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Sandvik Coromant is a worldwide supplier of tools, tooling solutions and know-how
to the metalworking industry. Sandvik Coromant in Gimo is manufacturing various
models of carbide inserts for metal cutting. The majority of the inserts are coated to
create a unique combination of toughness and wear resistance, even in complex
shapes.
The inserts are transported through the coating process in a charge, the charge
almost completely consists of graphite materials of various design e.g. load carriers.
The graphite material will eventually wear out and must be replaced with new
graphite. Sandvik puts through several charges per day which makes the consumption
of graphite great. The graphite material is relatively expensive and Sandvik therefore
spends large amounts of money each year on new graphite.
Unclear structure in the operation of the order and management of new graphite
materials have led to e.g. unnecessary inventories, at times material shortages and
uneven loading of the coating ovens. The aim of the thesis has been to investigate and
analyze current way of working regarding ordering and handling of graphite materials
and to come up with a concrete proposal for improvement of the working methods.
The project was divided into two phases, a situation analysis and a design phase.
Phase one was to make an overall situation analysis to create a clear picture of how
the work is done today (May 2016) and find out areas for improvement. Current
situation analysis was based on interviews and practice with operators, technicians
and the production manager for the concerned department.
Phase two was the design of an improvement proposal for a new way to work. It was
initiated by a literature study to find ideas, possible concepts and a firmer relevant
foundation of knowledge. In order to define the project, a decision about the projects
boundaries was made with the department manager, production manager and the
supervisor. The design was then created through a workshop / meeting with
operators in the department. The workshop was coordinated to go through the
problem and get perspectives and views on how a new way of working could be
created.
The result was a proposal for a new way of working for ordering graphite material. It
is based on having a system that uses kanban card to visualizes when the order are to
be made and initiates the order process. The proposed approach organizes the
inventory better, thereby reducing inventory levels for new pin carriers by 40%. It
also means a possible reduction of the inventory of graphite storage at the supplier,
the storage at the supplier could be reduced by 43%.
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Sammanfattning
Sandvik Coromant är en världsomspännande leverantör av verktyg, verktygslösningar och
know-how till metallbearbetningsindustrin. I Gimo tillverkar Sandvik Coromant bl.a. många
olika modeller av hårdmetallskär för metallbearbetning. Den allra största delen av skären
beläggs för att skapa en unik egenskapskombination av seghet och nötningsbeständighet, även
i komplexa former.
Skären transporteras i charger genom beläggningsprocessen, charger som till största delen
består av grafitmaterial av olika utformning som bl.a. lastbärare. Grafitmaterialet blir med
tiden dåligt och måste bytas ut mot nytt och eftersom det körs många charger om dagen så blir
åtgången av grafit stor. Grafitmaterialet är relativt dyrt och Sandvik tvingas därför lägga ut
stora summor varje år på ny grafit.
Otydlig struktur i arbetssättet för beställning och hanteringen av nytt grafitmaterial har bl.a.
lett till onödiga lager, tidvis materialbrist samt ojämn belastning av beläggningsugnarna.
Syftet med examensarbetet har därför gått ut på att undersöka och analysera nuvarande
arbetssätt kring beställning och hantering av grafitmaterial, samt att komma fram till ett
konkret förbättringsförslag av arbetssättet.
Projektet delades in i två faser, en nulägesanalys och en design fas. Fas ett var att göra en
grundlig och genomgående nulägesanalys för att skapa en tydlig bild över hur man arbetar
idag (Maj 2016) och potentiella förbättringsområden. Nulägesanalysen baserades på
intervjuer och praktik med operatörer, tekniker och produktionsledare. Fas två var design av
förbättringsförslag på ett nytt arbetssätt. Den initierades av en litteraturstudie för att finna
idéer, möjliga koncept och en fastare relevant kunskapsgrund att stå på. För att avgränsa
projektet till ett förbättringsområde gjordes en avstämning med avdelningschefen,
produktionsledaren och handledare. Designen skapades sedan huvudsakligen utifrån ansvariga
operatörer inom området genom att en workshop/möte samordnades för att gå igenom
problemet och få synvinklar och synpunkter på hur ett nytt arbetssätt skulle kunna läggas upp.
Resultatet blev ett förslag på ett nytt arbetssätt för beställning av grafitmaterial. Det bygger på
att ha ett system med kanbankort som visualiserar när beställning ska göras och initierar
beställningsprocessen. Det föreslagna arbetssättet organiserar lagret bättre och på så vis
minskar lagernivåerna för nya stifttallrikar med 40 %. Det medför även en möjlig sänkning av
lagret hos grafitleverantören, procentuellt sett så kan lagret hos leverantören sänkas med 43
%.

Nyckelord: Grafitmaterial, arbetssätt, processanalys, förbättringsförslag, lagerstyrning
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Förord
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som jag under våren 2016 har utfört i
uppdrag av Sandvik Coromant i Gimo. Examensarbetet är den avslutande delen av min
utbildning på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Uppsala Universitet.
Jag vill tacka alla anställda och ansvariga på Sandvik Coromant för deras öppenhet och
vänliga tillmötesgående, det har hjälp mig otroligt mycket när jag har samlat information och
försökt mig förstå alla processteg.
Stort tack till Britt och Sofie som har varit de som jag vänt mig mest till efter information,
men även som bollplank och idé källor till projektets förbättringsförslag.
Speciellt tack vill jag rikta till min handledare Daniel samt kollegorna Sofia, David och Tove
för möjligheten att ens få komma till Sandvik och kunna skriva mitt examensarbete. De har
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mig.
Tack till min ämnesgranskare Claes Aldman för råd och stöd vid oklarheter i arbetet.
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Emil Holgersson
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Sandvik Coromant är en del av affärsområdet Sandvik Machining Solutions inom
Sandvik-koncernen. Sandvik Coromant är en världsomspännande leverantör av verktyg,
verktygslösningar och know-how till metallbearbetningsindustrin och finns
representerat i 130 länder. Sandvik Coromant satsar stort på forskning och utveckling
för att alltid ligga i framkant inom sitt område och skapa nya unika innovationslösningar
och produktivitetsstandarder tillsammans med deras kunder.
Sandvik Coromant i Gimo tillverkar många olika modeller av hårdmetallskär för
metallbearbetning, av dessa beläggs stora delar av produktionsvolymen i en Chemical
vapor deposition(CVD)-process. Inför CVD-beläggningen byggs en charge för att
transportera skären genom processen, se Figur 1.1. Chargen byggs av grafitmaterial av
olika utformning som bl.a. lastbärare och charge-ringar, detta för att grafit har goda
egenskaper så som ex: grafit klarar höga temperaturer, har låg vikt och att det rör sig
väldigt lite eftersom dess utvidgningskoefficient är väldigt låg. Grafitmaterial slits och
beläggningen blir efter flera körningar för tjock för att grafitmaterialet ska fungera för
fortsatt användning, materialet skickas då antingen på avbeläggning eller byts ut.
Eftersom det körs många charger om dagen och de nästan helt består av grafit så blir
åtgången av grafit stor, grafitmaterialet är relativt dyrt och Sandvik tvingas därför lägga
ut stora summor varje år på ny grafit.

Figur 1.1 Illustration av T.V. ett skär och T.H. en charge inuti en ugn
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1.2 Problembeskrivning
På grund av bristande struktur i arbetssättet har Sandvik Coromant fått en del problem i
beställning och hanteringen av nytt grafitmaterial. Detta har bland annat lett till onödiga
lager, tidvis materialbrist samt ojämn belastning av beläggningsugnarna.
Idag är det operatörer på CVD-chargeringen som med sin erfarenhet och känsla avgör
när grafitmaterialet är oanvändbart. Operatörer på CVD-chargeringen är också
ansvariga för beställning av nytt grafitmaterial. Vid vilken lagernivå samt i vilken
kvantitet beställningen ska ske baseras på deras erfarenhet, känsla samt lagersaldo. I och
med operatörernas olika arbetssätt och att lagersaldot ofta inte stämmer överens med
den verkliga lagerstatusen medför detta att beställningarna blir ojämna och det uppstår
tidvis materialbrist, onödiga lager samt att beläggningsugnarna får en ojämn belastning.
Ugnarnas ojämna belastning kommer av att grafitmaterialet måste förbeläggas i CVDprocessen innan det används till skärbärande charger och förbeläggningen är en
tidskrävande och kostsam process som tar upp produktionskapacitet.
Sandvik Coromant ser nu stort värde i att utvärdera dagsläget med avseende på
ekonomiska aspekter och leveransförmåga från CVD-beläggningen. Därefter kommer
ett nytt visuellt arbetssätt behövas för planering/strukturering av dessa körningar och
beställningar. Det efterfrågas att kunna uppnå ett dragande flöde i arbetssättet där lagret
anpassas efter behovet, materialbrist undviks och förbeläggningsprocesserna kan
planeras bättre.

1.3 Syfte och Mål
Examensarbetet syfte är att undersöka och analysera nuvarande arbetssätt kring
beställning och hantering av grafitmaterial, samt att arbeta fram ett konkret
förbättringsförslag av arbetssättet.
Vad examensarbetet ska komma fram till:





En sammanställning på hur hantering och beställningar av grafitmaterial vid
CVD-beläggningen utförs idag.
Brister i arbetssättet kring hantering och beställning.
Ett förbättringsförslag på hur ett dragande flöde skulle se ut, hur det skulle
kunna appliceras och hur det kan vara ett bättre samt mera lämpligt arbetssätt.
Ekonomiska besparingar ett nytt arbetssätt skulle kunna inbringa.

1.4 Avgränsningar
Arbetet inriktar sig endast mot chargeringsgrafit, ekonomiska beräkningar och
utveckling av ett nytt arbetssätt kommer därför också begränsas till det området. Detta
är viktigt att urskilja då CVD-ugnarna också använder mycket grafitmaterial som inte
hör chargebygget till.
Arbetet innefattar inte någon implementeringsfas eftersom det kräver ytterligare
planering/strukturering och den tiden ryms inte inom projektets tidsram.
2

Ytterligare avgränsningar har gjorts senare i arbete eftersom det från början inte funnits
tillräckligt klar blid av hur förbättringspotentialen ser ut i processen. Tekniska brister i
processen som exempelvis problem med förbeläggning i CVD kommer inte att redas ut
i det här arbetet eftersom syftet är att komma fram till ett förbättringsförslag av
arbetssättet kring beställning och hantering av grafitmaterialet.

1.5 Metod
Examensarbetet kan delas upp i två huvuddelar med cirka 50/50 i arbetsfördelning
mellan faserna.



Nulägesanalys
Design
o Besparingsberäkningar

Nulägesanalysen genomfördes genom praktik och intervjuer med produktionsledare,
tekniker och operatörer på CVD-chargering, näthantering och CVD-beläggning. Detta
ledde till en tydlig bild över hur man arbetar och potentiella förbättringsområden. För
att skapa förståelse för teknikers och operatörers olika arbetssätt och uppfattning
skapades ett frågeformulär med gemensamma intervjufrågor. För att kunna skapa denna
mall med intervjufrågor erbjöds första dagen en kortare visning av beställnings och
materialhanteringsprocessen, min egna tidigare arbetserfarenhet från avdelningen gjorde
det också lättare att snabbt bli insatt och förstå. Intervjuerna skedde individuellt för att
undvika eventuella kontroverser och inflytande av andra på intervjupersonen. Tack vare
operatörernas öppenhet och tillgänglighet fanns det möjlighet att närsomhelst ta sig ut
på golvet och föra dialog med operatörerna. Tidigare arbeten/beskrivningar av
grafithanteringsprocessen från framförallt tidigare avdelningstekniker söktes upp för att
studeras, detta för att finna och ta vara på all eventuell användbar information som
redan finns. Denna information bestod bland annat av statistik över grafitbeställningar,
förbeläggningskörningar, prislistor, följesedlar, m.m.
Efter nulägesanalysen var det dags att påbörja design av ett nytt arbetssätt. I början av
designfasen och även fortlöpande under designen utfördes litteraturstudier för att finna
idéer, möjliga koncept och en fastare relevant kunskapsgrund att stå på inför/under
designen. Litteratur inom bl.a. LEAN och produktionsflöde studerades. Med bättre
insikt i hur nuläget ser ut, teori och eventuella lösningar så gjordes en avstämning med
avdelningschefen, produktionsledaren och handledare för att avgränsa projektet inom ett
område. Designen grundades sedan huvudsakligen utifrån ansvariga operatörer inom
området genom att en workshop/möte samordnades för att gå igenom problemet och få
synvinklar och synpunkter på hur ett nytt arbetssätt skulle kunna läggas upp. Kontakten
och arbetet nära operatörerna har varit av särskilt stor vikt för att alla inblandade i
processen ska få och känna att deras åsikter blivit hörda, att dom har varit med i
beslutsprocessen och att det är för deras och företagets bästa som förbättringar utförs.
Workshopen gick till stor del ut på informationsinsamling som ovan nämnt. Efteråt har
informationen fortsatt flöda genom att kontinuerlig dialog med ansvariga operatörer har
skett ute i produktionen. Detta för att få en bättre praktiskt uppfattning om hur designen
3
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skulle kunna fungera. Den största delen av designtiden lades dock på bearbetning och
sammanställning av informationen. Efter ett gemensamt beslut om lämpligast lösning
kunde uträkningar om besparingar till följd av ett nytt arbetssätt genomföras.
Ett slutligt förbättringsförslag tillsammans med nulägesanalysen utav processen utgör
grunden i slutrapporten för examensarbetet.

