilden för år 2006 att
se mörkare ut än för år 2005. Produktionsvolymerna är så pass höga att det är tvunget att
tas 15,8 timmar per vecka från den tänkta säkerhetskapaciteten för att klara av efterfrågan.
Detta ger en total överkapacitet på 67,2-15,8 = 51,4 h per vecka.

73

- 6 PROBLEMANALYS -

Ur Tabell 6-4 går det även att utläsa att det är omöjligt för härden att använda sig av
fyrskift. Den tänkta produktionsvolymen motsvarar i så fall den tillgängliga kapaciteten
vilket skulle bidra till maximal beläggning. Beläggningen i sig leder enligt avsnitt 4.2.2,
sida 36, sedan till köer och långa ledtider, vilket gör att användandet av ett
fyrskiftsschema ses som högst orimligt.

Indata
46,14 v ledig kapacitet per år:
47 v ledig kapacitet per år:
Säkerhetskapacitet:
Effektivitet:
Hur mycket rullar ska tas in?
Totala antalet
produktionstimmar år 2006
(100% eff.) exkl. insourcing

7752
6580
20
75
1417,5

h/ugn
h/ugn

8431,0

h/år

h/år
15503
13160
h/år
12402
10528
h/år
13131
13131
h/år
-729
-2603
h/år
3101
2632

h/v
336,0
280,0
h/v
268,8
224,0
h/v
284,6
279,4
h/v
-15,8
-55,4
h/v
67,2
56,0

vid 5-skift
vid 4-skift

%
%
h/år

Utdata
Teoretisk ledig kapacitet:

Ledig kapacitet
(exkl. säkerhetskapacitet):
Totala antalet
produktionstimmar
inkl. insourcing (75% eff.):
Ledig kapacitet då
produktion borträknad
(exkl. säkerhetskapacitet):
20
% säkerhetskapacitet är:

h/v och ugn
168,0 (5-skift)
140,0 (4-skift)
h/v och ugn
134,4 (5-skift)
112,0 (4-skift)
h/v och ugn
142,3 (5-skift)
139,7 (4-skift)
h/v och ugn
-7,9 (5-skift)
-27,7 (4-skift)
h/v och ugn
33,6 (5-skift)
28,0 (4-skift)

Datan i excelarket gäller endast kanalerna 22, 23E, 24-1, 25, 29, LCK3,
Lr2, UK och USA, och som dessutom enbart går igenom ugn 25 & 27.
Tabell 6-4: Beräkning av lediga timmar för 2006

6.2.5 Ledig kapacitet då stödhärdning inte sker till Hanover, USA
Det mest troliga scenariot för framtiden är att A-härden kommer att stödhärda åt fabriken
i Hanover, USA. Dock är inte något beslut taget ännu vilket gör att möjligheten
fortfarande finns att det inte kommer att ske någon stödproduktion. Ifall stödhärdning inte
sker kommer den framtida kapacitetsbilden att ändras relativt mycket och ge extra
kapacitet i härden.
De uträkningar som gjorts angående volymer visar att Hanovers produktion skulle ta upp
totalt 890 timmar (100 % effektivitet) per år av ugnarnas kapacitet, vilket innebär ca 19,3
timmar per vecka. Tas inte denna produktion in kommer kapacitetsbilden i ugnarna 25
och 27 att se ut som i Tabell 6-5.
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Indata
46,14 v ledig kapacitet per år:
47 v ledig kapacitet per år:
Säkerhetskapacitet:
Effektivitet:
Hur mycket rullar ska tas in?
Totala antalet
produktionstimmar år 2005
(100% eff.) exkl. insourcing

7752
6580
20
75
1350

h/ugn
h/ugn

vid 5-skift
vid 4-skift

%
%
h/år

7181,9

h/år

h/år
15503
13160
h/år
12402
10528
h/år
11376
11376
h/år
1027
-848
h/år
3101
2632

h/v
336,0
280,0
h/v
268,8
224,0
h/v
246,6
242,0
h/v
22,2
-18,0
h/v
67,2
56,0

Utdata
Teoretisk ledig kapacitet:

Ledig kapacitet
(exkl. säkerhetskapacitet):
Totala antalet
produktionstimmar
inkl. insourcing (75% eff.):
Ledig kapacitet då
produktion borträknad
(exkl. säkerhetskapacitet):
20
% säkerhetskapacitet är:

h/v och ugn
168,0 (5-skift)
140,0 (4-skift)
h/v och ugn
134,4 (5-skift)
112,0 (4-skift)
h/v och ugn
123,3 (5-skift)
121,0 (4-skift)
h/v och ugn
11,1 (5-skift)
-9,0 (4-skift)
h/v och ugn
33,6 (5-skift)
28,0 (4-skift)

Datan i excelarket gäller endast kanalerna 22, 23E, 24-1, 25, 29, LCK3,
Lr2 och UK, och som dessutom enbart går igenom ugn 25 & 27.
Tabell 6-5: Beräkning av lediga timmar för 2005 då ingen Hanoverproduktion sker

Om härden fortsätter att köra efter ett femskiftschema år 2005 kommer
säkerhetskapaciteten på 20 % att kunna bibehållas och processen även att ha en
överkapacitet på ytterligare 22,2 timmar per vecka. Med detta upplägg kan A-härden
utnyttja någon av de punkter som tas upp i avsnitt 4.2.2, sida 36, gällande hur
överkapacitet kan användas. Ett fyrskift klarar däremot inte av att hålla
säkerhetsmarginalen på 20 %, vilket gör det till ett orimligt alternativ för framtiden.
Uträkningar för 2006 visar att ett femskiftsschema klarar av säkerhetsmarginalen och har
ytterligare 10 timmar över i processen. Fyrskiftsschemat är likaväl här ett orimligt
alternativ då produktionsvolymerna ökar och den extra kapaciteten sjunker.
Om produktion från Hanover inte tas in kan det sägas att ett femskiftsschema klarar
säkerhetsmarginalerna samt även har kapacitet över till att göra något av alternativen som
nämns i avsnitt 4.2.2, sida 36. Exempelvis kan genomloppstiderna förkortas genom att
använda sig av mindre partistorlekar, men det innebär också att fler omställningar av
utrustningen måste göras.
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6.3 Analys av säkerhetskapacitet
I skrivande stund finns det ingen möjlighet för A-härden att kunna hålla sig med
överkapacitet, s.k. säkerhetskapacitet. Dagens situation med så pass hög efterfrågan
kräver att härdverksamheten, som är en kritisk punkt i produktionskedjan, går för fullt för
att inte försena SKF: s utleveranser ytterligare. Härden är igång 168 timmar i veckan där
personalen arbetar efter ett s.k. femskiftsschema där veckans alla dagar utnyttjas
maximalt, vilket i teorin innebär att verksamheten aldrig står still. Beläggningen i denna
del är därför mycket hög, vilket ofta bidrar till köer och problem då framförallt
oförutsedda händelser som exempelvis maskinstopp inträffar. Den höga beläggningen gör
det omöjligt att hålla någon sorts överkapacitet tillgänglig. Investering i ny utrustning och
utbyggnad av kapaciteten skulle enkelt kunna avhjälpa dessa problem och samtidigt bidra
till att hålla den säkerhetskapacitet som är så viktig för en väl fungerande process. Trots
detta har dock SKF beslutat att inte investera i utrustning för att nämnvärt öka A-härdens
kapacitet, eftersom den planerade E-härden förhoppningsvis startas upp år 2007. Detta
medför att det i dagsläget inte är praktiskt möjligt att ha någon säkerhetskapacitet i den
här delen av produktionskedjan.
6.3.1 Varför säkerhetskapacitet?
Varför är det då viktigt att ha säkerhetskapacitet? Syftet med extra kapacitet är ju enligt
avsnitt 4.2.3, sida 41, att kunna möta inre och yttre variationer på ett bra sätt. Olhager
(1996), i avsnitt 4.2.2 sida 36, nämner att det för de flesta företag är önskvärt att hålla en
viss överkapacitet för att vara både volym- och produktmixflexibla. A-härden är dessutom
en delad operation vilket i detta fall innebär att de flesta kanalernas produkter bearbetas i
samma ugnar. Skulle exempelvis en ugn haverera då beläggningen är mycket hög är
risken stor att många kanaler blir utan produkter under en viss tid. Finns istället
säkerhetskapacitet (m.h.t. framförallt utrustning) i processen blir risken för att detta
scenario ska inträffa inte lika stor eftersom det då kan flyttas över produktion till de ugnar
som fortfarande fungerar och har extra kapacitet. Haverier är ett exempel på en inre faktor
som kan påverka verksamheten, en ytterligare kan vara personalbrist i härden.
Personalbrist kan skapa problem med att hålla igång de maskiner som krävs för att
bibehålla det flöde som eftersträvas. Efter de gjorda intervjuerna har det framkommit att
det vid vissa tillfällen under hösten 2004 har varit brist på personal i A-härden. Detta
problem sägs ha uppkommit då den nya D-härden tagit över personal från A-härden trots
att flödet i den sistnämnda ”inte har råd” att stanna upp. Ett sådant här problem ska inte
och får inte uppkomma och ses till största del som ett kommunikationsproblem, eftersom
det är viktigt att information når ut till berörd personal i tid. En delad operation som
dessutom är en kritisk punkt i produktionskedjan måste ha tillgång till den personal
tillverkningen kräver. Problemet borde enkelt ha kunnat lösas med bättre framförhållning
och planering där det redan på ett tidigare stadium bestämts om när och vem som ska göra
vad. För att inte detta problem ska uppstå igen bör kommunikationen och
informationsflödet mellan de ansvariga förbättras samt att det bör finnas en viss
säkerhetskapacitet (ett visst överskott) gällande personal som är så pass flexibla att de vid
behov t.ex. kan flyttas mellan A-härden och D-härden. Flexibel personal nämns i avsnitt
4.2.8, sida 53, som en tumregel för att undvika köer i flaskhalsoperationen och bör därför
ses som ett måste för att undvika både under- och överbemanning i olika stationer.
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Yttre faktorer som påverkar härdverksamheten kan t.ex. vara att material från flertalet
leverantörer (kanaler) anländer till härden på samma gång och/eller att efterfrågan ökar
tillfälligt.
Om mycket material anländer samtidigt till härden, eller att efterfrågan tillfälligt ökar,
krävs det att output vid en viss tidpunkt kan höjas för att få igenom produkterna i tid. I
avsnitt 4.2.6, sida 47, diskuteras det att förmågan att tillverka vilka volymer som än
efterfrågas kräver stor flexibilitet i processen. Denna flexibilitet kan till stor del mötas
med just säkerhetskapacitet. Då efterfrågan ökar ställs det även krav på hela
produktionskedjan, men det är framförallt i en delad operation som det är ytterst viktigt
att säkerhetskapacitet finns. I fallet då mycket material levereras in samtidigt och totala
beläggningen ligger nära sitt maximum (ingen säkerhetskapacitet finns då tillgänglig)
bidrar leveranserna enbart till att köerna ökar och därmed kapitalbindningen i lager. Om
säkerhetskapacitet finns i processen skulle outputen tillfälligt kunna ökas genom att
exempelvis ta in extra personal och köra maskinerna för fullt (ev. starta upp en extra
maskin). Detta skulle medföra att kapitalbindningen i lager motverkas samt att
genomloppstiderna eventuellt kan hållas, vilket i sin tur ger både en nöjd företagsledning
samt en nöjd kund. När sedan de samtidiga inleveranserna ”betats av” och lagret håller en
normal nivå igen kan produktionstakten sänkas, maskinutnyttjandet minskas och personal
frigöras till den nivå där balans sker mellan produktion och efterfrågan. På så sätt har
produktionen klarat av yttre variationer som skulle kunna leda till inkomstbortfall p.g.a.
förlorade kunder.
De lediga timmar som säkerhetskapaciteten för med sig är viktiga att utnyttja på bästa
möjliga sätt. Exempelvis behöver personalen utbildas och maskinerna kontinuerligt
underhåll. Tiden kan även användas till arbetsplatsträffar och TPM (Total Process
Management) där kontinuerliga förbättringar är ett fortskridande arbete.
Enligt avsnitt 4.2.3, sida 41, kostar säkerhetskapacitet pengar på så vis att kapital binds i
maskiner som inte går för fullt, extra personal kostar pengar, osv. Dessa kostnader måste
dock jämföras med de intäktsförluster och eventuellt ytterligare kostnader som problem
med att möta efterfrågan skapar. Att skaffa en ny kund (slutkund) brukar sägas kosta fem
gånger mer än att behålla en gammal (Kotler, 1999). En viktig fråga de producerande
företagen därför bör ställa sig lyder följaktligen: Hur mycket säkerhetskapacitet ska vi ha
i processen för att vid fluktuationer kunna behålla våra viktiga kunder och samtidigt gå
med maximal vinst?
6.3.2 Hur mycket säkerhetskapacitet bör A-härden ha?
För att följa kanalkonceptet, som SKF arbetar efter, krävs det säkerhetskapacitet i
framförallt en delad operation. En delad operation får heller inte vara flaskhals, vilket gör
säkerhetskapaciteten än viktigare. Under den tidsperiod det tänkta beslutsunderlaget ska
gälla kommer det dock att finnas möjlighet till att hålla en viss säkerhetskapacitet i Ahärden. Efter en tidigare diskussion med härdchef Sten Svensson togs ett beslut om att det
i arbetet ska räknas med en säkerhetskapacitet på 20 %. Om denna marginal sedan
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verkligen går att bibehålla för år 2005 och 2006 har i teorin undersökts av arbetets
uträkningar och resultat gällande den framtida kapaciteten, se avsnitt 6.2.2 och 6.2.4 på
sidorna 71 och 73.
Eftersom det i kapacitetsavsnittet ansågs som högst orimligt för A-härden att använda sig
av fyrskift då produktion till Hanover sker, tas enbart femskift med i resonemanget. Som
synes i Tabell 6-3, sida 72, går inte säkerhetsmarginalen på 20 % att hålla under 2005. 20
% säkerhetskapacitet blir, beräknat ur totala antalet produktionstimmar, 67,2 timmar per
vecka. Ur tabellraderna går det dock att utläsa att produktionen tar 3,4 timmar av
säkerhetskapaciteten varje vecka, vilket innebär att knappt 19 % säkerhetsmarginal är
möjlig att hålla år 2005.
Under år 2006 förväntas produktionen som nämnts i avsnitt 6.2.3, sida 73, att öka med 5
%, vilket medför att säkerhetskapaciteten på 19 % från år 2005 minskar. Efter uträkningar
har det visat sig att med den tänkta produktionsökningen går det endast att bibehålla en
säkerhetskapacitet på 15 % under detta år, se Tabell 6-4 sida 74. Dessa procentsatser för
2005 och 2006 är uträknade med scenariot att produktion från Hanover, USA, tas in av Ahärden.
Om inte härdning till Hanover sker kommer den tänkta säkerhetsmarginalen på 20 % för
2005 att kunna hållas, se femskiftsupplägget i Tabell 6-5 sida 75. Ett fyrskift kan
teoretiskt enbart bibehålla en säkerhetskapacitet på 13 %, vilket är något i underkant. För
år 2006 visar uträkningarna att även här klarar femskiftet av att hålla säkerhetskapaciteten
plus viss överkapacitet. Fyrskiftet får dock än svårare inför 2006 och uppvisar en
säkerhetsmarginal på enbart ca 10 %.