1.6 Benämningar och begrepp
Charge är ett engelskt ord och betyder laddning, inom Sandvik och även i denna rapport
har det valts att använda det engelska ordet istället för dess svenska motsvarighet.
Chargering är ett verb som syftar till byggandet av en charge.
Chargeringsgrafit är i den här rapporten ett samlings ord för nio olika slags
grafitmaterial som används vid chargering, dessa är: stifttallrik, stickstålsmall, mt-ring,
toppring 20mm, toppring 30mm, underläggsplatta, centrumring 8mm, centrumring 6mm
och urfräst bottenplan.
CVD – Chemical vapor deposition, översatt till svenska blir det Kemisk ångavsättning.
RAD – Rivning, Avsyning och Dechargering.
Högskåp är förvaringsskåp som baseras på ett automatiserat hyllsystem där material
förvaras på hyllor i höjdled och kan matas ut på kommando.
GHFC1 – Gimo, Hårda, Finishing, CVD. Avdelningsbeteckning som innefattar
avdelningarna: CVD-chargering, RAD och Näthantering.
GHI – Gimo, Hårda, Improvements. – Avdelningsbeteckning för avdelningen
innefattande alla förändringsledare.
PIA – Produkter i arbete.
Ordersärkostnad är all administrativ och övrig kostnad vid varje beställning utöver
kostnaden för materialet.
Tooldoc är Sandviks dokumenthanteringssystem för bl.a. instruktioner.
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2 Teori
2.1 Lean
Lean är en filosofi om hur resurser ska hanteras för att maximera kundvärdet i en
produkt eller tjänst. Detta genom att försöka identifiera och undvika alla faktorer som
inte skapar något värde för kunden, för allt som inte skapar värde för kunden är
potentiellt slöseri. Slöseri inom lean delas in i åtta olika typer, överproduktion, väntan,
onödiga transporter, inkorrekta processer, onödiga lager, onödiga rörelser, defekter
och outnyttjad kapacitet hos medarbetare (Bergman & Klefsjö, 2012, pp. 588-591).
Lean brukar delas in i fem grundläggande lean-principer (Olhager, 2013, p. 460).
1. Värde. Specificera värde efter slutkundens perspektiv.
2. Värdeflöde. Identifiera processerna som krävs för att ta produkten/tjänsten från
allra först början till slutkund.
3. Flöde. Sträva efter ett jämt värdeflöde genom att arbeta med balans mellan
värdeskapande processer.
4. Pull. Arbeta mot ett dragande system som producerar mot efterfrågan från kund.
5. Perfektion. Ständigt omarbeta ovanstående för att ta sig närmare ett ideal
tillstånd att kunna leverera defektfritt, exakt det kunden vill ha, precis när
kunden vill ha det, till ett rimligt pris och med ett minimalt slöseri.
Lean är en filosofi som inte går att bara implementera i ett steg, utan symboliserar och
kräver kontinuerligt och långsiktigt arbete inom principerna. Som hjälp i arbetet med
lean så finns det därför verktyg, några av dom vanligaste är bland annat 5S, Andon,
Jidoka, Kaizen, JIT och Kanban (Bichero & Holweg, 2009).

2.2 Dragande system(kanban)
Det finns två slags system för produktionsreglering, tryckande eller dragande, de är
varandras motsatser och tryckande går ut på att styra produktion efter prognoser och
förutsägelser vad man tror behovet kommer vara. Detta göra att om behovet inte är i den
storlek som förutspått så kommer det bildas ett lager av material innan nästa steg i
processen (Rother, 2013, pp. 121-128).
Dragande system är motsatsen till tryckande och produktionen regleras då efter ett
behov från nästa steg i processen, tillverkning sker alltså inte förrän en efterfrågan på
materialet/tjänsten finns. Huvudsakliga fördelarna med ett dragande system jämför med
tryckande är att minskade cykeltider och PIA, förbättrad kvalitet, jämnare
produktionsflöde och minskade kostnader. PIA minskar eftersom det dragande systemet
gör det omöjligt för överproduktion, kvaliteten ökar eftersom högre nivåer av
kvalitetsfel inte tolereras i system med korta köer och så minskar kostnaderna tack vare
dom andra nämnda fördelarna. Att skapa ett dragande system är också den fjärde
principen inom lean, se 2.1 ovan (Bichero & Holweg, 2009, pp. 148-153).
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Kanban brukar ofta blandas ihop med dragande system eftersom de är relaterade till
varandra. Dragande system är själva planeringsprincipen medans kanban är en typ av
dragande metod. Kanban går ut på att använda sig av visuella kort för att beordra fram
material från steget innan när behovet finns. Det kan klassificeras i två olika typer av
kort, produktions-kanban som förser en tillverkande process med information om
partistorlek och operationsdata, transport-kanban som används av den förbrukande
stationen att beordra fram nytt insatsmaterial. Kanban är faktiskt japanska och betyder
kort eller visuellt bevis (Bichero & Holweg, 2009, pp. 148-153), (Olhager, 2013, p.
306).

2.3 Lagerstyrning
Grundläggande punkter för att skapa ett fungerande lagerstyrningssystem är(Olhager,
2013, p. 285):




Hur mycket ska beställas (avropskvantitet/orderkvantitet)?
Hur ska osäkerhet hanteras (säkerhetslager)?
Hur skall beställning initieras (beställnings-trigger/mekanism)?

2.3.1 Avropskvantitet/orderkvantitet
Bland dom vanligaste och den enklaste metoden för att bestämma optimal
orderkvantiteten är ekonomisk orderkvantitet, på engelska, economic order
quantity(EOQ). Metoden avväger kvantiteten beroende på lagerhållningskostnad(H),
odersärkostnad(K) samt efterfrågan(D), odersärkostnaden är den kostnad varje order har
utöver materialkostnaden. Formeln för den optimala orderkvantiteten(Q) blir då enligt
(Formel 2.1) om inleveransen till lagret sker i hela orderkvantiteten med en gång
(Olhager, 2013, pp. 286-291).
𝑄=√

2𝐾𝐷
𝐻
(Formel 2.1)

Om det skulle vara så att hela orderkvantiteten inte kan levereras med en gång så måste
hänsyn tas till påfyllnadshastigheten(P), eftersom att material då går åt samtidigt som
lagret fylls på. Formeln för optimala orderkvantiteten vid successiv inleverans blir
därför enligt (Formel 2.2) (Olhager, 2013, pp. 286-291).
2𝐾𝐷

𝑄=√

𝐷
𝑃

𝐻(1− )

(Formel 2.2)
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2.3.2 Säkerhetslager
För att kunna förklara säkerhetslager så måste vi först veta vad ledtid och ledtidslager
är, ledtid är nämligen tiden från beställnings-triggerns/mekanismen utlösning till dess
att det nya materialet finns att tillgå. Ledtidslagret kallas den del av lagret som beräknas
gå åt p.g.a. efterfrågan under ledtiden. (Olhager, 2013, pp. 297-299)
Säkerhetslager är en lager del som är utsedd att kompensera för osäkerhet i prognoser av
behovet. Om det endast skulle finnas ett ledtidslager skulle lagernivån hamna runt noll
tills ny inleverans kommer, men eftersom ledtidslagret beräknas på prognoser kan det
variera och det finns risk att bristsituationer uppstår om behovet blir större än beräknat.
Därför finns säkerhetslagret framförallt för att täcka upp slumpmässiga variationer i
efterfrågan under ledtiden, men i många fall används det också som en trygghet mot
bristande leveranser och för att dölja andra problem.
Säkerhetslagret(SL) kan beräknas utifrån standardavvikelsen för efterfrågans
prognosfel under ledtid(σ) och en säkerhetsfaktor(k) som beror av önskad servicenivå
och prognosfelets sannolikhetsfördelning.
Vet man dessa blir ekvationen för säkerhetslagret enligt (Formel 2.3) (Olhager, 2013,
pp. 297-299).
𝑆𝐿 = 𝑘 ∗ 𝜎
(Formel 2.3)

2.3.3 Beställnings-trigger/mekanism
Det finns två grund koncept för att bestämma när beställnings ska göras, antingen
används ett beställningspunktsystem där beställning sker i bestämd kvantitet när lagret
nått en viss nivå(beställningspunkt). Beställningspunkten(BP) avgörs utav summan på
säkerhetslagret adderat med ledtidslagret. Orderkvantiteten bestäms fördelsvis enligt
EOQ formeln.
Det andra är ett periodbeställningssystem där beställning av nytt material sker med
tidsbestämda intervaller, men med varierande orderkvantitet. Detta kräver en inspektion
av lagernivån vid varje beställningstillfälle, inspektionsintervallet som blir kan beräknas
genom division av EOQ med medelefterfrågan.
Periodbeställningssystem är att föredra om försörjningsenheten/leverantören har ett
begränsat tidsfönster för ordermottagning, annars är beställningspunktsystemet bättre
eftersom det ger en tydligare överblick över lagerutvecklingen. Detta gör det möjligt att
tidigare planera och hantera kommande förändringar av olika slag. (Olhager, 2013, pp.
301-306)

7

Examensarbete: FÖRBÄTTRINGSARBETE FÖR BESTÄLLNING OCH HANTERING AV GRAFITMATERIAL

8

3 Nulägesanalys
Denna nulägesanalys är baserad på intervjuer och praktik med operatörer, tekniker och
produktionsledare för hantering och beställning av chargeringsgrafit. Intervjufrågorna
skapades utifrån personlig uppfattning av området efter en kortare visning från
operatörer på näthanteringen, för att ge svar på eventuella frågor och funderingar.
Materialflödet för Chargeringsgrafit beskrivs översiktligt i Figur 3.1. Examensarbetet
inriktas mot aktiviteterna och processerna för att få fram nytt material till produktionen.
Men på grund av att processen för att ta fram nytt chargeringsgrafit påverkar och
påverkas av produktionen, måste hela materialflödet studeras för att kunna bilda en
bättre förståelse för samverkan mellan processerna.