6.4 Ledtidsanalys
I detta avsnitt utförs en ledtidsanalys utifrån det scenario att stödproduktion till Hanover i
USA inte kommer att genomföras, se avsnitt 6.2.5 sida 74. Detta gör att A-härden hamnar
i en situation där de får ett antal timmar lediga, utifrån de förutsättningarna att samma
bemanning samt femskiftsschemat behålls. Att använda sig av ett fyrskiftsupplägg är inte
aktuellt då härden inte klarar att hålla 20 % säkerhetskapacitet under 2005. Antalet
timmar som blir lediga sammanfattas i Tabell 6-6.
Per år Per vecka Per dag
1028
22,3
3,2
Lediga timmar 2005*
3101
67,2
9,6
Säkerhetskapacitet på 20 % (h)
*Siffrorna baseras på 75 % effektivitet och 5-skift
Tabell 6-6: Sammanfattning av lediga timmar 2005

Denna lediga kapacitet kan utnyttjas till att sänka A-härdens produktionsledtider. Det
finns dock inte tillräcklig kapacitet för att sänka ledtiden hos alla materialfamiljer utan det
är här den gjorda klassificeringen kommer in i bilden. I detta avsnitt presenteras ett
förslag där de utvalda materialfamiljernas produktionsledtider sänks genom att använda
de två ugnarna 25 och 27 parallellt på en och samma order. Detta ger sänkt ledtid genom
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ugnarna och på så vis sänks den totala genomloppstiden genom A-härden. Anledningen
till att det är primärt att sänka genomloppstider på de utvalda materialfamiljerna är att
dessa har det högsta artikelvärdet, vilket då skapar de största effekterna på
kapitalbindningen i PIA och lager, se mer detaljerat om effekter i avsnitt 6.4.4 sida 82.
6.4.1 Orderklyvning
Tekniken som används för att sänka de utvalda ordernas genomloppstider kallas
orderklyvning. Orderklyvning innebär att en order delas upp på flera olika resurser och på
så vis kan orderns produktionsledtid minskas. I fallet med A-härden finns det två nästintill
identiska resurser som kan köras parallellt, dvs. de två ugnarna 25 och 27. Det som talar
emot ett parallellt flöde är att andelen ställ kommer att öka eftersom det finns risk för att
en av ugnarna måste ställas om till en annan härdkod. Denna problematik beskrivs i
exemplet i avsnitt 6.4.2.
När det i denna rapport talas om orderklyvning är det förutsatt att partiet kan starta i båda
ugnarna samtidigt. Det betyder att det inte antagits något om förlorad produktionstid eller
till viss del ökade genomloppstider på grund av att ett orderklyvt parti inte kan börja
bearbetas exakt vid samma tidpunkt i båda ugnarna.
6.4.2 Exempel på genomloppstider i separata och parallella flöden
Om härden har ett parti med två ringar som ska passera en ugn (innehållande nio steg) på
varsin chargeringsbricka med en takttid på 10 minuter, blir den totala tiden för partiet:
9*10+10 = 100 minuter. Första ringen passerar ugnen på 90 minuter, men eftersom den
andra ringen går in i ugnen 10 minuter efter den första blir genomloppstiden bara 10
minuter längre för båda ringarna (ett parti) än för en ring. Om däremot flödet delas upp i
två flöden passerar enbart en ring genom varje ugn. Detta skulle innebära en
genomloppstid på: 9*10 = 90 minuter för båda ringarna. Skillnaden i det illustrerade fallet
blir därför enbart 10 minuter i förtjänst om två flöden används istället för ett. Det krävs
alltså större partier för att få större effekter på genomloppstiderna. Som nämndes tidigare
finns det en risk med att använda sig av parallella flöden. Härden använder sig framförallt
av tre olika härdkoder där det tar olika länge att ställa om mellan varandra, se Tabell 2-1
på sida 22. Låt säga att det i detta fall är ugn 25 inställd på att köra härdkod 51 och ugn 27
på härdkod 56. Anta att materialfamiljen i exemplet har härdkod 56 för både inner- och
ytterring. Om parallellisering ska utnyttjas så måste därför ugn 25 ställas om till härdkod
56. Enligt Tabell 2-1, sida 22, tar detta minst 1,5 timmar. Att det tar minst 1,5 timmar
mellan härdkod 51 och 56 beror på vilken takttid de ringar som redan befinner sig i ugn
har, eftersom det måste finnas fyra ”tomma” steg i ugn (av totalt nio) innan byte av
härdkod kan inledas. Den här omställningstiden får då räknas bort från de lediga timmar
som härden har per dag (3,2 timmar per dag om produktion till Hanover inte tas in).
Behöver ugnen inför nästa order ställas om igen försvinner ytterliggare minst 1,5 timmar
av den lediga kapaciteten.
En till viktig aspekt att nämna är att det inte alltid är ugnarnas omställningstider som
bestämmer hur mycket tid som förloras vid ett ställ. De tillhörande släckningsbaden kan
ibland ha längre ställtider än själva ugnarna då temperaturen ska ändras vilket innebär att
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det är de som då sätter begränsningarna. Enligt de ansvariga härdteknikerna är det dock
sällan som släckningsbaden förlänger omställningstiden, vilket gör att den fortsatta
analysen enbart behandlar omställningstider i ugn.
6.4.3 Analys av sänkta ledtider på utvalda materialfamiljer
De materialfamiljer som analyseras här presenteras i Tabell 6-7. I tabellen finns även
resultatet av de framräknade genomloppstiderna genom ugnarna 25 och 27. De
uträkningar som utförts samt data som de bygger på kan ses i Bilaga 3. Beräkningarna har
gjorts på samma sätt som i exemplet i föregående avsnitt och grundar sig på en
partistorlek som motsvarar: årsvolymen dividerat med årsfrekvensen för respektive
materialfamilj.
Kanal
22
23E
23E
24-1
25
25
25
29
29
29
LCK3
LCK3

Materialfamilj
23992 CA
24188 ECA
230/630 CA
29420 E
29456 E
29440 E
29434 E
29488 EM
294/500 EM
230/850 CA
C3172
C3152/HA3

Härdkod
51
56
56
51
56
56
56
IW*:95, OW**:56
IW*:95, OW**:56
56
51
51

1)
7,2
10,5
9,9
6,9
16,1
12,6
8,5
22,0
16,6
18,7
6,3
4,3

2)
4,7
6,7
6,2
5,2
11,2
8,4
6,5
15,4
13,0
12,0
4,3
3,3

3)
13,7
15,7
15,2
14,2
20,2
17,4
15,5
24,4
22,0
21,0
13,3
12,3

4)
6,2
8,2
7,7
6,7
12,7
9,9
8,0
19,9***
17,5***
13,5
5,8
4,8

* IW = innerbricka
** OW = ytterbricka
*** Tiden bygger på att omställning behöver göras både till IW (hk95) och OW (hk56)
1)
Ledtid genom ugn för ett parti med enkelt flöde (h)
2)
Ledtid genom ugn för ett parti med parallellt flöde (h)
3)
Ledtid för ett parti med parallellt flöde inkl.ställtid om ugn har hk95 (h)
4)
Ledtid för ett parti med parallellt flöde inkl.ställtid om ugn har hk51 el. 56 (h)

Tabell 6-7: Utvalda materialfamiljer och dess genomloppstider vid enkelt och parallellt flöde