Figur 3.1 Material flöde av chargeringsgrafit

3.1 Materialflöde
Chargeringsgrafiten har tre huvudområden som det passerar igenom flera gånger under
sin tid på fabriken, dessa tre områden är lager, produktion och rengöring.
Huvudingången för material till flödet är genom processen ’nytt material’ som den här
rapporten inriktar sig mot och huvudutgången är till kassation. En avstickare till den
vanliga in och utgången är avbeläggning, avbeläggningen går ut på att en del av
chargeringsgrafiten som skulle gått till kassation istället kan avbeläggas och användas
på nytt. Hur många gånger chargeringsgrafiten passerar genom flödet innan det kasseras
eller går till avbeläggning är svårt att avgöra eftersom produktionsprocessen varierar,
olika typer av chargeringsgrafit klarar sig olika bra och materialets livstid kan variera på
så när som detalj till detalj inom samma grafit-typ. Tiden det tar för chargeringsgrafiten
att passera ett varv i flödet varierar från typ till typ eftersom behovet av material från
produktion varierar i både mängd och sort.
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3.1.1 Lager
Idag består lagret för chargeringsgrafit främst av fyra stycken högskåp som står
placerade inne på näthanteringen, dock är skåp 4 framförallt endast avsett för nytt
förbelagt material och stickstålsmallar. Materialet i skåp 1, 2 och 3 domineras av
stifttallrikar eftersom det är chargeringsmaterialet som det används mest utav och som
finns i störst mängd och utförande. Högskåpen räcker dock inte till utrymmesmässigt
utan chargeringsgrafit förvaras även utanför skåpen i hyllor inne på näthanteringen och
inne hos chargeringen. Grundläggande grafitmaterial för chargers uppbyggnad är MTringar(chargeringsringar), topp-ringar och bottenplattor, dessa följs åt chargevis på
chargevagnar som står i lager inne på chargeringen. För några år sedan levererades
materialet kontinuerligt i fördefinierade kvantiteter, oavsett om det fanns material i
lagret eller inte. Systerfabriker har lagt ned och material har kommit därifrån. Detta ha
lett till att det nu finns ett överskottslager på vissa materialtyper som inte används så
mycket eller inte alls, de förvaras dock i källaren och tar ingen plats uppe på
avdelningen.
Problem
Ett problem med nuvarande lagersystem är att det inte går att avgöra hur mycket
chargeringsmaterial som finns i lagret, detta eftersom materialet i lagret är utspritt på
olika platser. För materialet som ligger i högskåpen finns det en dator med programmet
winstore 98 som ska hålla koll på hur mycket material som finns där och var i skåpen
det finns. Datorn håller dock inte automatiskt kontroll på mängden material i skåpen,
utan det måste skrivas in i datorn varje gång material läggs in eller tas ut ur skåpen.
Problemet som uppstår är att material-mängden i skåpen inte stämmer överens med vad
det står på datorn att det skall finnas. I intervjuerna lades det in en fråga för att ta reda
på varför det är så att lagersaldot i datorn inte stämmer och svaren var enade. Saldot
stämmer inte i datorn p.g.a. att operatören som lägger in/tar ut material glömmer, räknar
fel eller struntar i att skriva in på datorn.
Konsekvenser
Konsekvenserna av att det inte finns någon kontroll på exakt vad som finns i lagret gör
att det inte går att lita på vad datorn talar om att det finns och då måste en manuell
kontrollräkning ske. Detta är tidsödande och sker i många fall inte vilket i sin tur leder
till att beställningar av nytt material blir antingen beställt i onödan eller inte beställt när
det borde. Det ger onödiga lager och materialbrist. Men att inte hålla koll på hur mycket
material som finns lagret tillsammans med att inte veta hur mycket material som finns i
resterande flöde gör att det är nästintill omöjligt att ta fram vilken kapitalbindning som
finns i materialet.
3.1.2 Produktion
Produktionen sammanfattar flera steg, det första steget är chargeringen där
produktionsmaterial(skär) chargeras in i charger som annars uteslutande består av
chargeringsgrafit bortsett från lyftutrustning och ibland stål-/molybden-nät.
Operatörerna på chargeringen hämtar det material som behövs för att bygga ihop en
charge från lagret, bygger chargen och lämnar över den för nästa steg att hämta.
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Chargens nästa steg är sedan CVD-beläggning där syftet är att belägga skären med en
skyddande beläggning, beläggningen appliceras genom att olika gaser sprids genom
chargen under lågt tryck och hög temperatur. Detta medför dock att all chargeringsgrafit
också får beläggning på sig och det är beläggningen som gör att grafiten måste kasseras
eller avbeläggas till slut eftersom beläggningen blir för tjock eller börjar flagna.
Efter CVD-processen kommer en rivningsprocess som går ut på att separera
produktionsmaterial från chargeringsmaterial, det görs genom att manuellt plocka bort
MT-ringar från chargen och med hjälp av en vändningsmaskin separera skären från dess
bärare (oftast stifttallrikar) i chargen.
Problem
Ett problem som uppfattades och även bekräftades i intervjuerna var att det inte finns
något system som håller reda på hur mycket material och hur mycket av varje materialtyp som är i omlopp i flödet utanför lagret. Det går att manuellt gå in datasystemet
GSS2 och räkna ihop charge för charge vad som finns, addera lagret och så fås den
totala material-mängden ut. Men det låter lättare än vad det är, för det skulle vara ett
mycket tidskrävande arbete som även kräver god erfarenhet och kunskap om materialet
och processerna.
Konsekvenser
Flödet i sig och processerna har visat att de klarar sig bra utan vetskap om den totala
mängden material, men i det scenariot att mycket material av en typ skulle vara i flödet
utanför lagret skulle det skapa onödig stress och oro hos personalen. Detta eftersom
deras första uppfattning fås från mängden material i lagret och eftersom det mesta
materialet av den sorten då är i övriga flödet, så ser det ut att vara akut brist på det
materialet. I värsta fall kan det även leda till att en onödig beställning på nytt material
görs. Att i övrigt inte ha någon uppfattning om mängden material i flödet gör det
svårare att planera och strukturera arbetet som beror av materialtillgången.
3.1.3 Rengöring
Rengöringsprocessen utförs av näthanteringen som är en del av GHFC1, dit kommer
chargeringsgrafiten på vagn och chargevagn efter att chargen har rivits i steget innan.
Näthanteringens huvuduppgift är att blåsa rent all chargeringsgrafit och blästra rent
lyftutrustningen. MT-ringar rengörs i en automatisk blåsmaskin (Agnes), resterande
chargeringsgrafit måste rengöras manuellt med tryckluft. Det är sedan operatören på
näthanteringen som har ansvar att chargeringmaterialet kommer tillbaka och hamnar på
rätt plats i lagret. Det är också här vid rengöringen av chargeringsgrafiten som störst
vikt läggs på att avgöra om grafiten har blivit dålig och ska kasseras eller avbeläggas.
Problem
Egna iakttagelse och påpekande från en intervjuad person visade att endast 50 % av
blåsmaskinen Agnes funktioner används. MT-ringar och topp-ringar rengörs där idag,
men den har också kapacitet att klara av att blåsa stifttallrikar samtidigt. Det är dock
något som gjordes tidigare men som inte utnyttjas längre eftersom att den delen av
maskinen anses ha för låg driftsäkerhet, då den kan tappa, ta fel och skada
11
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stifttallrikarna.
Konsekvenser
Stifttallrikarna måste rengöras och eftersom det inte sker i maskinen Agnes så måste det
göras manuellt av operatörerna med tryckluft. Vid manuell blåsning blir det mer
lyftmoment och ansträngande rörelser jämfört med att köra det i maskinen, vilket skapar
en sämre arbetsmiljö. Samtidigt avlönar sig maskinen inte lika snabbt eftersom dess
utnyttjande ligger så pass lågt.
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3.2 Nytt material

Beställning

I Figur 3.1 visades var i hela
chargeringsgrafitflödet som
huvudingången var och i detta kapitel
är det dags att gå djupare in på den
delen i processen. Figur 3.2 visar en
utveckling av hela processen ”Nytt
material”, den omfattar många steg från
beställning av grafiten tills den når sitt
ändamål i produktionen.

Inköp

Grafitleverantör

Lagerlagt hos
leverantören?

Nej

Ja

3.2.1 Beställning
Beställning av nytt material sker två
gånger i månaden och förhållningsvis
skall det ske den 1;a och 15;e, men det
är lite rörligt så normalt brukar det ske
inom ± tre dagar från dessa datum.
Ansvariga för att göra beställningarna
är operatörerna Britt och Sofie som
arbetar på chargeringen. Själva
beställningen görs genom att efter
steget ”Lagerkontroll av ny grafit”
fyller beställaren i ett
beställningsdokument efter definierade
avropskvantiteter, på känsla och efter
rutiner som överenskommits mellan
beställarna. Efter beställaren har fyllt i
det som behövs beställas i dokumentet
så mailas det vidare till Inköp.

Lager hos
leverantören

Tillverkning

Leverans

Godsmottagning

Ja
Materiallager
utanför
näthanteringen

Bygge av
förbeläggningscharg
e

Förbeläggningsproc
ess i CVD
Ja
Rivning och
rengöring av
förbeläggningscharg
e

Första
körningen?

Problem
Det finns definierade avropskvantiteter
som en konsultfirma tog fram åt
Sandvik Coromant 2012, dessa
avropskvantiteter finns definierade i ett
styrdokument som blev resultatet av
arbetet. Tidigare tekniker på GHFC1,
uppdaterade dokumentet i mars 2016,
så i dagsläget finns det
avropskvantiteter på alla stifttallrikar.
Problemet är att det inte finns
avropskvantiteter på resterande
chargeringsgrafit, där det istället är upp

Nej
Okulär kontroll av
material

Godkännt?

Nej

Ställs åt sidan och
tekniker kontaktas

Ja
Lagerkontroll av
nytt material

Lager av nytt
produktionsmaterial

Är materialnivån
under
beställningspunkt
eller behovsnivå?

Produktion

Nej

Ingen åtgärd

Figur 3.2 Processkarta över beställnings- och leverans-process
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till den som beställer att avgöra hur mycket som kan tänkas komma att behövas.
Beställarna själva säger att de går efter hur stora beställningarna sett ut historisk och på
egen erfarenhet och känsla. Detta har lett till variation i beställningar som kan ses i
Figur 3.3 och att material ibland beställs mer på rutin än om det verkligen behövs.
Konsekvenser
Problemen skapar ett ostrukturerat arbetssätt som också är sårbart eftersom
beställningsproceduren endast ligger i kompetensen hos beställarna, vilket vid frånvaro
av ordinarie beställare gör det väldigt svårt att avgöra när, var och hur beställningar av
nytt material ska göras. Om material beställs på rutin till den grad att hänsyn till
lagerkontrollen bortses, kan det hända att material beställs i onödan.

Figur 3.3 Graf över grafitbeställningar (baserat på beställnings doc med sekretess)

3.2.2 Inköp
Inköp får ett mail med beställningsdokumentet från beställaren, inköparen som tar hand
om beställningen skriver in artikelnummer, ritnings nummer, benämning, pris, antal och
önskad leveransvecka manuellt i inköpssystemet som sedan skickar en elektronisk
beställningsorder till grafitleverantören och tillbaka till beställaren. När
grafitleverantören har godkänt ordern skickas ett ordererkännande till inköp som
vidarebefordrar bekräftelsen till beställaren och produktionsledaren. Det är inköp som
ansvarar för kontakten med grafitleverantören. Om grafitleverantören inte kan leverera
produkterna inom önskad/utlovad tid eller om det är något annat problem innan
godkännande av beställning ska inköp meddelas.
Problem
Ett problem har varit att beställningsdokumentet som inköp får inte är uppdaterat och
korrekt på alla punkter, exempelvis stämmer inte artikelnummer och ritnings-nummer
överens. Detta märker dock inte inköp förrän grafitleverantören svarar på
beställningsorder att det är något som inte stämmer och i värst fall märker inte
grafitleverantören att det heller är något som inte stämmer. Om inte grafitleverantören
märker att något är fel kommer det leda till att fel material levereras.
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Konsekvenser
Om det skulle uppstå något problem i beställningen som grafitleverantören märker av så
har det redan då gått åt värdefull ledtid innan det kan lösas. I det fallet att
grafitleverantören inte upptäcker ett fel som finns med och fel material levereras så har
det investerats i onödigt material som det för tillfället inte finns något behov av,
samtidigt som det blir akut behov av det materialet som det var tänkt att beställa.
3.2.3 Grafitleverantören
Grafitleverantören godkänner beställningen med ett ordererkännande tillbaka till inköp,
i ordererkännandet anger grafitleverantören samma information som inköp skickade
förutom att önskad leveransvecka är ändrad till planerad leveransvecka. Om den
planerade leveransveckan skiljer sig från önskad leveransvecka måste grafitleverantören
genast meddela detta skriftligt samt ange orsak. Önskad leveransvecka är inget som
riktigt går att styra som det låter på namnet, utan det är definierat i avtalet med
grafitleverantören efter om varan är lagerlagd hos grafitleverantören eller inte.
3.2.4 Lager hos Grafitleverantören
I avtalet med grafitleverantören är det överenskommet om att grafitleverantören håller
ett lager med färdiga grafitprodukter som enkom är dedikerade till Sandvik Coromant i
Gimo. Det är Sandvik Coromant som själva styr vilka produkter och i vilka kvantiteter
de ska vara i lagret, dock har Sandvik Coromant och grafitleverantören kommit överens
om ett bestämt artikelvärde lagret maximalt får uppgå till. Sandvik Coromant har alltså
inte bundit något kapital i lagret utan betalar inte förrän materialet är levererat till Gimo,
dock har Sandvik Coromant har bundit sig till lagret genom att de kommit överens om
att köpa upp det som finns i lagret vid händelse av leverantörs uppbrott,
produktnedläggning eller dylikt. Vilka produkter och i vilken kvantitet dom skall finnas
lagrade står definierat i en med grafitleverantören överenskommen lager och prislista
för 2015-2016, lagernivåerna i listan har uppdaterats under tidens gång sedan den
skapades.
3.2.5 Leverans
Leveranser från grafitleverantören till Sandvik Coromant i Gimo sker flera gånger i
veckan eftersom grafitleverantören är huvudleverantör av grafitprodukter till flera
avdelningar. I avtalet med grafitleverantören står det överenskommet om en leveranstid
på en vecka på lagerlagt material och fyra veckor på icke lagerlagt material, om
grafitleverantören märker att deras planerade leveransvecka skiljer sig från önskad
leveransvecka ska dom genast meddela detta skriftligt till Sandvik samt ange orsak till
förseningen. Som tidigare nämnt finns det en lager och prislista som definierar
lagernivåerna hos grafitleverantören, vid beställning på lagerfört material ska Sandvik
Coromant kunna räkna med en veckas leveranstid om de beställer inom lagernivåerna.
De utlovade leveranstiderna gäller dock från det att grafitleverantören har fått korrekt
underlag, d.v.s. korrekt ritning eller eventuella frågor besvarade.
Problem
Efter en sammanställning(Figur 3.4) på dem 29 senaste beställningar av
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chargeringsgrafit, jämfördes när grafitleverantören i deras ordererkännade har planerat
att leverera och när materialet togs emot av godsmottagningen i Gimo. Ur
sammanställningen framkom att leveranserna generellt håller sig till utlovat
leveransdatum eller någon dag försenad. Medianen av utplockade leveranser styrker
detta genom att hamna på en dags försening, av undersökta leveranser var det dock 45
% som var försenade mer än två dagar vilket bör ses som ett problem.
Konsekvenser
Försenade leveranser kan bidra till materialbrist som i sin tur kan störa produktionen.

Figur 3.4 Fördelning av 29 undersökta grafitleveranser av chargeringsgrafit

3.2.6 Godsmottagning
Godsmottagningen ligger vid fabriken för verktygstillverkning i Gimo och där tas
material endast emot under vardagar, vid mottagning stäms följesedlarna av i
programmet coin som är Sandvik Coromants orderhanteringsprogram. En kopia på
följesedeln kopieras och sparas hos godsmottagningen, ankomstdatum stämplas på alla
följesedlar och så skickas materialet och en följesedel med hjullastare/truck ner till
näthanteringen på skärfabriken.
Problem
Grafitmaterialet som kommer in till godsmottagningen kontrollräknas inte utan
godkänns bara och skickas vidare, det utförs på det sättet eftersom att godsmottagningen
anser att grafitmaterialet är för ömtåligt för att kontrollräknas. Detta betyder att
materialet inte kontrollräknas förrän i nästa steg i processen, men enligt
godsmottagningen så ska det inte vara några problem att eventuellt kunna reklamera
varorna i ett senare steg. Ibland kan det bli fel hos godsmottagningen p.g.a. slarv som
gör att de råkar pricka av en hel order som egentligen är del levererad, men det skapar
endast problem hos godsmottagningen och ska enligt dom inte påverka andra. Det
största problemet som godsmottagningen känner av är när serienummer,
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ritningsnummer och beskrivning, ensamma eller tillsammans inte stämmer överens på
följesedeln mot vad som står i datorsystemet.
Konsekvenser
Att serienummer, ritningsnummer och beskrivning, ensamma eller tillsammans inte
stämmer överens på följesedeln mot vad som står i datorsystemet leder till att
godsmottagningen inte kan pricka av beställningen i datasystemet. Detta leder i sin tur
till att materialet eventuellt blir lite försenat och att problemet skickas vidare så att
näthanteringspersonalen själva får pricka av i systemet.
3.2.7 Grafitlager utanför näthanteringen
Utanför näthanteringen finns en uppställningsplats för ankommet gods och kasserat
material, när materialet kommer till lagret utanför näthanteringen kontrolleras det
vanligtvis av operatörer på näthanteringen. Ibland kontrollräknas materialet men oftast
så stäms bara materialantalet på följesedeln av mot vad som var antecknat beställt i
beställningsdokumentet och så skrivs det in i beställningsdokumentet hur mycket som
har mottagits. Följesedlarna förvaras sedan i en pärm inne på näthanteringen.
Problem
Om materialet inte kontrollräknas kan det inte garanteras att rätt material i rätt mängd
har mottagits, om följesedeln inte stäms av mot beställningsdokumentet så att mottaget
antal inte antecknas så stämmer inte beställningsdokumentets funktion för
sammanställning av beställt material. Vid sammanställningen av beställningar i Figur
3.3 upptäcktes ett par tillfällen då ordern varken har varit antecknat mottaget i
beställningsdokumentet eller att följesedel har funnits, trotts att ordern är mottagen.
Konsekvenser
Om materialet inte kontrollräknas kan det leda till att Sandvik Coromant betalar för
material som inte har tagits emot. Om det inte antecknas mottaget antal i
beställningsdokument blir det svårare att följa upp beställningsstatistik och om
följesedeln inte heller sparats så finns det ingen dokumentation hos avdelningen att
materialet är mottaget. Detta skulle göra det väldigt svårt att följa upp om materialet
verkligen har mottagits eller ej.
3.2.8 Bygge av förbeläggningscharge
Innan chargen byggs rengörs materialet genom manuell avblåsning eller i Agnes. Det är
främst operatörer på näthanteringen som bygger förbeläggningscharger, men en del av
personalen på chargering och RAD innehar också den kunskapen och bygger
förbeläggningscharger vid behov. En tidigare produktionstekniker skrev ett dokument
med förhållningssätt vid byggandet av förbeläggningscharger, dock finns hela
dokumentet inte tillgängligt men en del har redigerats och lagts in i tooldoc. Vilket
material som ska chargeras för förbeläggning först är upp till den som bygger chargen,
oftast sker det i dialog med chargeringen om vad som är i behov. I andra fall så kan den
som bygger kolla vilket material som det finns minst utav i högskåp 4 och om det inte är
så mycket nytt material eller om det finns tillräckligt med chargematerial så kan allt
chargeras med en gång. Tiden när förbeläggningscharger byggs kan variera lite, vissa
bygger endast när det finns tid över, andra så fort det finns tillräckligt med material,
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men gemensamt är att om det är brådskande behov av något så chargeras det så fort som
möjligt. När chargen är byggd ska den sedan registreras i GSS2, förbeläggningscharger
får där automatiskt prioritet 50, om det är större behov av material kan prioriteten höjas
till lämplig nivå tillsammans med en motivering. Därefter ställs chargen vid
chargeringen i väntan på nästa process.
Om förbeläggningschargen kommer tillbaka efter att ha förbelagts en gång så måste den
rivas, blåsas rent, byggas upp igen, registreras på nytt i GSS2 och ställas iväg in på
chargeringen igen. Detta för att grafitmaterialet alltid förbeläggs två gånger.
Problem
Ibland brister det i kommunikationen mellan den som bygger förbeläggningscharger
och chargeringen, tillsammans med att den som bygger inte kollar efter vad som är i
störst behov. Då kan det hända att material som det inte är lika stort behov av chargeras
före material som verkligen behövs. Bristen på kommunikation och uppmärksamhet kan
också göra att det finns ett stort behov av material, men att det samtidigt finns annat i
produktionen att göra så att bygge av förbeläggningscharge prioriteras bort.
När prioriteten sätts efter byggnationen av chargen så är det upp till operatörens
bedömning av behovet, detta har missutnyttjats på så sätt att förbeläggningscharger har
prioriterats fram utan att det har varit i behov av materialet. Vid nyskapandet av en
förbeläggningscharge som endast förbelagts en gång, kan det hända att operatören som
registrerar den i GSS2 missar att titta på vilken prioritering chargen hade föregående
gång. Prioriteringen står på chargeprotokollet som följde med chargen första gången och
när den ska gå andra gången bör den ha minst samma prioritering. Om den som skapar
chargen missar att titta på papperet eller om papperet slängdes i föregående steg
kommer prioriteringen troligtvis inte bli samma som första körningen och då kan det
hända att brådskande material blir bortprioriterat.
Konsekvenser
Om material som det är stort behov av inte blir chargerat så kommer det skapa
materialbrist som kan leda till produktionsstörningar. Missutnyttjande av
prioriteringssystemet skapar och har skapat ett tappat förtroende för systemet hos CVDoperatörerna. Tappat förtroende för prioriteringssystemet leder till att när det verkligen
är viktigt att prioritera fram material så kanske det inte tas hänsyn till i den grad det
borde. Det resulterar i sin tur i materialbrist som kan leda till produktionsstörningar. Om
prioriteringen blir fel för andra körningen och brådskande material blir stående, kommer
det leda till materialbrist och eventuella produktionsstörningar.
3.2.9 Förbeläggningsprocess i CVD
Förbeläggningschargerna står i väntan inne på chargeringen tills operatörerna inne på
CVD-beläggning ansluter den till någon av deras linjer. Hur förbeläggningschargen
prioriteras av CVD-operatören beror på chargens prioritet och hur CVD ligger till mot
deras produktionsplan, alltså om CVD ligger efter lite mot produktionsplanen vill de
hellre köra produktionscharger för att hinna ifatt. Men samtidigt har CVD i åtanke att
om de inte kör förbeläggningscharger kan det slå tillbaka senare eftersom om
chargeringen då får brist på chargeringsmaterial och inte kan chargera så påverkar det
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direkt CVD då de får mindre att köra. Då CVD har anslutit chargen kommer de och
hämtar den inne på chargeringen, sedan tar det uppskattningsvis drygt ett dygn för
chargen att gå igenom förbeläggningsprocessen i CVD. Vid den tiden chargen är klar
körs den av CVD-operatören tillbaka till näthanteringen för nästa process.
Problem
Om CVD-beläggning ligger efter med produktionen och produktionskörningar
prioriteras framför förbeläggningar så kan det resultera i materialbrist för chargeringen,
vilket i sin tur påverkar CVD. Det verkar dock som att operatörerna på CVD är väl
medvetna om detta och att de försöker få prioriterade förbeläggningar körda. Problemet
som nämndes i processen tidigare om tappat förtroende för prioriteringssystemet är
något som grundar sig hos operatörerna på CVD, eftersom det är operatörerna som
väljer bland tillgängliga charger i GSS2 är det hos dom förtroendet för systemet kan
sjunka. De senaste månaderna har det uppstått problem i CVD med förbeläggning av
avbelagt chargeringsmaterial, det har bland annat uppstått sot och skiktskillnader på
grafiten.
Konsekvenser
Konsekvenserna för tappat förtroende är materialbrist och produktionsstörninar.
Problemen med att materialet blir dåligt i förbeläggningen kommer skapa ett onödigt
lager av tidvis oanvändbart material, som står i väntan på utredning. Men eftersom det
räknats med att materialet som förbeläggs ska kunna användas och att det inte sedan kan
det, så skapas det ett akut behov av material. Det kan i sin tur komma att resultera i
produktionsstörningar.
3.2.10 Rivning och rengöring av förbeläggningscharge
Efter chargen förbelagts i CVD så är det till skillnad från produktionscharger där RAD
river charge, den här gången näthantering som sköter den processen också eftersom det i
förbeläggningscharger inte involverar några produktionsskär. Rengöringsproceduren är
lika som beskrivet i avsnitt 3.1.3. Efter rengöringen tittar operatören på
förbeläggningsblanketten som följer med chargen för att se om det var första eller andra
körningen. Var det första så ska chargen byggas upp och skapas på nytt, är det andra
gången går grafitmaterialet vidare till nästa steg enligt beskrivning.
Problem & Konsekvenser
Se 3.1.3
3.2.11 Okulär kontroll av grafiten
Under och efter rengöring av grafiten som förbelagts för andra gången, så tittar
operatörerna på näthanteringen närmare på grafiten för att upptäcka möjliga problem
som kan ha uppstått i CVD-processen. Operatörerna på näthanteringen bedömer
materialet efter känsla och erfarenhet om materialet ser ut som det ska göra när det är
godkänt, om operatören märker att det är något som inte är som det ska med det
förbelagda materialet så ställs det åt sidan och ansvarig tekniker kontaktas. Om det inte
ser ut att vara något problem med materialet så tas det vidare i processen och läggs i
lager.
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Problem
Problemen som upptäcks med materialet här är sådant som uppstått i CVD-processen,
det brukar kunna vara exempelvis att chargeringsgrafiten är sotigt, bränt eller utan
tillräcklig beläggning.
Konsekvenser
Uppstår problem så här i slutet av förbeläggningsprocessen blir ofta konsekvenserna
större eftersom materialet har genomgått flera värdehöjande processer och totala tiden
för nytt material att ersätta eventuellt oanvändbart material i det här skedet har blivit
längre än om det hade kunnat förutspås tidigare. Detta kan leda till
produktionsstörningar p.g.a. materialbrist.
3.2.12 Lager av ny chargeringsgrafit
Lagret nämndes i avsnitt 3.1.1, som tidigare nämnt är högskåp 4 dedikerat nytt förbelagt
grafitmaterial för att lättare hålla koll på när man behöver beställa. Men eftersom skåpet
inte räcker till så hamnar även nytt material utanför skåp 4 i hyllor inne på
näthanteringen, nya underläggsplattor läggs tillsammans med använda inne på
chargeringen och nya stickstålsmallar läggs också tillsammans med använda fast de
läggs tillsammans i högskåp 4. För nya stifttallrikar i skåp 4 så håller datorn vid
högskåpen räkningen på dem med hjälp av programmet Winstore 98, det görs genom att
när operatörerna lägger in nya förbelagda stifttallrikar i högskåp 4 så skriver operatören
in på datorn hur mycket som läggs in. Ut från lagret av nytt material går materialet till
produktionen, det sker utifrån att när det blir brist på ett slags material i högskåp 1, 2, 3
eller på chargerna, så plockar operatörerna på chargeringen material från högskåp 4
eller i hyllorna på näthanteringen och chargeringen. Utplockning av nytt grafitmaterial
sker också i mera speciella tillfällen när det finns stifttallrikar i skåp 1, 2 eller 3, men då
handlar det om speciella skär som kräver att stifttjockleken inte har blivit för tjock på
tallrikarna. När utplockning av nya stifttallrikar i högskåp 4 sker, ska operatörerna
pricka av det i Winstore 98 på datorn.
Problem
Största problemet är samma som i avsnitt 3.1.1, om att lagret är utspritt och lagersaldot
på datorn inte stämmer överens med skåpet. Ytterligare problem är att det finns nytt
material i högskåp 4 som det inte förs något lagersaldo över fast det är fullt möjligt,
sådant material är bland annat MT-ringar.
Konsekvenser
Att hålla koll på hur mycket nytt material som finns är speciellt viktigt eftersom
processen lagerkontroll försvåras avsevärt om det inte finns kontroll över
materialmängden. Försvåring av lagerkontrollen går i sin tur ut över
beställningsprocessen och det kan leda till att det beställs för mycket eller för lite
material.
3.2.13 Lagerkontroll av ny grafit
Två gånger i månaden precis innan beställning brukar den som beställer kolla av vad
som finns i lagret för att avgöra vad och hur mycket som ska beställas. Detta görs
genom att lagersaldot på datorn över nytt material i skåp 4 stäms av mot definierade
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beställningspunkter eller om det inte finns några beställningspunkter så avgör
beställaren på erfarenhet och känsla om det behöver beställas material eller inte. För
materialet som saknar lagersaldo i datorn måste beställaren ta fram hyllorna i skåpet där
det materialet finns och kontrollera manuellt, för det som inte ligger i skåpet så gäller
också manuell kontroll. Om materiallagret är under beställningspunkterna eller
beställarens känsla av vad som är nödvändigt att ha i lager så sker det en beställning av
nytt material, annars så lämnas det utan vidare åtgärd.
Problem
Lagersaldot på datorn stämmer inte överens med vad som finns i skåpet och då kan
beställningen ske i onödan eller inte den gången det behövs. På vissa material så som
MT- och topp-ringar går beställaren mer på rutin än efter lagerkontroll och den
manuella kontrollen är också i sig ett problem eftersom den personliga bedömningen
skiljer sig från individ till individ.
Konsekvenser
Lagersaldot på datorn stämmer inte, det struntas och varierar i den manuella kontrollen
vilket bidrar till att det beställs för mycket eller för lite och det bidrar till onödigt lager
samt materialbrist.