Analysen bygger på det faktum att de ställtider som ökar vid användning av
orderklyvning tas upp av den lediga kapaciteten (3,2 timmar per dag). Om de ökande
ställtiderna håller sig inom denna ram så klarar A-härden att tillgodose den efterfrågan
som finns. Det är viktigt att personen som tar beslut om en order ska klyvas eller inte är
observant på antalet timmar som finns tillgängliga den aktuella dagen. Om orderklyvning
utförs i för stor utsträckning kan detta leda till att A-härden får kapacitetsproblem.
Orderklyvning innebär dock inte automatiskt extra ställ eftersom det kan finnas tillfällen
då båda ugnarna har samma härdkod. När så är fallet kan orderklyvning användas utan att
behöva utnyttja den lediga kapaciteten. För att tydliggöra den sänkning som blir på de
utvalda materialfamiljerna har Tabell 6-8 tagits fram. Ett negativt värde innebär längre
ledtid, vilket inte är önskvärt. Observera att det inte är rimligt att jämföra tider mellan
materialfamiljer då de bygger på olika partistorlekar. Att jämföra effekter mellan
materialfamiljer är inte heller intressant för personalen i A-härden eftersom deras
planeringssystem HBF inte möjliggör val kring vilken materialfamilj som ska härdas
härnäst.
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22
23E
23E
24-1
25
25
25
29
29
29
LCK3
LCK3

Materialfamilj
23992 CA
24188 ECA
230/630 CA
29420 E
29456 E
29440 E
29434 E
29488 EM
294/500 EM
230/850 CA
C3172
C3152/HA3

1)
2,6
3,8
3,7
1,7
4,9
4,2
2,0
6,6
3,6
6,7
2,0
1,0

2)
-6,4
-5,2
-5,3
-7,3
-4,1
-4,8
-7,0
-2,4
-5,5
-2,3
-7,0
-8,0

3)
1,1
2,3
2,2
0,2
3,4
2,7
0,5
2,1
-0,9
5,2
0,5
-0,5

* IW = innerbricka
** OW = ytterbricka
1)
Differens i ledtid om ingen omställning behövs (h)
2)
Differens i ledtid om ställ från hk95 (h)
3)
Differens i ledtid om ställ från hk56 el. 51 (h)

Tabell 6-8: Differenser i ledtider vid parallella flöden

Ur Tabell 6-8 kan det utläsas att det inte är intressant för någon av materialfamiljerna att
köra parallella flöden då en av ugnarna behöver ställas om från härdkod 95, eftersom det
innebär en relativt stor ökning av ledtiden. I tabellen kan också ses att parallella flöden
ger, för alla utvalda materialfamiljer, lägre ledtid om ugnen har en sådan härdkod att den
inte behöver ställas om. För större delen av materialfamiljerna gäller även detta
resonemang då ugnen ställs om från härdkod 51 eller 56. De materialfamiljer där det inte
lönar sig att ställa om från härdkod 51 eller 56 är 294/500 EM och C3152/HA3. Vid
omställningar för materialfamiljerna 29420 E, 29434 E samt C3172 är det osäkert om
ledtiderna verkligen skulle minska. Detta eftersom de ligger på ”gränsen” och de verkliga
omställningstiderna kan i vissa fall vara högre än de teoretiska (som använts i denna
analys).
För att underlätta för den anställd som tar ett beslut om orderklyvning har en tabell tagits
fram som visar vilken partistorlek som respektive materialfamilj måste ha för att parallella
flöden ska ge kortare ledtider, se Tabell 6-9.
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22
23E
23E
24-1
25
25
25
29
29
29
LCK3
LCK3

Materialfamilj
23992 CA
24188 ECA
230/630 CA
29420 E
29456 E
29440 E
29434 E
29488 EM
294/500 EM
230/850 CA
C3172
C3152/HA3

1)
3
2
2
89
5
7
19
2
2
2
3
9

2)
27
10
12
617
21
43
127
10
8
6
27
105

3)
155
58
64
3609
101
235
667
18
16
28
147
585

* vid parallella flöden
1)
Minsta partistorlek som skulle ge
kortare ledtid* om ingen omställning sker (st)
2)
Minsta partistorlek som skulle ge kortare
ledtid* om omställning sker från hk56 eller 51 (st)
3)
Minsta partistorlek som skulle ge kortare
ledtid* om omställning sker från hk95 (st)

Tabell 6-9: Minsta partistorlekar för respektive materialfamilj

6.4.4 Effekter av orderklyvning/parallellisering
En sänkning av genomloppstiderna på de utvalda materialfamiljerna skapar således mest
effekt i form av lägre kapitalbindning för PIA samt för produkter i lager, se avsnitt 4.2.4
sida 4242 om effekter av ledtidsreduceringen. En tredje positiv effekt som också kan ses i
Figur 4-8 sida 45, är ökad leveransprecision. Alla dessa effekter bidrar till att öka
lönsamheten för A-härden. En ytterligare positiv effekt som en parallellisering ger är
bättre synkronisering med efterföljande produktionsled. Anledningen till detta är att rätt
använt kan parallelliseringen ge lägre genomloppstider som då möjliggör för A-härden att
möta internkundens behov mer direkt. Sänkta genomloppstider gör att A-härden blir
enklare att planera. Detta eftersom lägre genomloppstider bidrar till lägre osäkerhet, vilket
i sin tur ger säkrare ledtider att planera efter.
Det finns dock ett par förutsättningar som måste gälla för att de nämnda effekterna ska
uppnås. För det första gäller det att leverantören av svarvade ringar måste klara av att
leverera ringar till A-härden i den takt som krävs. Den andra förutsättningen kan skapas
av Terminal och transport, dvs. de som ansvarar för själva transporten av både svarvade
ringar till härden och transport av härdade ringar till A-härdens internkunder. De måste ha
tillräcklig kapacitet och dessutom vara tillräckligt flexibla för att kunna utföra
transporterna snabbt och precist, eftersom annars försvinner de positiva effekter som
nämnts och ringarna blir liggande i lager och binder onödigt kapital. Dessutom förutsätter
detta förfarande att A-härden har så pass bra informationsdelning med sina internkunder
att dessa vet om vilken genomloppstid som ordern har (olika genomloppstid om ordern
fördelas på en ugn eller två). Anledningen till att genomloppstiden kan variera är att det
kan uppkomma situationer där A-härden inte har kapacitet att ställa om båda ugnarna till
samma härdkod och därför är tvungna att köra ordern genom en ugn.
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6.5 Lagerhållningskostnads- och kapitalbindningsanalys
Efter intervjuer med personer som är inblandade i den dagliga planeringen och
verksamheten i de olika kanalerna har en del risker lokaliserats. För att illustrera vilka
kostnader som A-härden riskerar att ta på sig görs en enkel lagerhållningskostnads- och
kapitalbindningsanalys. Analysen grundas på ett scenario som, efter en studie av
samarbetet mellan A-härden och dess internkunder, sannolikt kan inträffa.
6.5.1 Scenario
Scenariot bygger på det faktum att de som planerar för kanalerna använder en planerad
(administrativ) genomloppstid som i stor utsträckning skiljer sig från den teoretiska. Efter
de gjorda intervjuerna med produktionscheferna verkar det som att denna genomloppstid i
nuläget stämmer relativt bra överens med den verkliga ledtiden. Vissa av
produktionscheferna ansåg dock att den planerade genomloppstiden är något för kort
eftersom en del ringtyper i dagsläget har en verklig genomloppstid som överstiger den
planerade.
Genomloppstiden i A-härden beror på vilken härdkod (kan vara olika för ytter- och
innerring) materialfamiljen har, men detta är dock inget som tas hänsyn till hos
planerarna. I Tabell 6-10 ses de teoretiska genomloppstiderna (från det att ringarna matas
in i ugnen till dess att de ligger klara för leverans till internkund) samt de planerade som
finns inmatade i planeringssystemet HBF. De teoretiska genomloppstiderna gäller
teoretiskt, vilket innebär att inga köer eller andra väntetider uppstår. I dagsläget då
beläggningen är nära sitt maximum uppkommer dock köer och andra väntetider (detta
beteende beskrivs och förklaras i avsnitt 4.2.2 sida 36). Efter det att D-härden körts igång
för fullt kommer A-härden att kunna inneha en viss ledig säkerhetskapacitet, se avsnitt
6.2.2 sida 71. Detta får med stor sannolikhet effekten att de verkliga genomloppstiderna i
A-härden kommer att minska och gå mer mot de teoretiska.
Av de intervjuer som gjorts, med personer som är ansvariga för planeringen av de olika
kanalerna, har det framkommit att det för nästa år inte är tänkt göra någon uppföljning av
de planerade ledtiderna (förutom kanal 23E vilket har som en aktivitet att följa upp Ahärden och dess ledtider). När A-härden kommer att kunna ha överkapacitet är det möjligt
att de verkliga genomloppstiderna kan kortas, vilket medför en risk med att inte använda
sig av uppdaterade planerade ledtider. Ifall de uppdaterade planerade ledtiderna inte
används kan detta föra med sig ökade kostnader, vilka illustreras i avsnitt 6.5.2.
Genomloppstid (h)
Härdkod Teoretisk
HBF
13
20
51
24
60
56
30
*
95
* Finns inte inlagt i HBF
Tabell 6-10: Genomloppstider från ingående i ugn till färdigvarulagret
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6.5.2 Illustration av kostnadsrisker med hjälp av lagerhållningskostnadsoch kapitalbindningsanalys
Om SKF hanterar situationen med den nya D-härden på det sätt som beskrevs i scenariot i
avsnitt 6.5.1, sida 83, riskerar de att få ökade kostnader i form av ökade
lagringskostnader, se avsnitt 4.2.5 sida 45. I dagsläget är situationen som sådan att
lagerhållningen efter A-härden är relativt låg (förutom för kanal 23E som har haft vissa
problem, se avsnitt 6.9.1 sida 92) eftersom härden i många fall är flaskhals. Detta gör att
internkund oftast är i behov av ringarna/brickorna direkt när de är klara för leverans från
härden.
I Bilaga 2 finns ett utdrag ur de beräkningar som gjorts för att få fram lagringskostnaden.
Här ses även ett urval ur den sammanlagda beräkningen eftersom antalet materialfamiljer
är högt. Uträkningarna av lagringskostnaderna bygger på Formel 6-1. I Bilaga 2 har en
genomsnittlig lagernivå per dag tagits fram vilket ger att även lagerhållningskostnaden
blir per dag. För att få fram den lagerhållningskostnad som en materialfamilj för med sig
behöver tiden den spenderar i lagret tas fram. Den tid som familjen befinner sig i lagret är
den differens som blir mellan den planerade (administrativa) ledtiden och den verkliga
ledtiden, multiplicerat med antalet gånger (frekvensen) som familjen körs genom Ahärden. Kostnaden baseras på en lagringskostnadssränta som fåtts av Controllern för Ahärden, Ove Nordblom, och som enligt honom uppgår till 20 % av artikelvärdet. I denna
procentsats ingår lagerföringskostnad i form av kapitalkostnad (avkastningskrav på 10,35
%) samt lagerhållningskostnad. För mer ingående förklaring av kapitalbindning, se avsnitt
4.2.5 sida 45.
Genomsnittlig lagernivå × Artikelvärdet × Lagringskostnadsränta = Lagringskostnad
Formel 6-1: Beräkning av lagerhållningskostnad (Olhager, 2000)

De kostnader som räknats fram för de olika kanalerna är sammanfattade i Tabell 6-11. För
kanalerna LR2, US (Hanover) och UK har en lika detaljerad analys inte varit möjlig att
göra eftersom det inte fanns tillgång till lika noggrann information om dessa. Den
information som fanns tillgänglig var enbart antalet timmar som respektive kanal
använder per år. Dessa timmar har sedan jämförts med de timmar som de andra kanalerna
använder, se avsnitt 6.2.1 sida 71, och på så vis har lagringskostnaderna kunnat
uppskattas. Samma förfarande gäller även de rullar som ska tas tillbaka där enbart
använda timmar var känt.
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för 2005 (kr)
Kanal
234199
24-1
187436
25
759483
23E
169831
22
10372
29
64323
LCK3*
350000
Lr2*
180000
US*
150000
UK*
350000
Insourcade rullar*
2455643
Summa:
* uppskattade, baserat på årlig volym

Tabell 6-11: Summerade lagringskostnader

Tabell 6-11 visar att om den planerade genomloppstiden är felaktig med en dag kommer
lagringskostnaden i A-härdens utlager bli ca 2,5 miljoner kronor per år. Denna kostnad
kan alltså undkommas om synkroniseringen av ringar och brickor till efterkommande
produktionsled fungerar perfekt. Detta kräver att internkunderna är i behov av
ringarna/brickorna direkt när de är klara hos A-härden samt att Terminal & transport har
möjlighet att omedelbart transportera ringarna/brickorna till kund. De gjorda
beräkningarna bygger på att differensen mellan den verkliga genomloppstiden och den
planerade genomloppstiden är en dag. Differensen är uppskattad av författarna till
examensarbetet och har som syfte att visa på hur viktigt det är med uppföljning över hur
väl de planerade ledtiderna stämmer överens med de verkliga.
En ytterligare risk med att inte ha uppdaterade ledtider är att arbetet i härden inte blir lika
tidseffektivt som det kunde ha varit, eftersom för långa ledtider kan skapa illusionen att
de har god tid på sig. För långa ledtider skapar dålig kostnadseffektivitet och hög
kapitalbindning i PIA, se avsnitt 4.2.5 sida 45. Denna risk anses dock vara mindre än
risken för kapitalbindning i lager eftersom härden inte består av särskilt många manuella
operationssteg.