3.3 Observation av ledning och kommunikation
Näthanteringen, chargeringen och RAD har gemensamma pulsmöten och
skiftöverlämningar varje dag för varje skift, där kan eventuella frågor och funderingar
tas upp eller om det är något speciellt i produktionen. Lika håller tekniker och
produktionsledare ett dagligt pulsmöte, på fredagar har produktionsledaren och de
operatörer som jobbar dagskiften den veckan ett veckomöte. Det är viktigt att både
operatörer och produktionsledare utnyttjar detta veckomöte för att diskutera
produktionen och eventuella frågor. Annars kan det leda till att produktionsledaren och
operatörerna inte blir insatta i aktuella arbetsfrågor i den grad som skulle vara
nödvändig för att hålla en god/tillfredställande kommunikation mellan operatörer och
produktionsledaren. Konsekvenser blir att båda parter får brist på tillräcklig information,
ansvarig vet inte riktigt vad som händer ute på golvet förrän det krävs extra tillsyn som
vid exempelvis att grafitbeställningen har stigit över budget. Samtidigt som
operatörerna känner sig mindre sedda och som några nämnde i intervjuerna var att de
får otillräcklig återkoppling på produktionsproblem och andra händelser.

3.4 Arbete i dagsläget med existerande problem
3.4.1 Lagret
Huvudproblemen på lagret är bl.a. att material förvaras utanför högskåpen eftersom det
inte får plats, att lagersaldot på datorn inte stämmer samt att en del material som ligger i
skåpen inte står med i datorn. Idag arbetas det på en lösning med att ersätta de gamla
högskåpen med nya, framförallt för att risken med de gamla skåpen har stigit eftersom
dess ålder har gjort att chansen för maskinfel har ökat samtidigt som service och
reservdelar är svårare att få tag i. Nya högskåp skulle även innebära att
förvaringskapaciteten i lagret ökar och att allt grafitmaterial troligtvis kommer kunna få
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plats i högskåpen. De nya skåpen kommer också ha en inbyggd och programmerbar
mjukvara som kommer göra det smidigare och mera ”tvingande” för operatörerna att
skriva in när de tar ut och lägger in material i skåpen. Detta gör att man kommer kunna
ha en mycket bättre koll på hur mycket man har av allt material samt var det finns,
vilket bidrar till minskade problem när det har beställts för mycket eller för lite material.
Det programmerbara systemet medför också bland annat att det kan uppmärksamma
personalen om det känner av att det börjar bli lågt lagersaldo av något material. Den
som är ansvarig idag för projektet med de nya högskåpen är en produktionstekniker på
avdelningen.
3.4.2 CVD-Processen
Förbeläggningsproblemen som uppstår i CVD-processen har blivit ett allvarligare
problem på senare tiden eftersom bl.a. förbeläggningen av avbelagt chargeringsgrafit
inte har fungerat bra. Problemet med det avbelagda grafitmaterialet är ett nyligen
tillkommet problem så där utförs det idag studier och forskning av tekniker för att ta
reda på orsaker till varför det uppstår problem på just det avbelagda materialet. För
övriga förrbeläggningsproblem i CVD så utförs det kontinuerligt förbättringsarbete av
tekniker och operatörer.
3.4.3 Övrigt
Kontinuerligt arbete med ändringar och förbättringar sker i processen, med det i åtanke
så ska överseende finnas mot det här projektet, eftersom att ändringar kan ha skett under
projektets gång och att det kan finnas information om pågående arbete som inte har
framförts.
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4 Avgränsning och Inriktning
Efter att ha blivit mera insatt i situationen och fått en mycket bättre förståelse för alla
delar i processen behövdes projektet avgränsas mer mot ett problemområde. Detta
eftersom det har framkommit många möjligheter till förbättring i produktionen som
ligger inom projektmålen och tidigare avgränsningar i projektet. För att avgöra vilket
område som var lämpligast att inrikta sig mot togs det upp på ett veckomöte med
avdelningschefen för involverade avdelningar och kollegor på utvecklingsavdelningen.
Det som framkom ur diskussionen på mötet var att rikta in projektet mot att strukturera
arbetssättet kring själva beställningsprocessen, mer precist så skulle det betyda att ta
fram ett visuellt dragande arbetssätt att trigga beställningar samt att samordna ihop
beställningspunkter på resterande chargeringgrafit för att kunna tillämpa beställnings
triggar på allt material.
Fördelen med att istället inrikta sig mot det här är att det kommer ge resultat på kort sikt
i form av jämnare beställningar och minskad möjlighet till materialbrist eller
överskottslager. Detta eftersom beställningarna och arbetssättet kring det blir mer
kontrollerat.
Det har även framkommit av analysen och informationsinsamlingen att det inte finns
underlag nog för att kunna göra så pass omfattande besparingsberäkningar som var
tänkt från början av projektet. Detta kommer sig av att de ekonomiska förändringar som
en implementering av projektet skulle ha på beställningar är svår att avgöra eftersom det
inte går att riktigt avgöra om tidigare beställningar har varit för stora, för små, onödiga
eller nödvändiga. Detta eftersom det inte finns någon strukturerad styrning av lager och
beställningsnivåer så beställarna har skött det efter egen känsla.
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5 Design
För att kunna ta fram ett lämpligt arbetssätt används den erfarenhet och förståelse som
erhållits från nuvarande system, teorier om lean och flödessystem tillsammans i nära
arbete med operatörer så att deras mål och idéer uppfattas och blir en del av designen.
Operatörernas mål och input är viktigt att få med eftersom det besitter mycket
detaljkunskap om hur det fungerar och det kommer vara de som är drivkraften för att ett
nytt arbetssätt kommer följas. Därför är designen framtagen tillsammans med
beställningsansvariga, genom en gemensam workshop och vidare kontinuerlig
diskussion om problem och idéer.

5.1 Design Mål






Visuellt: Det ska tydligt framgå om/när beställning av ett material måste göras.
Smidigt: Det ska underlätta för operatörerna och vara enkelt att hantera, även
för den ovane.
Förhindra materialbrist: Det ska alltid finnas tillgång till chargeringsmaterial
Förhindra lager av onödigt material: Det ska inte finnas mer material än vad
som är nödvändigt för att klara av behovet.
Dragande system(kanban): Behovet av material ska visuellt trigga processen
för intag av nytt material.

5.2 Operativa systemet
5.2.1 Styrdokument
För det första så måste det styrdokument som finns för beställningar utvidgas till att
omfatta all chargeringsgrafit, då det i dagsläget endast omfattar stifttallrikar. Detta krävs
för att kunna skapa ett standardiserat arbetssätt som beställarna följer och som även de
som vanligtvis inte beställer kan följa vid behov. Det skulle innefatta att skapa
beställningspunkter, avropsstorlekar och säkerhetslager som allt baseras på behovet från
CVD för den resterande chargeringsgrafiten. De tidigare punkterna som redan finns för
stifttallrikar borde samtidigt ses över och uppdateras eftersom nuvarande siffror kan
vara inaktuella. Det finns inte någon precis statistik på behovet av chargeringsgrafit,
utan endast tidigare beställningar, vilket i sig borde vara i närheten av vad behovet har
varit. Detta gör dock att nivån på behovet får sättas efter beställarnas uppfattning och
erfarenhet, samma gäller för säkerhetslager och avropsstorlek. När processen sedan har
blivit stabilare och mer kontroll har åstadkommits så ska behovet anpassas mer efter
statistik och prognoser. Beställningspunkter, avropsstorlek, säkerhetslager och lagret
hos grafitleverantören ska i sin tur anpassas efter behovet.
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5.2.2 Beställningstrigger
Idéen är att skapa ett system med kanban kort för att avgöra när beställning av nytt
material måste göras, det grundar sig på att lagret av tillgängligt nytt material alltid ska
vara åtskilt från lager för produktion (det som används). Med åtskilt så menas att det
inte ska blandas ihop, materialet kan ligga på samma hylla men i så fall inte i samma
stapel. Anledningen är att det ska finnas ett beställningskort (kanban kort) i stapeln med
nytt material, kortet kommer fram när beställningspunkten är nådd genom att det ligger
under en del nytt material och under beställningskortet ligger definierad mängd för
behov under ledtid samt säkerhetslager. För att illustrera hur det skulle kunna se ut så
visar Figur 5.1 ett exempel på hur fördelningen skulle kunna se ut i en stapel av material.
De svarta sträcken symboliserar nytt grafitmaterial och det gröna är beställningskortet
som kommer fram när operatörerna har plockat det materialet som ligger över. Det gul
streckade området är det material som
normalt går åt under ledtiden. Ledtiden är
från att beställningspunkten är nådd tills
att nytt material är förbelagt och färdigt att
läggas in i högen av nytt material. Det röd
streckade området är säkerhetslagret,
tanken med säkerhetslagret är att det ska
skydda mot eventuell kraftig variation och
plötsliga händelser i ledtiden. Alltså, i det
fallet att behovet av nytt material under
ledtiden överstiger ledtidslagret så ska
säkerhetslagret skydda mot materialbrist.
Det blåmarkerade området är
avropskvantitet, det är den definierade
mängd material som ska beställas vid
varje beställningstillfälle.
Figur 5.1 Illustration av en stapel av material med
utmarkerade lagernivåer