6.6 Analys av supply chain och supply chain management
SKF använder sig i sin tillverkning av det tidigare nämnda kanalkonceptet. Kanalerna i
detta koncept kan sägas vara separata försörjningskedjor som producerar olika bestämda
delar av SKF: s slutproduktsortiment. För att flödet i dessa kedjor ska fungera så smidigt
som möjligt krävs det att alla länkar i kedjan vidarebefordrar information och produkter
på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Ett sådant koncept kräver och bygger på hårt
integrerade steg för att samtliga i kanalen ska få samma information samtidigt och kunna
ha koll på var i kedjan dess produkter befinner sig.
A-härden är en delad operation med begränsad kapacitet där de olika kanalerna
(försörjningskedjorna) måste samsas om dess resurser. För att de olika flödena in till,
genom och ut ur A-härden ska fungera smidigt är det enligt avsnitt 4.2.6, sida 47, av

85

- 6 PROBLEMANALYS -

yttersta vikt att allt är väl koordinerat och synkroniserat. I dagsläget fungerar dock inte
kanalkonceptet helt utan problem.
6.6.1 Synkronisering
Ett problem som identifierats i A-härden är dess brist på synkronisering av material in till
och ut från A-härden. Detta gör det svårt att hålla ett jämnt flöde i denna del av
produktionskedjan. Enligt avsnitt 4.2.6, sida 47, är en synkroniserad materialförsörjning
en mycket viktig del som krävs för att kunna ha en väl fungerande försörjningskedja.
Eftersom härden idag har väldigt hög beläggning saknas den flexibilitet och överkapacitet
som krävs i en delad operation. Dålig synkronisering av inmaterial resulterar framförallt i
att produkter får vänta i inlagret onödigt länge, vilket bidrar till högre kapitalbindning i
lager. Exempelvis uppenbarar sig problemet med synkroniseringen tydligt då A-härden
vid ett och samma tillfälle kan få in en relativt stor mängd ringar från flera olika kanaler.
Eftersom härden idag lider av kapacitetsproblem är det vid en sådan situation omöjligt att
köra igenom alla produkter så snabbt som kanalerna önskar. Om flödet ska fungera
optimalt måste materialförsörjningen synkroniseras så att A-härden enbart får de
produkter som ska köras vid den tidpunkt det är planerat, vilket avsnitt 4.2.6, sida 47,
poängterar med de fyra ”Just Right”-punkterna. Sker inte detta kommer problem med
genomloppstiderna att uppstå och kapitalbindningen att öka. Därför måste det i framtiden
finnas överkapacitet (säkerhetskapacitet) som kan användas till att klara av tillfälliga
problem med synkroniseringen. Däremot ska inte lösningen enbart ses som
säkerhetskapacitet utan det måste läggas fokus på att själva synkroniseringen, med rätt
material och kvantitet i rätt tid och till rätt plats, sker på ett välkoordinerat och flexibelt
sätt. Med detta menas att ifall det sker förändringar av t.ex. inleveranser måste samtliga
steg i kedjan snabbt kunna få ta del av informationen samt direkt ha möjlighet att ställa
om sig efter de nya förhållandena. Ökad synkronisering kräver flexibla steg (steg med
överkapacitet) i produktionskedjan samt även flexibla transporter som inte är för
kostnadskrävande.
Ett ytterligare exempel på en orsak som bidrar till dålig synkronisering är det faktum att
A-härden enbart har inleveranser fem dagar i veckan trots att produktionen går dygnet
runt, sju dagar i veckan. Att synkronisera produktionen dag för dag blir därför omöjligt
och detta skapar naturligtvis onödigt höga lagernivåer samt medför längre
genomloppstider i härden för vissa produkter. Om det är ekonomiskt och praktiskt rimligt
att ha inleveranser sju dagar i veckan kan i alla fall synkroniseringen in till härden
förenklas och förbättras. Lagernivåerna i inlagret kan då reduceras och därmed också
kapitalbindningen.
För att ytterligare försöka förkorta genomloppstiden i härden måste synkroniseringen till
A-härdens kunder också förbättras. I nuläget hämtar avdelningen Terminal & transport
material från A-härden samma dag eller dagen efter materialet är färdigt, beroende på om
produkten är färdig och packad innan tid för upphämtning. Med ännu hårdare integrerade
steg och snabbt informationsflöde borde de färdiga ringarna kunna levereras till kund
direkt efter packning om kunden vill ha dem just då, framförallt då kunderna finns inom
området i Gamlestaden. Svårigheten enligt Jonsson och Mattson (2003), i avsnitt 4.2.6
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sida 47, är just att balansera tidpunkterna för efterfrågan och behov. Detta förutsätter
naturligtvis flexibla transporter och att dess kostnader inte blir för höga samt att kunden
verkligen vill ha materialet precis vid den tidpunkt det är klart. Ett sådant upplägg kräver
att synkroniseringen stämmer perfekt eftersom det annars är onödigt att ha så flexibla
materialtransporter om de inte utnyttjas maximalt.
6.6.2 Ökad lagervisibilitet i Supply Chain
Kanalkonceptets uppbyggnad och filosofi bygger även på att ha koll på och kontroll över
det material som passerar genom kedjan. Var materialet befinner, sig och vid vilken
tidpunkt, är information som kan vara till nytta vid t.ex. omplanering av
produktionssekvenser för att förenkla synkronisering eller vid diskussion med slutkunder.
Avsnitt 4.2.6, sida 47, nämner vikten av att informationsflödet fungerar och det kan till
viss del även ses som att ha koll på var materialet finns i kedjan. Bardi et al. (2003), i
avsnitt 4.2.6, berör lagervisibilitet (synliga buffertar) som en mycket viktig del för att få
en förädlingskedja att fungera mer effektivt. För att underlätta denna övervakning av
produkter finns det exempelvis på SKF ett system med streckkoder som vid rätt
användning kan ge framförallt kanalerna men även härdverksamheten bättre överblick
över t.ex. lager, PIA och buffertar. Detta system används dock tyvärr inte eftersom det vid
ett första införande tidigt i kedjan ansågs som jobbigt och omständligt. I dagsläget
används istället den gamla metoden i härden, med till viss del handskrivna pappersark
som följer med ringarna genom flödet, och där avrapportering sker manuellt och matas in
i datasystemen. Manuell inmatning kan enkelt ge upphov till felkällor vilket gör att ett rätt
använt och väl fungerande system med streckkoder borde ses som överlägset. Att inget
mer automatiserat system används gör att det kan ses som rörigt och oerhört svårt att hålla
reda på var olika order befinner sig.
I avsnitt 4.2.6, sida 47, nämner Bardi et al. (2003) vikten av att använda sig av ett
realtidssystem där informationen uppdateras kontinuerligt. Ett sådant system med
streckkoder kan t.ex. ge information om: vad det är för material, kvantitet, var det
befinner sig, eventuella förseningar, prioritet (om sådan finns), statistik över t.ex. ledtider
osv. Ifall systemet med streckkoder i A-härden blir aktuellt att köras igång är det dock
viktigt att det används på rätt sätt, samt att all direktberörd personal får information om
varför det överhuvudtaget bör användas och vad vinningen blir. Samtidigt bör systemet
ses över ifall det kan göras enklare så att inte streckkodsavläsningen ses som jobbig och
omständlig och återigen bidrar till dess fall.
Ett system som skulle kunna övervaka t.ex. kanalrutor i lagret är ett system med
webkameror kombinerat med exempelvis streckkoder. En sådan lösning skulle kunna
köras igång på relativt kort tid och ge fördelar med ökad visibilitet i produktionskedjan
och bättre kontroll över materialet. All berörd personal samt även kunder kan då själva
logga in i systemet och se var produkterna befinner sig, vilket även nämns i avsnitt 4.2.5
på sida 47 som en fördel med lagervisibilitet.
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6.7 Analys av Just In Time
Just In Time (JIT) är som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.7, sida 51, en filosofi som strävar
efter att öka produktiviteten och eliminera slöseri i processen. Kanalkonceptet som Ahärden använder kan på många punkter ses influerat och inspirerat av JIT. I båda
tankesätten talas det t.ex. om att minska lagernivåer, reducera väntetider, möta efterfrågan
precis i rätt tid med rätt kvalitet mm. Däremot behandlar JIT mer noggrant framförallt
slöseri som ett område det bör fokuseras mer på.
I A-härdens produktion finns det som tidigare nämnts både in- och utlager samt även små
buffertar. Inmatningsbuffertarna framför ugnarna kan ses som relativt små och behöver
därför inte analyseras närmare. Buffertarna som ibland uppstår framför tvätt och riktning
är oplanerade och när produktionsflödet fungerar som det är tänkt ska det heller inte
finnas några buffertar i dessa steg. Som det diskuterats i avsnitt 4.2.7, sida 51, ska det i ett
fungerande JIT-flöde inte förekomma buffertar eftersom dessa ses som medel för att dölja
de verkliga problemen. I ett optimalt JIT-flöde vilar aldrig produkterna utan bearbetas
hela tiden. I A-härden som idag lider av kapacitetsproblem får materialet vänta framförallt
i inlagret, men ibland även i tvätt- och riktningsbuffertarna. Detta beror enligt berörd
personal på den höga beläggningen eftersom den tänkta bearbetningen ibland inte hinns
med på den utlovade tiden. Hinner inte härden med att hålla samma takt som inflödet
kommer det ofrånkomligen att bildas köer och lager om inte hela kedjan snabbt kan ställa
om efter flaskhalsen. Även den dåliga synkroniseringen av material gör att lagernivåerna
ofta ökar. Om däremot härden har större produktionskapacitet är det möjligt att få igenom
produkter snabbare med lägre lagernivåer vilket betyder kortare köer och tillverkning mer
lik JIT-filsosofin.
Det faktum att arbetet räknar med en säkerhetskapacitet i A-härden på 20 % för år 2005
strider mot JIT-filsofin. I Figur 4-10, sida 52, kan säkerhetsaspekter såsom
säkerhetskapacitet ses som vattnet i den Japanska sjön. Det är först när vattnet avlägsnas
som de verkliga problemen, t.ex. kvalitetsfel, ineffektiv produktionslayout, felaktiga
kvantiteter mm., uppdagas och kan åtgärdas. Enligt JIT-tänkandet begås alltså ett misstag
genom att ha en viss säkerhetskapacitet eftersom A-härdens egentliga problem inte
kommer att synas.
Chambers et al. (2001), i avsnitt 4.2.7 på sida 51, talar om att JIT till stor del bygger på
personalledning. Med det menas att personalen måste känna stor delaktighet i företaget
för att ta ansvar samt förstå och jobba efter de uppsatta målen. Arbetsrotation, lagbaserat
problemlösande och att utveckla arbetsinnehållet är andra områden som personalen bör
uppmuntras till. I A-härden roterar de anställda arbetsuppgifter till viss del, men som
tidigare nämnts har t.ex. inte alla kunskapen som krävs för att rikta ovala ringar. Ökad
personalutbildning skulle enligt avsnitt 4.2.7, sida 51, leda till mer flexibel och motiverad
personal med större engagemang för verksamheten.
Ständiga förbättringar är även det något som JIT fokuserar på, enligt avsnitt 4.2.7 på sida
51. I härdverksamheten finns idag exempelvis inget förslagssystem eller bonussystem för
förbättringsåtgärder men personalen kan ibland komma med spontana förslag som
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förbättrar t.ex. arbetsmiljön eller tillverkningen. Ifall företaget mer regelbundet vill ha in
förslag som kan öka produktiviteten bör det utarbetas någon sorts system för att belöna
och uppmuntra anställda att komma med idéer som leder till konkreta positiva
förändringar.

6.8 Analys av kö- och väntetider i A-härden
I A-härden yttrar sig problemen med köer i form av kö- och väntetider framför
operationer såsom tvättning och riktning men också i inlagret, dvs. där de svarvade
ringarna får vänta på att bli härdade. Detta skapar förseningar och därmed missnöje hos
både interna kunder och indirekt hos slutkunder. Förutom missnöje hos kunder skapar det
också långa genomloppstider vilket medför hög kapitalbindning på grund av höga PIAnivåer, se förklaring i avsnitt 4.2.5 sida 45. Genom att A-härden får en viss överkapacitet
kommer köer och väntetider att minska, vilket i sin tur ger färre PIA. För att illustrera hur
viktigt det är att hålla nere kö- och väntetider i produktionen kommer här en
kapitalbindningsanalys att utföras där dagens situation med långa köer jämförs med en
situation där kö- och väntetider är minimerade.
6.8.1 Kapitalbindning i PIA
Analysen illustrerar två situationer; en där kapitalbindningen beräknas utifrån dagens
planerade (administrativa) genomloppstider samt en där genomloppstiderna motsvarar de
teoretiska genomloppstiderna. De genomloppstider som används, både de teoretiska och
planerade, är beräknade från det att brickorna/ringarna ligger klara för inmatning till dess
att de är klara för leverans. Detta gör att tiden i härdens inlager inte påverkar den
genomloppstid som denna analys grundas på. Analysen är utförd efter den teori som togs
upp i avsnitt 4.2.5, sida 45. I Bilaga 4 finns den data som kapitalbindningsanalysen
baseras på samt de beräkningar som utförts. Efterfrågan i analysen bygger på de volymer
som är planerade för 2005 och visar kapitalbindningen under hela året.
Först togs medel-PIA-nivån fram enligt formel 4-4, sida 46, dvs. för alla inblandade
materialfamiljer multiplicerades den prognostiserade efterfrågan D (stycken per timme)
med genomloppstiden för respektive materialfamilj. Det bör påpekas att ett värde har
tagits fram både för när den planerade genomloppstiden används och ett när den
teoretiska genomloppstiden utnyttjas. När sedan medel-PIA-nivåerna var kända
multiplicerades dessa, enligt Formel 4-5 sida 46, med medelproduktvärdet pm (se Formel
4-6 på sida 46), vilket då resulterade i medel-PIA-värdet för materialfamiljen (motsvarar
kapitalbindningen i PIA för materialfamiljen). I Tabell 6-12 presenteras kapitalbindningen
i PIA för respektive kanal.
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Kapitalbindning i PIA vid
teoretiska
dagens planerade
Kanal
genomloppstider (kr)
genomloppstider (kr)
24-1
118304
301192
25
178105
271770
23E
199904
1428441
22
60446
238709
29
18074
28083
LCK3
21303
117984
Lr2*
150000
500000
US*
120000
270000
UK*
120000
300000
Summa
986135
3456179
* Uppskattat kapitalbindningsvärde baserat på årsvolymer
De teoretiska genomloppstider som analysen baseras
på varierar för varje materialfamilj beroende på härdkod.
På de planerade genomloppstiderna varierar det däremot
enbart mellan kanaler, dvs. kanalen använder sig av en och
samma genomloppstid oberoende av vilken härdkod
materialfamiljen har.