5.2.3 Beställningskortet
Beställningskortet är nyckeln i det här systemet, det är det som är den visuella
beställningstriggern och som på ett standardiserat och simpelt sett vägleder operatörerna
genom beställningsproceduren. Beställningskortet utformas lämpligast efter samma
mått som stifttallrikar, underläggsplattor, stickstålsmallar, ett runt kort med diametern
ca 34cm och med ett hål i mitten på min 5,5cm i diameter. Detta för att utformningen
då passar bra i staplar av all chargeringsgrafit, med undantag för centrumringar. För
topp-ringar och mt-ringar behöver kortet tre håligheter i form av halvmånar jämt
fördelat längs periferin, se Figur 5.2, detta för att ringarna har tre extra metallstavar i
dess staplar för att hålla dem på plats. Centtrumringarna ligger i mindre lådor i
högskåpen vilket gör att ett lämpligt beställningskort för dem skulle ha formen som ett
A4 ark, med ett hål i för upphängning av kortet. Färgmässigt så passar en uttrycksfull
färg bra, eftersom det ger en bättre visuell konstrast för operatörerna vid hantering av
beställningskortet.
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Informationen på kortet är en viktig detalj som ska baseras på vad som står i
styrdokumentet och eftersom kortet ska vara en standardiserad vägledning för
beställning behövs följande information framgå på kortet:






Typ, tydlig påvisning vilket grafitmaterial kortet tillhör.
Avropskvantitet, definierad beställningskvantitet.
Ledtidslager & Säkerhetslager, definierade nivåer av ledtids- och
säkerhetslager för att kunna avgöra beställningskortet placering i
materialstapeln.
Beskrivning, kortfattad instruktion av vad kortet är till för och hur det ska
användas.

Kortet måste vara slittåligt eftersom det kommer ligga och nötas mellan hårt och relativt
tungt material, samtidigt ska det kunna vara smidigt att hantera och billigt att byta ut
eftersom definierade nivåer är menade att uppdateras regelbundet. Det material som
föreslås var det mest lämpliga vore laminerat papper, eftersom det är lätthanterlig,
billigt och klarar slitage. Ett förslag på hur ett beställningskort skulle kunna se ut för
topp- och mt-ringar illustreras till vänster samt för resterande material utom
centrumringar till höger i Figur 5.2

Figur 5.2 T.V. beställningskort för topp- och mt-ringar T.H. beställningskort för överig
chargeringsgrafit

5.2.4 Användning
Illustreras i Figur 5.3. Enligt tidigare beskrivet så ska beställningskortet ligga i stapeln
av nytt material med en definierad mängd material under sig, när behov av nytt material
uppstår kommer operatörerna ta av materialet som ligger över kortet. När lagernivån av
nytt material minskat till kortet kommer det ligga i vägen för att plocka mer nytt
material, kortet måste då flyttas. Det ska då hängas på en definierad plats märkt med
exempelvis ”Att beställas”. Platsen för korten ska vara intill lagret vid den plats där
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beställningarna utförs för att minska onödiga förflyttningar. Beställningarna kommer
som tidigare att utföras två gånger i månade omkring den 1;a och 15;e. Huvudansvaret
för beställningar kommer fortsatt ligga hos beställningsansvariga, dock vid frånvaro av
ansvarig beställare kommer beställningar kunna utföras av andra operatörer.
Vid beställningstillfället så behöver operatören endast ta det eller dom beställningskort
som finns upphängda på ”Att beställas” platsen, beställa utefter vad som står på korten
och sedan placera de på en definierad plats i närheten av ”Att beställas”, men denna
plats ska vara märkt med ”Beställt”. Detta är det enda som beställaren behöver göra vid
beställningstillfället, men det är ytterst viktigt att korten läggs på rätt plats och att
beställningsinformationen på korten följs för att ett fungerande system skall uppnås.
Nästa steg för beställningskorten kommer efter att den nya grafiten har förbelagts och
ska läggas in i stapeln med nytt material. Operatören som lägger in det nya materialet
måste hålla koll på när rätt nivå av säkerhetslager + ledtidslager är uppnådd, när den
nivån är uppnådd ska operatören lägga dit beställningskortet och lägga på resterande
material.
På BP i
materialhögen
med ny
förbelagd grafit
Inläggning
av nytt
förbelagt
material

Beställningspunkten(BP)
uppnås

På kroken
”Beställt”

På kroken ”Att
beställas”

Beställning

Figur 5.3 Illustration av beställningskortets rörelse och stationer

5.3 Ledning & Styrning
5.3.1 Styrdokument
Styrdokumentet är det som definierar lagernivåer och beställningspunkter efter behovet,
det är även efter det som informationen på beställningskorten baseras.
Chargeringsgrafiten är under ständig förändring, det kommer nya typer, vissa ändras,
o.s.v. det tillsammans med att behovet ändras kontinuerligt, utgör ett behov för
regelbunden uppdatering av styrdokumentet. Optimalt är att siffrorna är så färska(nya)
som möjligt, så målet är att uppnå en kontinuerlig uppdatering som sker innan varje
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användande av siffrorna. Det är dock en lång väg dit så ett bra steg på vägen är att lägga
huvudansvaret för dokumentet hos beställningsansvariga så att nivåerna kan ändras när
det behövs. Att noggrannare upprätthålla den tidigare införda halvårsuppdateringen där
beställningsansvariga tillsammans med tekniker och avtalsansvarig på inköp ser över
samtliga punkter i styrdokumentet, vilket även inkluderar lagernivåerna hos
grafitleverantören är av stark rekommendation.
5.3.2 Beställningskort
En eventuell uppdatering av styrdokumentet måste appliceras på beställningskorten, det
är ett ansvar beställningsansvarig eller någon tekniker måste ta. Därför ska
beställningskorten finnas digitalt tillgängliga för både tekniker och operatörer, för att det
vid eventuell uppdatering eller att något kort går sönder ska vara möjligt och enkelt att
kunna ändra på information och skriva ut nya. Ansvaret för att få fram ett nytt
beställningskort eller åtminstone meddela någon ska ligga hos avdelningen tillsammans
och framför allt hos den som upptäcker behovet av ett nytt kort.
5.3.3 Användning
Att rutinerna följs kring ett nytt arbetssätt för beställningar är kritiskt för att systemet
överhuvudtaget ska fungera. Det ligger stor vikt i varje medarbetares eget ansvar att
följa de instruktioner och rutiner som finns framtagna för att skapa och bibehålla ett
fungerande system samt en bättre arbetsplats. Att följa definierade rutiner kring ett nytt
arbetssätt kommer underlätta för alla inblandande, att avvika från rutinerna kan skapa
obalans i arbetssättet och försvåra för inblandade istället för att underlätta.
Som påminnelse och för att bidra till bättre förståelse för hur hanteringen av
beställningskorten ska gå till står instruktioner om vad kortet är till för och hur det ska
användas på det. God kommunikation och allmän uppsikt mellan operatörerna är viktigt
för att skapa en bättre arbetsmiljö och en god förhållning till rutiner kring ett nytt
arbetssätt.
5.3.4 Uppföljning
Ett nytt arbetssätt kring beställningar och iläggning av nytt material kommer kräva
kontinuerlig uppföljning till en början för att se till så att allt fungerar som det ska.
Rekommenderat är att produktionsledaren tar upp en diskussion om beställningskorten
varje veckomöte i några månader efter implementering. Detta så att eventuella frågor,
brister och synpunkter framkommer så tidigt som möjligt så att åtgärder kan vidtas
innan det eventuellt blir ett problem som påverkar produktionen. Efter en
inkörningsperiod på några månader så kan uppföljningen trappas ned lite, men det
rekommenderas starkt att frågan om beställningar och processen kring detta tas upp av
produktionsledaren kontinuerligt.
En utvärdering om arbetssättet har haft någon inverkan på beställningsvariation,
grafithantering och materialtillgång borde göras, men det tidigast ett år efter
implementering.
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5.4 Attityd och beteende
Ett dragande kanbansystem hjälper bara synligt till att skapa ett bättre organiserat lager,
där material kommer när det behövs. Men det kanban gör som inte syns så tydligt är att
stödja processförbättring genom att blotta svagheter och problem i produktion, genom
en minskad lagernivå. Därför är det viktigt att medarbetarna kring det nya arbetssättet
känner motivation och vill försöka arbeta för en ständig förbättring av både arbetssätt,
företag och sig själva.

5.5 Problemområden
Designfasen har inte varit utan motgångar, så här tas problem och dess eventuella
lösningsförslag upp.
5.5.1 Lagerspridning
Ett problem som uppstod tidigt var det att lagret i praktiken inte ser så ut att alla
materialtyper ligger uppdelat i endast en stapel för varje material, som Figur 5.1
illustrerar. Om det finns fler staplar av samma material kan det bli osäkerhet hos
operatörerna var de ska plocka nytt material, som exempel skulle stapeln i Figur 5.1 i
verkligheten kunna vara uppdelat i tre staplar som Figur 5.4 illustrerar. Det operatören
ser när nytt material ska tas fram är då tre högar med samma material, det kommer då
bli problem om operatören börjar plocka ur exempelvis säkerhetslagret eftersom
beställningskortet då inte kommer komma fram vid rätt tidpunkt. Här finns en stor risk
för materialbrist i det här arbetssättet och det beror av att det blir otympligt, instabilt och
lagret klarar inte av att förvara allt material av vissa sorter i en stapel. I dagsläget så
ligger vissa typer av det nya materialet även utspritt på olika hyllplan i högskåpen, det
skapar ytterligare en svårighet att kunna plocka ur rätt stapel.

Figur 5.4 Illustration av material uppfördelat i olika staplar

I samråd med operatörerna framkom lösningsförslaget att först o främst få nytt material
av samma typ att ligga på samma hyllplan i skåp 4, enligt operatörernas uppfattning så
skulle det nämligen fungera med endast lite bättre struktur i skåpet. Steg två blir att
införa en färg markering vid staplarna där materialet ligger, för att på det sättet kunna
avgöra vilken stapel som ska plockas i vilket ordning. Dock skulle en färgmarkering
bredvid stapeln kunna missas vid snabba ögonkastet, så för att visualisera det ännu
tydligare blir steg tre att ha färgade lappar/lock ovanpå staplarna också. Det gör även att
en kortare instruktion för färgkodningen är möjlig att skrivas på locken. För att göra det
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både tydligare och mera smidigt så rekommenderas också att staplarna som ska plockas
först står placerade längst ut på hyllplanet.
En alternativ lösning är att försöka dela upp de olika nivåerna i materialtyperna på olika
hyllplan, så att det finns ett hyllplan med säkerhetslager som sällan rörs, ett annat med
ledtidslagret och ett tredje med det man ska plocka innan beställning. Detta skulle göra
det väldigt tydligt vilket material som ska plockas och när beställningspunkten är nådd,
utmaningen blir att strukturera upp lagret efter ett sådant system.
5.5.2 Materialblandning
Det visade sig i nulägesanalysen att några typer av nytt material blandas direkt med
produktionsmaterialet, detta gör det omöjligt att hålla en nivå med beställningskort i det
nya materialet eftersom det inte har en egen stapel. Lösningen på detta var dock relativt
enkel, det måste sättas stopp för att blanda in det nya materialet i det som används och
istället skapa en stapel för nytt material så möjligheten för beställningskortet är
applicerbar. Det framkom av operatörerna inga svårigheter eller komplikationer med att
kunna göra så.
5.5.3 Grafitbeställning innan semester
Nulägesanalysen av beställningar visade på i Figur 3.3 en återkommande trend att
beställa extra grafitmaterial innan semestern, motiveringen för detta var att ha extra
material hemma eftersom inga beställningar görs under semesterveckan.
Grafitleverantören har också semesterstängt och att CVD beläggning passar på att köra
extra grafit i uppstartsprocessen av ugns-linjerna för att sedan kunna köra mera
produktion. Med ett nytt beställningssystem skulle det dock hindra att beställa extra när
det egentligen inte behövs, att beställa in extra material innan semestern skulle inte vara
möjligt om arbetsrutinerna följs. Därför undersöktes grafitkörningar(se Figur 5.5) för
veckorna kring semesterveckan och det visade inte på några ökade grafitkörningar
veckorna efter semestern, grafen för 2014 i Figur 5.5 visar att det kördes mer veckan
efter semestern, men ett utslag på hela året visar att avvikelsen inte är ovanlig. Detta
eftersom förbeläggningskörningar under vecka 31 endast låg 25 % över medelvärdet för
alla förbeläggningskörningar under 2014(information som fåtts ur sammanställning av
sekretessbelagd beställningsstatistik). Statistiken bekräftades av produktionsledaren för
CVD beläggning, som även menade på det att det absolut inte borde köras grafit i någon
uppstartsprocess innan en testcharge är körd. Att inga beställningar kan göras under den
period som Sandvik och grafitleverantören har semesterstängt skulle kunna orsaka brist
på material till produktionen. Men det man måste ha i åtanke är att produktionen även
går ner i takt, veckorna före och efter semesterstängning vilket gör att behovet kring
semestern inte är lika stort. Med den informationen så kan slutsatsen dras att det inte
borde bli något problem med att undvika extra beställning innan semestern.
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Figur 5.5 Graf över förbeläggningskörningar i CVD-beläggning

5.5.4 Stora kassationer
Det finns en oro hos chargerings-operatörerna över att större delen av
produktionsmaterialet som används i dagsläget är i senare delen av sin livstid, om en
stor del material blir äldre och kasseras samtidigt så kommer ett stort behov av material
uppstå snabbt. Liknande är att det vid inventering av material kan ske större kassationer
samtidigt eftersom allt material av en typ då gås igenom noggrant. Det har varit svårare
att se en lösning på det här, men med förtroende för det nya beställningssystemet så
förväntas en åldersmässig utjämning av produktionsmaterialet, eftersom material
kommer fyllas på i mindre antal i taget och inte i större antal. Det kommer troligtvis inte
gå problemfritt, men med små kontinuerliga justeringar under tidens gång kommer det
jämna ut sig så småningom.
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5.5.5 Materialkrävande process
En del beläggningsprocesser i CVD som framför allt SY processen kräver att
stifttallrikarna inte har mycket beläggning på sig för då ökar kassationsrisken p.g.a.
”stiftmärken”. Detta leder till att det oftast används nya stifttallrikar till SY processen,
det betyder i sin tur att om det inte kasseras lika många av den stifttallriken som det tas
in nya så kommer produktionslagret öka.
5.5.6 Iläggning
Vid iläggning av nytt material så ska operatören räkna och lägga in beställningskortet på
rätt nivå, dock händer det ofta att inte hela avropskvantiteten har förbelagts i samma
charge. Så länge lagernivån av nytt material inte kommer upp till beställningspunkten
där kortet ska ligga så är det inga problem eftersom beställningskortet då ska ligga kvar
på sin plats under ”beställt”. Problemet uppstår när nytt material läggs in så att det
kommer upp till beställningspunkten där kortet läggs in, men att det inte är förbelagt så
mycket mer material att lägga över beställningskortet. Vad som kan hända då är att ett
behov uppstår så att nytt material plockas ur den stapeln, beställningskortet kommer
fram och läggs för beställning, fast det samtidigt finns mer material som väntar på eller
är på förbeläggning.
Möjlig lösning skulle vara att operatören som lägger in material alltid också kollar efter
beställningskortet i ”Att beställas” högen, eftersom operatören ändå måste kolla i
”beställt” högen då det är där beställningskortet bör ligga. När operatören ska lägga in
material ska det kollas i ”beställt” högen för att ta fram beställningskortet, avläsa
beställningspunkt på kortet och lägga in på den nivån om den uppnås med materialet.
Skulle nivån inte uppnås ska operatören lägga tillbaka kortet i ”beställt” högen, skulle
kortet inte ligga i ”beställt” högen när operatören ska lägga in material ska denne då
kolla i ”Att beställas” högen också. Ligger beställningskortet inte där så är det bara för
operatören att lägga in materialet i lagret, men ligger det där så ska operatören ta kortet
därifrån och lägg in det på beställningspunkten i lagret. Det finns en mindre chans att
materialet vid det tillfället inte uppnår beställningspunkten och då ska kortet ligga kvar i
”att beställas” högen. Figur 5.6 visar en illustration hur rutinerna vid iläggning av
material ska se ut för att minimera problem området.
Problem kan dock fortfarande uppstå genom att som tidigare nämnt kommer
beställningskortet fram och läggs i att beställas innan allt material har förbelagts, om
sedan en ny beställning hinner genomföras innan det sista materialet har förbelagts så
har det beställts extra material i onödan. Detta får ses som ett mindre problem eftersom
chansen att det händer är mindre och konsekvensen blir inte värre än att det kommer
finnas extra material hemma så att det tar längre tid innan beställning måste göras nästa
gång.
Värre är det om levererat material förbeläggs i små mängder åt gången och över en
längre tid, om materialet förbeläggs i samma takt som behovet kommer
beställningspunkten aldrig uppnås och med dessa rutiner kommer kortet ligga kvar på
”beställt”. Detta skulle kunna lura operatörerna att material är beställt fastän det
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egentligen är stor brist. Chansen för att ett sådant här tillfälle ska uppenbara sig är dock
väldigt liten tack vare tilltagna ledtidslager och avropskvantiteter.
Operatören som ska
lägga i nytt material
kollar ”beställt”
högen

BK = Beställningskort
BP = Beställningspunkt(säkerhetslager + ledtidslager)

Ligger BK där?

Nej

Kolla ”Att beställas”
högen

Ja

Ligger BK där?

Ja
Lägg in materialet
med det andra i
lagret och kolla BP

Ja

Är BP uppnådd

Nej

Lägg in materialet
med det andra i
lagret

Nej

Lägg BK tillbaka där
det låg innan

Lägg in BK på BP

Fyll i inlägg i datorn

Figur 5.6 Förslag på rutiner vid inläggning av nytt material

5.6 Övriga idéer
5.6.1 Numrerat lock
Under avsnitt 5.5.1 ovan beskrivs färgkodade lock som har funktionen att hänvisa
vilken stapel som ska plockas först. I början av design fasen funderas det på att ha
siffermärkta locka för att påvisa vilken ordning materialet skulle plockas, men det byttes
eftersom siffrorna skulle kunna blandas ihop med den siffermärkning som finns inlagt i
winstore 98 för att sortera platserna på varje hyllplan.
5.6.2 Beställningskort med lappar
En idé var att ha ett beställningskort med mindre lappar på, så att när beställningskortet
kommer fram så tas en mindre lapp från kortet och läggs i hög för beställning. Detta gör
att det möjligen blir lite smidigare informationskort att beställa utifrån, dock kommer
det gå åt material för varje beställning och det blir svårt att ha kort/lappar på
beställningskortet i högen med material då de kan nötas av eller skadas av
materialtyngden.
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5.6.3 Beställningskortets utformning
Beställningskortet skulle kunna ha flera andra utseenden än det
tänkta, ett exempel på ett sådant är det i Figur 5.7. Ett sådant kort är
smidigare är det tänkta eftersom det är mindre, men det ligger inte
lika bra i staplar av alla slags material, som exempelvis mt- och
topp-ringar.
5.6.4 Markering för att material är på förbeläggning
I avsnitt 5.5.6 ovan nämns problem med att allt material inte
förbeläggs med en gång och hur det blir problem om det beläggs
precis till beställningspunkten eller lite över. Tanken är då att om
operatören märker att det kommer precis till den gränsen och det
finns mer material för/på förbeläggning så ska operatören lägga till
en gul/orange lapp för att markera att det är mer material på
ingång.
En god idé som skulle kunna hjälpa att hålla reda så att det inte
görs en extra beställning, dock kommer det till en början bara försvåra
genom att det blir att hålla reda på ett kort till. Det är bättre att jobba med förbättring
och visualisering av förbeläggningsprocessen istället.
Figur 5.7 Illustration av en idé på beställnignskort

5.7 Ekonomiska fördelar
Den ekonomiska vinningen på beställningar är svår att avgöra eftersom det inte går att
riktigt avgöra om tidigare beställningar har varit för stora, för små, onödiga eller
nödvändiga. Detta eftersom det inte finns någon strukturerad styrning av lager och
beställningsnivåer. Det som går att göra är att räkna ut kostnadsförändring för ändring
av materialantal i lagret som är till följd av ett bättre organiserat lager. Dock finns det
endast tidigare siffror för lagernivåer av stifttallrikar. De nya uppskattade lagernivåerna
samt antagandet att tidigare lagernivåer hållits, visar då en potential till minskad
lagernivå med 40 % om nivåerna som jämförs är tidigare SL + Orderkvantitet mot nya
SL + Orderkvantitet. Detta betyder att kapitalbindningen i lagret för stifttallrikar även
blir 40 % lägre.
Vad vi har sett är det så att nivåerna på lagret hos grafitleverantören ligger väldigt högt
för vissa material, gentemot vad behovet och avropskvantiteten är. Därför är det
förslaget nya lagernivåer på en del chargeringsgrafit, de nya nivåerna ger inte direkt en
kapitalbindnings insparing eftersom det är grafitleverantören som håller kostnaden för
materialet tills Sandvik beställer. Men genom en sänkning av lagret hos
grafitleverantören så går det dock att påstå att en eventuell kostnad är sänkt, procentuellt
sett så kan lagret hos leverantören för chargeringsgrafit sänkas med 43 %.
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Uträkningar och källorna till procentsatserna ligger i det nya styrdokumentet, som i sig
ligger under sekretess och endast finns tillgängligt för Sandvik.