Tabell 6-12: Kapitalbindning i PIA vid teoretiska respektive planerade ledtider

Resultatet i Tabell 6-12 visar att det finns stor anledning att försöka sänka
kapitalbindningen i PIA i A-härden. Om A-härden klarar av att bearbeta sina produkter
med den teoretiska genomloppstiden skulle de, enligt Tabell 6-12, binda kapital i PIA på
knappt en miljon kronor per år. I dagsläget med de köer som finns blir kapitalbindningen
istället 3,5 miljoner kronor per år. Denna höga kapitalbindning bidrar till en försämrad
lönsamhet, se Figur 4-8 på sida 45. Genom att sänka kö- och väntetider kan
kapitalbindningen i PIA minskas och på så vis påverkas lönsamheten positivt. Den ljusare
kapacitetsbeläggningen, se avsnitt 6.2.2 sida 71, som kommer att bli i A-härden 2005 ger
automatiskt mindre kö- och väntetider, enligt Figur 4-5 på sida 38. Hur mycket mindre
kapital som då kommer att bindas i PIA är svårt att förutse, men de verkliga
genomloppstiderna kommer sannolikt att närma sig de teoretiska i och med de
förändringar som väntar. Det är dock viktigt att inte nöja sig med de ”automatiska”
sänkningar i genomloppstider som troligtvis sker. Det är nödvändigt att försöka förbättra
produktionen ytterliggare så att de verkliga genomloppstiderna än mer närmar sig de
teoretiska (att helt uppnå de teoretiska genomloppstiderna är inte praktiskt möjligt, men
dessa kan användas som mål och mått på hur bra genomloppstider som uppnåtts).
Den operation som kan ses som essentiell att undersöka är riktningen av ringar, eftersom
det är en trång sektor i härdens flöde. Det bildas alltså lätt köer framför denna station,
vilket gör att partier får vänta på att bli bearbetade. Alla ringar behöver inte riktas men det
har dock den senaste tiden, enligt intervjuer med logistikplanerare, blivit allt fler ringar
som kräver riktning. Om inte riktningsoperationen får ut fler ringar då behovet växer
kommer det att medföra att kapitalbindningen framför denna station ökar.
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6.9 Analys av detaljplanering
Det är tänkt att härdpersonalen ska använda sig av planeringssystemet HBF som
beskrivits i avsnitt 2.2.6, sida 19, för att planera sin tillverkning. I dagsläget fungerar detta
dåligt eftersom beläggningen är så pass hög att personalen i härden får koncentrera sig på
att få med de ringar och brickor som är mest ”kritiska”. De får också mixa olika ringar
och brickor på samma chargeringsbricka eftersom de måste försöka utnyttja den befintliga
ugnskapaciteten maximalt. Denna mix leder till att de fastsatta sekvenserna följs dåligt,
vilket ger problem hos internkunder. Exempelvis kan det hända att inner- och ytterringar
blir klara vid olika tillfällen. Detta gör det omöjligt att montera rullagren förrän båda
ringtyperna finns färdiga, vilket resulterar i onödiga köer framför hopsättningsoperationen
hos internkund. Dessutom kan det hända att ordern inte kommer i sin helhet (exempelvis
att 13 ringar kommer när ordern är på 20, pga. kapacitetsbrist i ugnarna) vilket leder till
onödiga ställ och hinder i flödet för internkund. Härdchefen Sten Svensson menar
däremot på att det istället kan vara brist på svarvade ringar och att det därför är enbart 13
stycken av 20 som kan härdas.
I dagsläget kan problem även uppstå då flera kanalers härdbuffertstaplar i HBF ligger
under miniminivån och är jämbördiga. Detta medför svårigheter med att besluta vilken
kanals produkter som ska härdas härnäst, vilket ofta innebär att personal från Supply
Chain går in och påverkar valet av kanal.
Förutom dessa problem är HBF-systemet dåligt uppdaterat, vilket gör det svårt att
överblicka svarv- och härdbuffertar. Det som brister i uppdateringen av HBF är
framförallt svarvbuffertnivåer samt att det för vissa kanaler (framförallt kanal 23E) är
svårt att uppdatera ordersekvenser i HBF. Anledningen till att det är svårt att uppdatera
sekvensen menar de intervjuade är den dåliga användarvänligheten i HBF. Exempelvis
kan inte planeraren lägga in en order mitt i en lista utan måste lägga den sist i ordningen.
Därefter måste han/hon klicka sig fram genom den långa listan av order, ett steg i taget,
vilket gör momentet tidsödande och i vissa fall inte hinns med. En enkel ”drag-n-drop”
funktion hade i detta fall kunnat lösa problemet på ett smidigt sätt.
För varje kanal finns en ansvarig logistiker som har hand om kanalens tidsplanering, se
förklaring i avsnitt 4.2.1 på sida 33 om tidsfasad planering. Logistikern lägger den
sekvens som anger i vilken ordning som order ska bearbetas. Kriterierna de utgår från vid
sekvenseringen beror på om order är kundorderstyrda eller om de produceras mot
prognos. Vid produktion mot kundorder fungerar det som så att planeraren får en order
från säljbolaget som sedan måste ”pusslas” in i sekvensen. Detta är tvunget att göras för
att ordern ska bli klar vid önskad tidpunkt samtidigt som den även måste passa in ur
kapacitetssynpunkt. När produktion istället sker mot prognos blir inplaneringen av order
enklare eftersom prognosen är mer långsiktig och därmed förenklas hopsättningen av
sekvensen. Både vid kundorderstyrd planering och vid planering mot prognos är A-härden
ett av de svåraste stegen för planeraren att sköta. Detta eftersom härden delas av flertalet
kanaler vilket gör den väldigt svår att planera kapacitetsmässigt. Det faktum att härden
innefattar en relativt komplex bearbetning, dvs. att det finns flera olika härdkoder och
många olika sätt att mata ugnarna på (de kan mixa olika brickor/ringar på
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chargeringsbrickorna), gör det svårt att förutse kapaciteten som ordern kräver samt att det
blir komplicerat att förutspå den faktiska genomloppstiden.
6.9.1 Åsikter och förslag angående planering av respektive kanal
För att få förståelse och ha möjlighet att skapa sig en uppfattning kring den planering och
sekvensläggning som i dagsläget görs, är det viktigt att få med åsikter från dem som
dagligen sköter detta. Följaktligen har de ansvariga personerna för respektive kanal
intervjuats.
Kanal 22
Channel Supply Chain Managern för kanal 22, Gunnar Lignell har intervjuats angående
de problem som han upplever med A-härden. Ett problem som framkom vid intervjun är
att A-härden i skrivande stund har svårigheter med att hålla den härdsekvens som Gunnar
lägger in i HBF. Han upplever även att det är svårt att veta vad den verkliga
genomloppstiden genom A-härden kommer att bli, samt att det ibland enbart är delar av
ett parti som blir bearbetade i A-härden (bara delar av partier blir klara vid rätt tidpunkt).
Kanal 23E
De problem som tas upp i detta stycke har framkommit efter intervju med
logistiksamordnare Anna-Greta Nordvall och Channel Supply Chain Manager Fredrik
Markström, som båda arbetar med att planera för kanal 23E. Eftersom kanal 23E är helt
kundorderstyrd uppkommer svårigheter vid dess planering. Främst uppstår problem om
kunden göra sena förändringar eller att det kommer in en kundorder som ska prioriteras.
Detta kräver en mycket smidig och flexibel planering som kan vara svår att uppnå.
Enligt Anna-Greta och Fredrik har kanal 23E i ganska stor utsträckning påverkats negativt
av den höga kapacitetsbeläggning som finns i skrivande stund. Kapacitetsproblemen har
lett till att bufferten av innerringar för kanal 23E efter härd blivit alltför stor.
Kapacitetsbristen har bidragit till förseningar på de mer tidskrävande ytterringarna, vilket
lett till att innerringarna inte hämtats från lagret eftersom slutprodukten inte kunnat
slutmonteras. Problem beror dock inte enbart på A-härden eftersom kanalen även har
problem med leveranser av svarvade ringar från råvarumaterialleverantören Ovako Steel.
Många av problemen med kanal 23E tror Anna-Greta och Fredrik kommer att lösas i och
med att A-härden får viss överkapacitet. De förväntar sig också att problemen med
Ovakos leveranser försvinner inom den närmsta tiden. Det finns dock ett par saker som
inte kommer lösa sig av sig själv. Bland annat har kanal 23E stora problem med
inrapporteringen av framförallt ytterringar, vilket ofta innebär att lagersaldot är felaktigt i
HBF. Enligt planerarna för kanal 23E borde det inte vara några svårigheter att göra denna
inrapportering. För att komma till rätta med detta problem menar planerarna dock att det
är det viktigt att delge någon ett tydligt ansvar för inrapporteringen av svarvade ringar.
Exempelvis skulle detta ansvar kunna ligga på personalen i avdelningen Terminal &
transport, som har hand om kanalens leveranser. Ett ytterligare problem anser de
intervjuade är att HBF-systemet inte är anpassat till kundorderstyrda order där
förändringar i ordersekvensen kan förekomma. Anna-Greta och Fredrik menar att detta
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kan lösas genom att göra HBF mer användarvänligt och t.ex. möjliggöra s.k. ”drag-ndrop”.
Kanal 24-1
De som finns beskrivet i detta avsnitt har framkommit under intervju med Channel
Supply Chain Manager Lena Holmdahl, som ansvarar för planering av order för kanal 241. Lena anser att kanal 24-1 i sig har en del inre förseningar och ligger i nuläget en bit
efter orderstocken. Hon upplever dock att A-härden har svårigheter med att leverera
kanalens brickor i den sekvens som finns upplagd i HBF, vilket medför interna problem
vid hopsättningsstationerna. Sekvenseringsproblemet tros bero på att härden får mixa
brickor med ringar på chargeringsbrickorna, allt för att utnyttja den befintliga kapaciteten
maximalt. Detta bidrar till att vissa partier helt enkelt får ”brytas upp” och härdas när det
är möjligt att samköra brickor och ringar.
Kanal 25
Vid en intervju med Channel Supply Chain Manager, Kia Jarl, framkom några problem
hon tycker är viktiga att lösa. Framförallt är det även i kanal 25, precis som för kanal 241, svårigheter med att A-härden inte håller den satta sekvensen. Kia nämner samma
troliga orsak som Lena Holmdahl, att problemet främst beror på att härden kör deras
brickor tillsammans med större ringar. Trots detta fungerar det i dagsläget ganska bra
eftersom kanal 25 håller en relativt stor buffert av brickor, vilket gör att de kan hantera ett
varierande inflöde från A-härden. Kia ser dock inte detta som hållbart i längden då kraven
på att hålla nere ledtider och lagernivåer ständigt ökar.
Kia anser också att det slarvas vid inrapporteringen till HBF. Hon tycker att
uppdateringen i HBF produktion, som ska skötas av personalen i A-härden, inte fungerar
tillfredsställande i dagsläget. Detta medför att antingen Kia eller personal i produktion får
ta sig tid till att uppdatera i HBF, trots att detta inte är deras ansvar. Ett ytterligare
problem anser Kia vara kontrollen av svarvbufferten. I skrivande stund finns svårigheter
för kanal 25 att planera inköp av svarvade ringar till svarvbufferten, vilket kan medföra
högre lagernivåer. Detta problem, som inte är A-härdens fel, tror hon dock snart kommer
att lösas då kanalen har för avseende att införa avrop av svarvade ringar till
underleverantören.
Kanal 29 och Lr2
De problem och åsikter som framkommit angående planeringen för kanal 29 och Lr2 är
hämtade från en intervju med Martin Mårtensson och Claes Kristenson. Martin är för
nuvarande Channel Supply Chain Manager för båda kanalerna, men Claes ska snart ta
över planeringen av kanal 29.
Kanal 29 är precis som kanal 23E kundorderstyrd, vilket leder till problem med
uppdateringen av HBF. De intervjuade finner denna uppdatering svårhanterlig och vet
inte heller riktigt vem som är ansvarig för att den utförs. Ett ytterligare problem som
framkom under intervjun är att det förekommer förseningar som skapar sekvensproblem.
Eftersom A-härden har hög beläggning på genomflödesugnarna 25 och 27 har ringar med
härdkod 95 (tidsödande ställ, se Tabell 2-1 på sida 22) i kanal 29 blivit lidande. Ringar
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med härdkod 95 och långa takttider har flyttats över till gropugnarna där det i dagsläget
ofta bildas köer. Då det finns materialfamiljer där inner- och ytterring har olika härdkod
uppkommer problem då en av ringarna har härdkod 95. Detta ger effekten att ringen med
härdkod 95 och längre takttid ”stoppas upp” vid gropugnarna samtidigt som den
tillhörande ringen med härdkod 51 eller 56 går igenom någon av genomflödesugnarna och
blir klar tidigare. Att inner- och ytterring inte är färdighärdade samtidigt skapar problem i
hopsättningskanalerna. Kunderna får följaktligen höga lagernivåer av t.ex. innerringar
samt att de inte kan följa den upplagda sekvensen i hårdsvarven och hopsättningen. Enligt
Martin och Claes har kanal 29 också haft problem med att få material från
råvaruleverantören Ovako Steel AB, vilket skapat förseningar i hela produktionskedjan.
Kanal LCK3
Personen som intervjuats angående planeringen kring LCK3 heter Roberth Eriksson och
är Channel Supply Chain Manager för kanalen. Han anser att det största problemet som
han stöter på gällande A-härden är den bristande uppdateringen av HBF. Det är ofta som
antalet ringar i HBF är felaktigt, både vad gäller antalet som finns i inlagret och antalet
som rapporterats färdiga. Det finns tillfällen då planeraren tror att de ligger efter, på grund
av att det i HBF står att de ej är härdade, men i själva verket är ringarna färdighärdade och
står i utlagret och väntar på transport. Ett annat problem är att det ”fuskas” med staplarna
i HBF, dvs. de så kallade härdbuffertarna, se Figur 2-14 på sida 21. Enligt Roberth
manipuleras staplarna så att det ser ut som om kanalerna är i större behov av ringar än vad
de i verkligheten är, vilket medför att de hamnar ”före” i kön och får sina ringar härdade
tidigare.
6.9.2 Uppsatta regler för ansvarstagande kring uppdatering av HBF
Efter de gjorda intervjuerna har det framkommit många frågetecken kring vem som
egentligen ansvarar för t.ex. inrapporteringen till HBF. I användarmanualen för HBF finns
det definierade regler för hur planeringssystemet samt den tillhörande inrapporteringen
ska skötas. Nedan följer några exempel på uppgifter som olika positioner inom SKF
ansvarar för (Westlund, 2004).
Channel Supply Chain Managers ska exempelvis ansvara för att:
1. Övervaka så att den från MPSS nedladdade sekvensen (per kanal) stämmer med
den efter vilken tillverkningen avses ske. Sekvensen ska speglas på minst MV-nivå
(Huvudvariant-nivå).
2. Bevaka så att svarvade ringar inköpta från underleverantörer rapporteras in i HBF.
(Själva inrapporteringen sköts av Terminal & transport)
Svarvpersonal och avdelningen Terminal & transport ska ansvara för att:
3. Inkommande material till härdens inlager rapporteras in i ”svarvbuffert” i HBF och
ställs på för typen avsedd kanalruta.
4. Inkommande gods från underleverantör inrapporteras till HBF samtidigt som
lossning och placering sker i avsedd kanalruta före härd.
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Härdpersonal är bl.a. ansvarig för att:
5. Utifrån buffertdiagrammen för härd och svarv för de olika kanalerna och härddata
för de olika ringtyperna ta beslut om nästa typ att härda.
6. Göra överföring av ringar från ”svarvbuffert” till ”härdas” i HBF så att materialet
”syns” i ugnarna.
Härdchefens ansvarsområden innefattar exempelvis att:
7. Uppdatera HBF så att systemet innehåller korrekta uppgifter om härdkoder,
takttider och genomloppstider.
8. Se till så att all rapportering och uppdatering av HBF sker på ett tillförlitligt sätt så
att rätt prioriteringar och härdbeslut kan fattas.
9. Se till att ny härdpersonal får den utbildning inom HBF som är nödvändig.
Produktionscheferna ansvarar bl.a. för att:
10. Bevaka kanalernas svarv- och härdbuffertstatus. Vid behov initiera eventuella
åtgärder, som vid exempelvis utebliven rapportering.
11. Rapportering och redovisning i HBF sköts på ett tillförlitligt sätt så att personalen
vid genomflödesugnarna 25 och 27 kan göra de rätta prioriteringarna och vid varje
tillfälle fatta rätt härdbeslut.
12. Se till att ny personal får den utbildning inom HBF som är nödvändig.
Kanalpersonal slip/hårdsvarv/hopsättning har exempelvis ansvar för att:
13. Vid start i slip göra uttag från ”härdbufferten” i HBF.
De ovan nämnda ansvarsområdena är mycket viktiga för att HBF-systemet och
tillverkningen i härden och de närmsta stegen ska kunna ske på ett bra sätt. När berörd
personal inte tar sitt tilldelade ansvar uppstår några av de problem som framkommit i
avsnitt 6.9.1, sida 92. För att HBF ska vara ett användbart och tillförlitligt
planeringssystem krävs det att all data är uppdaterad och korrekt. Detta i sin tur fordrar att
de anställda samverkar för att få HBF till ett fungerande system. Eftersom några
ansvarsområden för olika positioner överlappar varandra är det även oerhört viktigt att
inte förlita sig på att någon annan utför det som ska göras. Det är t.ex. bättre att två
ansvarstagare vid något tillfälle utför samma uppgift än att den inte blir gjord
överhuvudtaget.
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7 Slutsatser och rekommendationer
Det sista kapitlet innehåller de slutsatser och rekommendationer
examensarbetet kommer fram till, och skapar på så vis det tänkta
beslutsunderlag arbetet haft som målsättning att ta fram.
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7.1 Kapacitet och Säkerhetskapacitet
För att förbättra den svåra beläggningssituation som A-härden befunnit sig i en längre tid,
är det viktigt att ta vara på tillfället som ges under 2005 och 2006. Den gjorda analysen i
avsnitt 6.2 och 6.3, på sida 71 och 76, har visat att då D-härden tar över stora delar av Ahärdens produktion finns möjligheter att använda sig av överkapacitet för att reducera
genomloppstider i härden. Som tidigare nämnts och illustrerats är det vid hög beläggning
som köer och väntetider ökar, vilket medför längre genomloppstider. För att motverka
dessa negativa effekter krävs kapacitet som kan ta hand om inre och yttre fluktuationer
och händelser.
De uträkningar som arbetet utfört visar att A-härden inte kommer att kunna ha den höga
överkapacitet som det tidigare spekulerats kring. Överkapaciteten uppgår till att knappt
täcka den planerade säkerhetskapaciteten på 20 %, se avsnitt 6.3.2 på sida 77, vilket
innebär att härden blir begränsad i de möjligheter en högre överkapacitet skulle kunna
bidra till.
7.1.1 Generella kapacitetsrekommendationer för 2005 och 2006
Med hänsyn till kapacitetsbilden för 2005 (då D-härden körts igång för fullt) och 2006
samt säkerhetsmarginalen på 20 % ges följande generella rekommendationer:
• Inget mindre än ett femskiftsschema är aktuellt i A-härden. Det kan vara möjligt att
reducera personalstyrkan (färre personer), men skiftgraden får och kan ej ändras
om de planerade produktionsvolymerna ska klaras av.
• Om personalstyrkan reduceras är det viktigt att inse att även säkerhetsmarginalen
minskas. Det är därför nödvändigt att ha tillgång till flexibel personal som snabbt
kan rycka in då behov finns.
• Det framarbetade kanalkonceptet inom SKF kräver att en delad operation som Ahärden måste ha säkerhetskapacitet samt inte får vara produktionskedjans
flaskhals. All personal bör därför inse betydelsen av att kunna hålla
säkerhetskapacitet (flexibilitet) i processen. Därför är det viktigt att alla informeras
om situationen och strävar efter att hålla beläggningen inom ett acceptabelt
område.
• Säkerhetskapaciteten ska enbart användas då den absolut behövs för att t.ex. korta
genomloppstiden för ett försenat parti och/eller ”köra undan” samtidiga
inleveranser och på så vis förkorta genomloppstider i ugn och väntetider i inlagret.
Säkerhetskapaciteten är inte till för att höja output under en längre tid eftersom Ahärden då återigen riskerar att få problem med hög beläggning. Enbart då
omständigheterna tillfälligt kräver extra kapacitet bör dessa timmar brukas för att
lösa temporära problem.
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• De lediga timmar per dag som benämns säkerhetskapacitet går ej att ackumulera
för att användas i framtiden. Dessa bör därför dagligen utnyttjas till service och
underhåll av maskiner, utbildning av personal, arbetsplatsträffar, Total Process
Management osv.
7.1.2 Om produktion till Hanover tas in
Det är sannolikt att stödhärdning till fabriken i Hanover, USA, kommer att ske för den
nämnda tidsperioden. Följande rekommendationer ges då för år 2005:
• Det måste beaktas att den tänkta säkerhetskapaciteten på 20 % inte klaras av fullt
ut ens med ett femskiftsschema. Dock kan marginalen nästan hållas (19 %), vilket
innebär att A-härden inte bör ta in ytterligare tillverkning som eventuellt kan bidra
till beläggningsproblem.
• Det bör återigen nämnas att säkerhetskapaciteten på 4,5 timmar per ugn och dag
som här blir ledig i A-härden inte alltid går att ”spara” till efterföljande dag för att
istället utnyttjas då. Om tillverkningen är dygnsbaserad, som den bör vara, går det
nämligen inte att ”skjuta upp” oanvända ugnstimmar till ett senare tillfälle. Som
nämnts i de generella rekommendationerna bör dock säkerhetskapaciteten endast
användas till produktion då den verkligen behövs.
• Eftersom det inte finns någon extra kapacitet att spela med, förutom
säkerhetskapaciteten, rekommenderas det att inte försöka korta genomloppstiderna
i härden med tekniken orderklyvning/parallellisering. Detta beror på den ökande
andelen ställ som då måste utföras.
För 2006 ges dessa rekommendationer:

• Då säkerhetskapaciteten sjunker till en marginal på 15 % (3,7 timmar per ugn och
dag) rekommenderas det starkt att inte ta in ytterligare produktion under en längre
tid.
• Om säkerhetskapaciteten måste användas är det än viktigare att förutse effekterna
av de val som görs. Eftersom säkerhetskapaciteten är lägre än för 2005 ”äts” dessa
timmar också snabbare upp och härden hamnar lättare i problem med hög
beläggning.
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7.1.3 Om produktion till Hanover inte tas in
Det är fortfarande en möjlighet att SKF beslutar om att inte stödhärda till Hanover, USA.
Detta skulle medföra högre ledig kapacitet i härden samt bättre möjligheter att förkorta
dess genomloppstider. För 2005 ges följande rekommendationer:
• Ett femskiftsupplägg har möjlighet att hålla den bestämda säkerhetskapaciteten på
20 % och samtidigt ha 1,6 lediga timmar per ugn och dag över. Dessa timmar bör
A-härden använda på ett sådant sätt att det skapar fördelar för hela
produktionskedjan i form av exempelvis lägre genomloppstider, bättre
synkronisering med internkund, lägre kapitalbindning i lager etc.
• Om tekniken orderklyvning/parallellisering används för att korta genomloppstider
genom härden är det oerhört viktigt att begrunda om tillvägagångssättet verkligen
ger ett positivt resultat på det/de utvalda partiet/partierna. Eftersom ställtiden i
många fall är så pass lång måste berörd personal i A-härden på förhand veta de
närmsta effekterna av det tänkta valet, se tabellerna i avsnitt 6.4.3 sida 80.
Eftersom produktionsvolymerna ökar inför 2006 kommer antalet lediga timmar i ugnarna
att minska. Detta medför nedanstående rekommendationer:
• Säkerhetskapaciteten kan fortfarande hållas med ett femskift, men de extra lediga
timmarna sjunker från 1,6 till 0,7 per dag och ugn. Detta innebär att det blir svårare
att förkorta ledtiderna i härden utan att ta av säkerhetskapaciteten, vilket medför att
det är än viktigare att tänka igenom effekterna av orderklyvning/parallellisering.
• Ingen ytterligare produktion (under en längre tid) bör tas in utan att noggrant
undersöka och analysera konsekvenserna.

7.2 Orderklyvning och Flöde
Eftersom tider i ugn, saltbad osv. inte går att påverka och måste göras i en bestämd
sekvens, har detta examensarbete aldrig haft som mål att drastiskt försöka ändra på och
optimera flödet genom härden. Däremot har orderklyvning och parallellisering nämnts
redan i ett tidigt skede, vilket till viss del ändrar de gamla flödena. Orderklyvning går som
tidigare förklarats ut på att bryta upp en order och förlägga den på parallella resurser,
därav parallellisering.
För att korta genomloppstiderna på de utvalda materialfamiljerna har enbart
orderklyvning studerats. Detta eftersom planeringssystemet HBF bestämmer om vilken
order som ska köras vid en viss tidpunkt, vilket inneburit att ingen påverkan kunnat göras
gällande prioriteringar osv.
I problemanalysen, avsnitt 6.4.3 sida 80, togs det fram tabeller med de intressanta
materialfamiljerna där effekter av orderklyvning kan ses. Dessa bör studeras och finnas i
tankarna då ledtidsreduceringar är planerade att genomföras. Framförallt Tabell 6-9 på
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sida 82 är framtagen för att hjälpa personalen i A-härden att bestämma när orderklyvning
på de utvalda materialfamiljerna ger förkortade genomloppstider.
För att på ett enkelt och överskådligt sätt sammanställa arbetets slutsatser och
rekommendationer gällande flöde och orderklyvning har dessa resulterat i följande
punkter:
• Om båda ugnarna körs med samma härdkod, förutsatt att båda ugnarna är lediga
och inget ställ behöver göras, kan orderklyvning/parallellisering med fördel
utnyttjas utan att tappa kapacitet.
• Då orderklyvning är aktuellt bör Tabell 6-9, sida 82, studeras för att se om den
direkta effekten för ett parti blir kortare genomloppstid. Eftersom det bl.a. är
partistorleken som indirekt styr en eventuell ledtidsreducering är det av största vikt
att för ett enskilt parti veta var gränsen mellan förtjänst och förlust går.
• För att tabellerna, angående orderklyvning/parallellisering, i den gjorda
problemanalysen ska stämma så bra som möjligt krävs det att ett uppdelat parti kan
starta i båda ugnarna samtidigt. Eftersom verkligheten oftast inte ger möjlighet till
detta måste hänsyn tas till de rådande förutsättningarna just vid det tillfälle då
orderklyvning är aktuellt.
• Om härdkod 95 används i en av ungarna är det inte aktuellt att använda
orderklyvning för någon av de utvalda materialfamiljerna. Detta eftersom ställtiden
är så pass lång som minst 8 timmar.
• Orderklyvning medför ett ökat arbete och ansvar för framförallt truckförarna,
eftersom partiet ska delas upp och transporteras till båda ugnarna. För att det ska
fungera optimalt krävs ett bra samarbete mellan truckförare och den person som tar
beslutet om att ett parti ska klyvas.
• Då orderklyvning används ökar ansvaret på all inblandad personal för att se till att
effekterna verkligen blir positiva. Det krävs att alla är informerade om och arbetar
mot ett gemensamt mål.
Några specifika rekommendationer och slutsatser för A-härdens interna flaskhals,
riktningsstationen, har tagits fram och sammanställs nedan:
• Riktningsoperationen måste bemannas så att den klarar av att rikta ringar då behov
finns. Om inte detta sker ökar sannolikt genomloppstiderna för de drabbade
produkterna och följden blir högre kapitalbindning, eventuella förseningar,
missnöjda kunder osv.
• Eftersom riktningsstationen är en delad operation och samtidigt en intern flaskhals
måste den ha överkapacitet. Det av SKF framtagna kanalkonceptet kräver
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dessutom att en delad operation inte får vara flaskhals samt att det är tvunget att
säkerhetskapacitet finns i ett sådant produktionsavsnitt.
• Det rekommenderas därför att all personal i härden bör utbildas och motiveras för
att rikta ringar. Tillgång till flexibel personal i en delad operation som
riktningsstationen är nödvändig för att minimera risken för vänte- och kötider och
därigenom förseningar.

7.3 Kapitalbindning i lager och PIA
Lagerhållnings- och kapitalbindningsanalysen, se avsnitt 6.5 sida 83, visar att kostnaderna
som A-härden riskerar att ta på sig vid händelse av felaktiga planerade ledtider är
förhållandevis stora (ca 2,5 miljoner kronor per år ifall de planerade ledtiderna är en dag
längre än de verkliga). Därför rekommenderas att:
• Härdchefen bör se till att uppföljningar av genomloppstiderna i A-härden görs.
Detta bör ske efter det att D-härden tagit över sin planerade produktion.
Anledningen till att det måste göras efter denna tidpunkt beror på den lägre
kapacitetsbeläggning som kommer att bli i A-härden, se avsnitt 6.2.2 sida 71.
Lägre beläggning medför sannolikt kortare genomloppstider, vilket kräver
uppföljning för att få maximal effekt.
D-härdens övertagande av produktion kommer också leda till mindre kapital bundet i
PIA, på grund av lägre kö- och väntetider, enligt analysen utförd i avsnitt 6.8 på sida 89.
Det är dock viktigt att försöka lösa de övriga problem som gör att onödigt kapital binds i
PIA. Därför rekommenderas följande:
• En uppföljning av kvaliteten hos de externa svarvleverantörerna bör utföras. Att
lokalisera felkällan samt att försöka få leverantörerna att åtgärda detta är viktigt för
att säkerhetsställa en hög kvalitetsnivå på de levererade ringarna.
• Säkra full bemanning i riktningsstationen samt motivera personalen att utföra
riktningen.
Om dessa problem reduceras kommer kö- och väntetiderna att minska i härden och
därmed också kapitalbindningen i PIA. Vid en noterad förändring i genomloppstiderna
genom A-härden, antingen på grund av den lägre beläggningen eller på grund av
förbättringar som gjorts, bör härdchefen:
• Kontakta Channel Supply Chain Managern (CSCM) för de kanaler som påverkas
av förändringen och säkerställa att de kommer att använda sig av den uppdaterade
genomloppstiden. Om inte den uppdaterade genomloppstiden används som
planerad genomloppstid kommer förbättringarna som gjorts att gå till spillo. Detta
eftersom ringarna/brickorna som passerar A-härden snabbare än tidigare, på grund
av lägre kö- och väntetid, blir liggande i lager och binder kapital.
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Som mått på utförda förbättringar kan personalen i A-härden då jämföra
kapitalbindningen i PIA med den kapitalbindning som finns idag (ca 3,5 miljoner kronor
per år, se Tabell 6-12 sida 90) samt jämföra med det ultimata målet, kapitalbindningen vid
användning av teoretiska genomloppstider (ca 1 miljon kronor per år, se Tabell 6-12 på
sida 90). Det är inte praktiskt möjligt att få ner de verkliga genomloppstiderna till de
teoretiska, men det är ett bra mått på effektiviteten av de gjorda förbättringarna. Om de
ovan nämnda rekommendationerna följs kommer det leda till sänkta kostnader i form av
lägre lagringskostnader samt mindre kapital bundet i PIA.

7.4 Supply Chain, Just In Time och Detaljplanering
Den gjorda problemanalysen har upptäckt ett antal problem som A-härden i dagsläget
lider av. Ett av problemen som identifierats är dålig synkronisering av material in till och
ut från A-härden, se avsnitt 6.6.1 sida 86. Problemet yttrar sig i form av relativt stora
inleveranser av svarvade ringar, från flera olika kanaler, trots att det ändå inte finns
kapacitet att härda alla samtidigt, vilket leder till onödigt höga inlagernivåer. För en delad
operation som A-härden är det viktigt att synkroniseringen av material fungerar korrekt,
men faktumet att den är delad av flera kanaler gör det extra svårt att uppnå en godkänd
nivå av synkronisering. Det har framkommit av intervjuer med personal som planerar för
de olika kanalerna, se avsnitt 6.9.1 sida 92, att det är komplicerat att uppnå en bra
synkronisering. Anledningen till detta är att det är svårt att veta när A-härden kommer ha
kapacitet att bearbeta en order. För att komma till rätta med dessa problem
rekommenderas att:
• Förbättra synkroniseringen med hjälp bättre planerade leveranser. Försöka se till så
att material anländer enbart när det behövs för att minimera inlagret.
• Använda överkapacitet (säkerhetskapacitet) för att klara av tillfälliga problem med
synkroniseringen. Om problemen är återkommande bör de utredas noggrant för att
förstå varför de uppkommer. Användandet av säkerhetskapacitet ska alltså ej ses
som en långsiktig lösning.
• Informationskanalerna bör förbättras. Alla måste ha som mål och sträva efter att
hela produktionskedjan på ett flexibelt sätt ska kunna ställas om efter ändrade
förutsättningar.
Dessa ovan nämnda problem leder till svårigheter med att följa kanalkonceptet som
inspirerats av JIT-filosofin (finns analyserad i avsnitt 6.7 sida 88). För att förbättra Ahärden med hjälp av Just In Time rekommenderas att:
• Sträva efter att få personalen mer delaktiga i företaget genom större
ansvarsområden. Se till så att alla inblandade förstår och jobbar efter de uppsatta
målen.
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Något annat som kan vara intressant för A-härden finns inom området som kallas för
ständiga förbättringar. Självklart ska alla kontinuerligt arbeta med att förbättra processen,
arbetsmiljön osv., men en specifik rekommendation följer nedan:
• Ett bonussystem bör tas fram för de förslag som leder till konkreta införbara
förbättringar. Ett väl utvecklat och i realiteten genomförbart bonussystem skulle
leda till att området ständiga förbättringar kan utvecklas i en positiv riktning.
Ett område som i dagsläget kan förbättras är ”synligheten” på de produkter som finns i Ahärdens olika steg. Den s.k. lagervisibiliteten är bristfällig på grund av att produkter
lagerhålls på flera olika ställen vid härden. Dessutom finns idag inget system
implementerat för att enkelt hålla reda på vad som finns var. Problemet med den dåliga
lagervisibiliteten finns analyserat i avsnitt 6.6.2, sida 87. För att erhålla en bättre
överblick över var produkter befinner sig i produktionskedjan ges följande
rekommendationer:
• Ett nytt försök bör göras med att införa ett fungerande streckkodssystem. Eftersom
ett mer automatiserat system som används på rätt sätt minskar felmarginaler och
ökar visibiliteten i produktionskedjan, torde det vara överlägset det gamla
manuella systemet.
• För att få ordning på lagervisibilitetsproblemet som nämndes tidigare
rekommenderas att införa ett system med webkameror som övervakar kanalrutorna
i härden. Detta är ett enkelt och väldigt smidigt sätt att överblicka den verkliga
lagersituationen. Att införa ett sådant system bör inte innebära några större
kostnader eller svårigheter vilket gör det till ett rimligt alternativ redan i nuläget.
Inte bara A-härden skulle få nytta av det webbaserade systemet. Om berörd
personal i kanalerna ges tillgång till internetsidan kan de själva enkelt gå in och se
lagerstatus på sina produkter, vilket troligtvis medför att lagernivåerna kan sänkas
ytterligare.
De förslag som nämnts gällande produkt- och lagervisibilitet är projekt som kan startas
upp omedelbart. Den erfarenhet som SKF har av tidigare försök med streckkoder gör
dock att det bör räknas med högre implementeringskostnader och längre inkörningsfas än
för systemet med webkameror. Båda systemen kan tillsammans eller var för sig bidra till
positiva effekter för A-härden och övriga inblandade parter.
Under de gjorda intervjuerna med Channel Supply Chain Managers framkom det att de
flesta intervjuade såg problem med uppdateringen av HBF. Anledningen till detta verkar
vara att de uppsatta ansvarsreglerna för HBF, se avsnitt 6.9.2 sida 94, inte följs av den
inblandade personalen. För att dessa regler efterföljs har följande punkter sammanställts:
Regel 1 gällande Channel Supply Chain Managers (CSCM)
Vissa kanalers CSCM (kanal 23E, 29 och Lr2) har medgett svårigheter med att uppdatera
sekvensen i HBF på grund av dålig användarvänlighet, vilket enligt dem själva gör att de
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bland inte hinner med att hålla sekvensen aktuell. Detta strider mot punkt 1 som säger att
de ska övervaka den från MPSS nedladdade sekvensen så att den stämmer överens med
den efter vilken tillverkning avses ske.
Rekommendation:
• För att åtgärda detta användarvänlighetsproblem bör en programmerare ordna en
tillämpning så att uppdateringen av sekvensen i HBF förenklas. Om det redan finns
en funktion för detta (vissa intervjuade CSCM har indikerat på att funktionen
möjligen redan finns) så bör den berörda personalen informeras om detta.
Regel 2 gällande Channel Supply Chain Managers (CSCM)
Denna regel verkar inte heller helt uppfylld då det förekommer felaktiga uppdateringar
även av ringar inköpta av underleverantörer. Av de intervjuer som gjordes framgick det
inte att CSCM var medvetna om att detta ansvar tillhörde deras arbetsuppgifter.
Rekommendation:
• Samtliga CSCM bör informeras om att detta ansvar ligger på dem.
Regel 3 och 4 gällande svarvpersonal och avdelning Terminal & Transport
Det är viktigt att all inrapportering utförs felfritt eftersom det annars blir svårt för
härdpersonal att ta korrekta härdbeslut. Om inrapporteringen in till och ut från lager felar
blir det besvärligt för planeringspersonalen att veta hur långt en order kommit i
produktionskedjan.
Rekommendation:
• CSCM måste utreda problemet med inrapporteringen. Det krävs information till
berörd personal, i svarvavdelningen och Terminal & Transport, för att få dem att
inse vikten för hela företaget att inrapporteringen sköts på ett bra sätt.
Regel 6 gällande härdpersonal
Regeln säger att härdpersonalen ska överföra ringar från ”svarvbuffert” till ”härdas” i
HBF. Detta missköts enligt CSCM för kanal 25.
Rekommendation:
• Härdchefen bör se över problemet och utbilda personal så att de vet precis hur
överföringen ska skötas.
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Regel 7 gällande härdchefen
Denna regel säger bland annat att härdchefen ska se till att genomloppstiderna som finns i
HBF är korrekta. Eftersom en del av CSCM uppfattar dessa som inaktuella bör de
undersökas och uppdateras.
Rekommendation:
• Om uppföljning av genomloppstider genomförs och registreras på ett korrekt sett i
HBF kan sedan genomloppstiden i HBF användas av CSCM som planerade
genomloppstider. Detta är ett bra steg för att få ner lagringskostnader eftersom det
leder till att CSCM använder korrekta genomloppstider, dvs. genomloppstider som
bättre motsvarar de verkliga.
Regel 8 gällande härdchefen
Härdchefen ska se till att all rapportering och uppdatering av HBF sker på ett tillförlitligt
sätt så att rätt prioriteringar och härdbeslut kan fattas.
Rekommendation:
• Gå igenom de uppsatta reglerna med de personer som inte följer dem. Härdchefen
bör göra produktionscheferna uppmärksamma på att de har ansvar för
inrapportering och uppdatering, enligt regel 10 och 11, se avsnitt 6.9.2 sida 94.
Regel 10 gällande produktionscheferna
Denna regel säger att produktionscheferna ska initiera åtgärder som exempelvis vid
utebliven inrapportering till HBF, vilket ofta tyvärr inte görs.
Rekommendation:
• Produktionscheferna bör utförda åtgärder i form av att lokalisera var rapportering
till HBF går fel. Därefter måste berörd personal informeras om vikten av att hålla
HBF-systemet uppdaterat och personalutbildning ske vid behov.
Regel 11 gällande produktionscheferna
Vid en av de utförda intervjuerna framkom det att manipulation av härdbufferten kan
förekomma, se avsnitt 6.9.1 på sida 92. Detta strider mot regel 11 som säger att
rapportering och redovisning i HBF ska skötas på ett tillförlitligt sätt så att personalen vid
genomflödesugnarna 25 och 27 kan göra de rätta prioriteringarna och vid varje tillfälle
fatta rätt härdbeslut. Om personalen i härden inte kan lita på data som finns i HBF kan de
inte heller fatta rätt beslut gällande vad som ska härdas härnäst. Detta leder till dålig
prioritering och kan skapa irritation bland personal i de kanaler som sköter sin
rapportering och redovisning i HBF på ett korrekt sätt.
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Rekommendation:
• Detta är ett problem som måste lösas, annars riskerar hela idén med HBF:n att gå
om intet. Någon högre uppsatt person bör sätta sig ner med produktionscheferna
och förklara för dem hur viktigt det är att data i HBF är korrekt.
A-härdens planeringssystem HBF är ett viktigt system inte bara för härden men även för
hela produktionskedjan. Fungerar inte uppdatering och inrapportering till HBF kommer
troligtvis synkroniseringen mellan produktionsstegen att bli sämre, lagernivåerna i både
in- och utlagret att öka, genomloppstiderna förlängas, totala ledtiderna att öka osv. Detta
innebär att all berörd personal måste arbeta för att systemet ska kunna utnyttjas till dess
maximala potential.
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