5.8 Steg inför implementering
Innan implementeringen av ett sådant här arbetssätt så kommer det behövas utföras
några steg för att kunna få ett fungerande system.
1. Först måste nytt material separeras från sådant som används, exempelvis så
läggs nya stifttallrikar direkt tillsammans med de som används i produktionen.
Detta går inte om det nya arbetssättet ska fungera, utan nytt material måste vara
åtskilt från använt.
2. Det nya materialet i lagret måste sorteras ihop, bland annat måste det skapas
struktur så att allt nytt material av varje typ ligger tillsammans på ett ställe. Detta
för att lagernivåerna ska kunna kollas vid inläggning av nytt material och för att
underlätta vid utplockning av material.
3. En genomgång för att säkerställa en god nivå av material i produktionslagret är
av fördel att genomför. Detta för att avvara stora plötsliga variationer i
materialbehovet p.g.a. kassationer.
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6 Resultat
Nulägesanalysen och designen står för rapportens resultat eftersom de uppfyller syftet
och målet med rapporten. Därför följer nedan en kortare sammanfattning av det
viktigaste ur analysen och designen.
Nulägesanalysen visade på bristande struktur i arbetssättet mellan operatörerna, de
flesta gör på sina egna sätt vilket försvårar för efterkommande processer och operatörer
eftersom dom inte kan förvänta sig att det sköts på ett bestämt vis. Det gör även
systemet svårt att beräkna och planera. Problem ligger bl.a. i att det inte finns några fullt
utvecklade rutiner som standardiserar beställningarna av ny grafit och det skapar
variation och osäkerhet i materialmängden i lagret vilket ökar risken för materialbrist.
Förbeläggningsprocessen är ett annat problem, varierat arbetssätt och dåliga rutiner
kring skapandet och prioriteringar av förbeläggningscharger har lett till variation av
förbeläggningskörningar och tidvis brådskande körningar p.g.a. material brist. Det har
även uppstått problematiska skiktproblem i förbeläggningen de senaste månaderna, men
detta är dock något som tekniker arbetar fullt ut med. Undersökningen av leverantörens
leveransprecision(Figur 3.4) visade på stora problem med leveranserna, detta visade sig
bland annat bero på att leverantören inte har ritningsunderlag som stämmer överens med
beställningen.
Designen resulterade i ett förbättringsförslag för rutinerna kring beställning av nytt
grafitmaterial. Förslaget består av ett kanbankort som triggar beställning av nytt
material när en bestämd lagernivå är nådd(BP). Kortet förenklar beställningsprocessen
genom att visualisera och definiera när beställning ska göras, vad som ska beställas och
i vilka kvantiteter det ska beställas. Förutom att förenkla beställningsprocessen kommer
kanbankortet även minska variationen i beställningar av nytt grafitmaterial, minska
risken för materialbrist samt även skapa bättre struktur i beställningsprocessen vilket
gör att det går att hålla betydligt lägre lagernivåer.
De nya lagernivåerna skulle minska lagret för nya stifttallrikar hos Sandvik Coromant
med 40 % och lagernivåerna för chargeringsgrafit i det lagerförda materialet hos
leverantören kan minskas med hela 43 %.
Styrdokumentet är också en del av resultatet eftersom det definierar alla nya lagernivåer
och hur mycket som ska beställas, uträknat från årsbehovet. Styrdokumentet är dock
under sekretess och innehas endast av Sandvik Coromant, men punkterna i
styrdokumentet resulterade dock i att baseras på följande sätt:
Årsbehovet, är uppskattat efter tidigare års förbrukning samt beställningsansvarigas
uppfattning och behovet i dagsläget.
Säkerhetslager, har vi beslutat att det ska motsvara en veckas behov för varje material,
om behovet per vecka är mindre än ett så sätts säkerhetslagret ändå minst till en enhet.
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Beställningspunkt, är satt till säkerhetslagret + veckobehovet * ledtiden, ledtiden för
material som är lagerlagt hos leverantören är satt till fyra veckor. Av dom fyra veckorna
räknas två veckor att det kan gå åt från att BP är nådd till att beställning läggs, en
veckas leverans och en veckas hantering och förbeläggning hos Sandvik. Ledtiden för
material som inte är lagerlagt hos leverantören uppskattas till sju veckor, varav två
veckor att det kan gå åt från att BP är nådd till att beställning läggs, fyra veckor leverans
och en veckas hantering och förbeläggning hos Sandvik. Beställningspunkten för MTringar och underläggsplattor har dock satts på bedömning av beställningsansvariga,
detta eftersom att den ansågs vara orimligt hög om den skulle följa ovan nämnd
uträkning jämfört med känslan av vad brukar gå åt och vilken tid beställning brukar ta.
Avropsstorlek, avropsstorleken är satt att vara säkerhetslagret + beställningspunkten,
anledningen är att tillsammans skapar de en lagernivå som teoretiskt är nere på
beställningspunkten igen efter två veckor, lagom till ny beställning. Det räknas dock då
med ett jämt behov och att allt ledtidslager har gått åt. Avropsstorleken är sedan
avrundad till närmaste tal delbart med nio för stifttallrikar, stickstålsmallar och
(underläggsplattor), detta eftersom leverantören tillverkar materialet ur ark där det går
att få ut nio. Övrigt material är avropsstorleken satt på känsla och bedömning av
beställningsansvariga.
Hur mycket som ska vara lagerfört hos leverantören var svårt att definiera, men en
uppskattning på drygt avropskvantiteten * 2 är satt som lämplig eftersom det endast ska
beställas avropskvantiteten men att det i nödfall går att dubbla beställningen.
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7 Diskussion
Examensarbetet var initialt väldigt svårbedömt i omfattning och inriktning, det kändes
bra och tryggt när vi satte ihop en projektplan med bl.a. mål och avgränsningar. Under
arbetet med nulägesanalysen framkom som tidigare nämnt att potentialen för
förbättringar var väldigt stor och varken chefer eller handledare hade tillräcklig bra
insyn i hur nuläget såg ut för att kunna ha förberett mig. Det som orsakade mest
funderingar och som till slut krävde beslutsåtgärder (se Avgränsning och Inriktning) var
att definitionen på ett ”förbättringsförslag på ett lämpligt arbetssätt” var för ospecifik.
Arbetssättet kring beställning och framförallt hantering av chargeringsgrafiten var så
pass stort och brett, det fanns många stationer/steg som hanterade materialet och alla
hade de något att förbättra. Men tack vare de regelbundna veckoavstämningarna så såg
jag det komma och vi kunde sedan fatta beslut om att avgränsa/inrikta det mer.
Vid beslutet av inriktningen av projektet var minskade kostnader en viktig punkt i
avgörandet, det ska sägas att det togs hänsyn till att det inte skulle kunna göras några
noggrannare uträkningar som påvisade att just ett förändrat arbetssätt kring
beställningarna skulle ge ett av de bättre ekonomiska resultaten. Enligt min egna och
avdelningschefens bedömning borde denna inriktning ge bäst resultat på längre sikt,
men tills det kan bevisas så finns möjligheten att en annan inriktning mot något annat
skulle kunna visa på ett bättre resultat.
Designen gjordes endast tillsammans med beställningsansvariga, det betyder att jag i
arbetet har låtit de representera alla inblandade kring ett nytt arbetssätt. Det borde vara
rätt att låta dom avgöra och representera eftersom det endast är dom som är ansvariga
för beställningar, men i och med det nya arbetssättet så kommer även rutinerna för
resterande operatörer på chargeringen och näthanteringen att påverkas. För den som
plockar ut nytt material ur lagret har rutinerna inte blivit anmärkningsvärt svårare, för de
som beställer så har rutinerna blivit mycket lättare än tidigare ända till den nivån att
vem som helst skulle kunna beställa. Men för den som lägger in materialet, framför allt
näthanteringsoperatörer, så har arbetsrutinerna blivit lite mera komplicerade. Jag tror
den resulterande designen inte skulle skilt sig även om andra kring arbetssättet varit
inblandande i designen, det som har riskerats är att de operatörer som inte har varit med
i designen och vars rutiner kommer påverkas möjligtvis bli mindre mottagbara mot det
nya arbetssättet.
Enligt grundteorin i (Olhager, 2013, pp. 306-310) om ett kanbankortsystem så är tanken
att kanbankortet ska ha en direkt signal till steget innan, tanken är att det ska kunna vara
en varierande tid mellan orderna och att det är kanbankortet som triggar det. I det här
projektet har vi dock behövt anpassat oss bort från den delen i teorin, det är ett
kanbankort (beställningskortet) som triggar/signalerar beställning, men vi har valt att
fortsätta med fasta beställningsperioder på varannan vecka. Det blir en mix av
beställningspunksystem med kanban och periodbeställningssystem, det som påverkas är
att vi är tvungna att utöka ledtidslagret eftersom beställningspunkten kan uppnås en tid
innan beställning ska göras. Sätt att komma runt större ledtidslager vore att beställa
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oftare, detta måste dock ses över för att ta hänsyn till ordersärkostnader, leverantörsavtal
och ur miljösynpunkt eftersom extra leveranser leder till en extra miljöpåverkan.
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8 Slutsats
Sandvik Coromant har med det här arbetet fått en bra grund att utgå ifrån vid fortsatt
arbete med förbättringsarbeten. Analysen har sammanställt kunskap och
förbättringspotential omkring grafithantering och beställning, förhoppningsvis blir det
här arbetet ett hjälpmedel i processen att prioritera och styra framtida
förbättringsarbeten.
Projektvikten tänktes från början att ligga fördela med 50 % av insatsen på analysen och
50 % på designen, resultatet blev dock en fördelning närmare 60-70 % på analysen och
30-40 % på designen. Detta kom sig av att analysområdet visade sig vara djupare än
förväntat och tog mer kapacitet än vad som förutspåtts. Resultatet avvek dock inte
gentemot uppsatta mål, det tror jag beror på att ju noggrannare och mera välgrundad
nulägesanalys är, desto enklare blir det att arbeta fram en design. Stabilare grund gör
också designen bättre och mera lämpad mot sitt ändamål som ett fungerande arbetssätt.
Nulägesanalysen belyste många möjligheter till utveckling och optimering av
produktionen, avgöra vad som är det mest aktuella att arbeta med är en avvägning
produktionsledare och chefer får besluta om. En av de allra mest aktuella framkom vara
beställningspunkterna och beställningsrutinerna. Bland de mindre aktuella ligger
exempelvis blåsmaskinen Agnes problem.
Förbättringsförslaget höll sig mot målen och presenterade ett dragande system baserat
på kanbankort, utveckling och vidare arbete med det nya föreslagna systemet krävs men
är något som kommer engagerar operatörerna och manar på ett kontinuerligt
förbättringsarbete. Uppföljning efter eventuell implementering är viktig för att kunna
säkerställa att de nya rutinerna följs och att systemet fungerar.
Ekonomiska besparingar var svåra att få fram p.g.a. att statistik och struktur för tidigare
beställningar inte funnits. Det föreslagna arbetssättet skulle dock organisera lagret bättre
och på så vis minska lagernivåerna för nya stifttallrikar med 40 % och lagret av
grafitmaterial hos leverantören med 43 %. Detta är en god reducering i bundet kapital
för företaget och är en bra början till ett bättre flöde av produktionsmaterial.
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9 Rekommendationer och vidare arbete
9.1 På förbättringsförslaget
Dokumentet med beställningspunkterna är viktigt, det lägger grunden för lagernivåer av
det nya materialet och beställningspunkterna, det är avgörande för det föreslagna
systemet. Därför vill jag rekommendera igen att se över det dokumentet ofta, uppdatera
det eftersom lagret utvecklas och reflektera över nivåerna.
Avropskvantitet/orderkvantiteten och säkerhetslagret i beställningsdokumentet borde
beräknas noggrannare på ett mer teoretiskt plan. Istället för att använda sig av de nivåer
som är föreslagna i denna rapport borde avropskvantiteten beräknas enligt formeln för
ekonomisk orderkvantitet med hänsyn tagen till att allt material inte förbeläggs
samtidigt, (Formel 2.2).
Ekvationen för att beräkna säkerhetslagret syns i (Formel 2.3), men parametrarna för att
beräkna säkerhetslagret är krångligare att få fram och kräver statistik på bl.a.
prognosfel.
En idé på vidareutvecklings av förslaget är att beställningslapparna hängs på olika
platser beroende på hur lång tid det är till beställning. Med detta så kan man komma
undan att beställa en till två veckors ledtidslager i onödan. Tanken är att ha tre platser
för BK att hängas på vid ”Att beställas”, första platsen hängs kortet på om det är nära
till beställning(max tre dagar), om kortet hänger där vid beställnings ska inget extra
material beställas. På den sista platsen ska kortet hängas om det precis har gjorts en
beställning inom de närmaste tre dagarna, om kortet hänger där ska två veckors extra
behov läggas till vid beställning. För mitten platsen så svarar den för all tid BP nås
mellan tre dagar efter och tre dagar innan beställning, vid beställnings så läggs där en
veckas extra behov på, extra behovet läggs på för att kompensera för tiden det tagit
innan beställning har skett.

9.2 Övrigt
Det borde undersökas om det går att beställa oftare för att på så sätt kunna minska
lagret, här måste hänsyn dock tas till ordersärkostnaden så att den inte överväger
fördelarna med mindre lager.
Kommunikationen med grafitleverantören måste bli bättre för att kunna optimera
lagernivåer och inte behöva riskera säkerhetslagret, i undersökning av leveransprecision
i Figur 3.4 var 20 % av leveranserna försenade nästan mer är två veckor. Detta borde ses
över och struktureras upp.
Förbeläggningsprocessen är något som behöver struktureras upp ordentligt eftersom
analysen visade på flera brister i den processen, jag rekommenderar därför att inrikta sig
mot den som nästa steg i utvecklingsarbetet på avdelningen. Bland annat borde det
visualiseras om det är brådskande på något material så att hänsyn kan tas till det vid
bygge av förbeläggningschargen. Att behöva omregistrera förbeläggningscharger efter
första körningen slösar tid och fel kan uppstå så att förbeläggningschargen bl.a. blir fel
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prioriterad. Det borde ses över möjligheten att endast behöva registrera
förbeläggningscharger en gång i GSS2, jag har pratat med datatekniker och
möjligheterna finns för skapande och genomförandet, det måste bara vara någon som
efterfrågar det.
Ett tips för att värdera vilka förbättringar som borde utföras är att skatta de idéer som
finns i dimensionerna vinst och insatts, hög vinst och liten insats är att prioritera över
låg vinst med hög insats.
Hålla reda på kassationer och mängden material så kan man ha BP och SL på
produktionsmaterialet, om det nu inte hade gått åt nya tallrikar till vissa processer.
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