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Sammanfattning 

Shapeline AB tillverkar mätsystem för planhet i plana stålytor, som installeras efter valsverk och 

riktverk i produktionslinan hos stålverk. På deras initiativ analyseras marknaden för 

stålprodukter, för att uppskatta det verkliga värdet av planhet för dessa hos slutkonsumenten. 

Anslaget grundar sig i att de europeiska planhetsstandarderna som specificerar nuvarande 

toleranser för tillverkning av stål, är framtagna av stålproducenterna själva, och därför ofta 

används till deras och inte kundens fördel.  För att marknadsanpassa kvaliteten på plant stål ska 

kunna genereras i större utsträckning än idag, tror Shapeline att planhetstoleranserna bättre 

måste reflektera krav från kunden. Det är därför av stor vikt att djupare studera denna del av 

marknaden, och således belysa konsumentens, dvs. stålproducentens kunds värdering av 

planhet i valsade produkter. Forskningsfrågan för detta examensarbete härstammar ur detta. 

Syftet med marknadsanalysen blir således en kartläggning och kvantifiering av värdet av planhet 

i platta stålprodukter. 

Metoden för genomförandet har kantats av ett flertal urvalsprocesser, för att göra 

undersökningar av marknaden realistiskt hanterbara och inom en begränsad tidsperiod. 

Marknaden har successivt avgränsats till de för planhet kritiska områdena samtidigt som en så 

stor bredd som möjligt har täckts in. Metod för urval har involverat analys av historiskt sälj- och 

produktionsflöde i Europa åren 2006-2010. Vidare undersökning bygger på följande två 

kriterier: 1: Bara de största produktområdena för platta stål innefattas, där omfattning 

beräknats via produktion och marknadspris 2006-2010. 2: Vidare undersöks endast de tre 

största industrisegmenten inom platta stålprodukter, som ser ut som följande:   
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 Bandprodukter: Fordonsindustri, Byggnadsindustri och Rörindustri. 
 Grovplåt: Rörindustri, Byggnadsindustri och Skeppsbyggnad.  

 

Marknadsanalysen genomfördes inom respektive industrisegment med hjälp av besök och 

intervjuer hos sammanlagt ett 20-tal företag för att undersöka och analyserna vilka 

planhetsproblem som förekom och vilka konsekvenser det fick hos respektive företag. Stora 

skillnader förekom i materialval, inköpskanaler liksom standarder ute hos företagen, varför 

kostnadsresultat och slutsatser kring detta inte direkt kan generaliseras. 

Resultatet av undersökningen visar att inre spänningar och oplanhet är nära besläktade 

problem, men inre spänningar kan inte mätas direkt, vilket planhet kan göras. I laserskärning är 

inre spänningar betydligt vanligare än direkt mätbar oplanhet. För bockning och rullformning är 

oplanhet inte kritiskt, eftersom maskinerna under processen omformar materialet så att 

ursprunglig planhet försvinner. Istället är det i processer som stansning, pressning och i de 

automatiska anläggningarna som oplanhet skapar större problem och därför betydande 

kostnader. Dessa processer hittas hos en stor del av tillverkande industri och förekommer för 

behandling av en rad olika plåtkvaliteter.  Oplanhet i material leder till större slitage på 

maskinpark och verktyg, vilket ökar risken för haverier och gör att tätare service måste 

schemaläggas för att undvika stora stillestånd.  

Inom segmentet grovplåt är svetsning den kostsamma och kritiska processen gällande oplanhet. 

Eftersom plåtarna som används är stora och tunga finns risk för oplanheter som döljs av 

tyngden i plåten. Svetsningen är för grovplåt en av de första processerna och även den mest 

omfattande processen som används, vilket innebär att den ursprungliga oplanheten direkt 

påverkar resultatet. Extrakostnaden för svetsningen kan direkt kopplas till ökade arbets- och 

materialkostnad, då fogen blir större och samt att det tar längre tid att svetsa vid oplan plåt. 

Storleken på oplanhet i plåt som kan accepteras hos de bearbetande företagen är mellan 1,5-8 

mm, med ett snitt på 3,79 mm, vilket i flera fall innebär att en högre planhet efterfrågas än vad 

ståltillverkarna enligt deras standarder kan leverera.  

Kundens egen värdering av oplant material är väldigt fluktuerande: 39 % av de tillfrågade är 

villiga att betala ett högre pris för ett perfekt material. Mellan 2 – 25 % mer är de villiga att 

betala för att slippa problem. Värdet varierar beroende på tidigare upplevda problem, och 

framförallt beroende på tillverkningsprocesser. Ingen direkt koppling mellan problem och 

standard på inköpt plåt har generellt kunnat fastställas. Värdekedjan för planhet skiljer sig i 

regel från värdekedjan för produkten. Där värdet på en produkt ökar mest, dvs. i regel i slutet av 

produktionslinan, förekommer inga planhetsproblem. Istället är det ofta i de första processerna 

problem förekommer. Därför måste hänsyn tas för att minska planhetsproblem vid 

produktionslayout och inte skapa en trång sektor.  

De största kostnaderna förekommer i de fall då stopp i produktion pga. planhetsproblem leder 

till leveransförseningar för slutkund, eller om någon maskin blir stillastående i väntan på 

reservdelar. Men även kostnaden för upprepade perioder av hastighetssänkning i maskinparken 

orsakad av oplan plåt skapar en stor kostnadsökning som inte alltid är lätt att upptäcka. 

 

Nyckelord 

Oplanhet, planhetsbristkostnader, värdekedja oplanhet, ISO-standard planhet  
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Abstract 

The company Shapeline AB develops and configures measurement equipment for flatness in flat 

rolled steel products, where steel industries are main customers. The complete measurement 

system is installed inside the plant, closely connected to the working rolls with a separate 

platform for supervision. On Shapeline´s initiative, a market analysis has been conducted to 

investigate the real customer value of flatness in flat rolled steel products. The emphasis has 

been that existing European standards have been developed by the steel producers themselves, 

and therefore only reflects the flatness deviations of manufactured products from their point of 

view. To be able to better adjust products to the market needs in the future, a good set of un-

flatness limitations and costs have been generated. The main research question answered by our 

market analysis evolves through the demand of flat steel. The aim of this study has been to 

quantify the value of flatness in rolled steel products. 

The market analysis has throughout the process been tainted by numerous delimitations in 

scope, due to the large size of the global market. Methods of limiting research have involved both 

production and sales history to narrow it down to only include the largest product segments as 

well as customers industry sectors that show the top three highest consuming percentages of 

flat-rolled products. The rolled steel products investigated have been the following: 

 Strip products- mainly used for: Automotive, Building and Tubes. 
 Plate- mainly used for: Tubes, Building and Shipbuilding. 

The market analysis was done with an empirical base of handpicked manufacturing companies 

representing customer segments above, to enable cost-calculations of flatness issues for the 

most frequent production methods. The cost of non-flatness in materials has been analyzed 

separately, and are not directly comparable due to changing basic conditions, for instance the 
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materials being processed have varying thickness and material properties, and haven´t been 

produced under identical flatness-standards. 

The results have shown complicated issues like inner tensile stresses that cause defects in the 

material during processing, which made it hard to separate the defects caused by the inner 

tensile from the initial non-flatness of the strip. Inner tensile stress was the most frequent 

problem in laser-cutting. In bending and roll-forming of tubes the flatness of processed material 

was understood less significant, since it is compensated for with high stretch applied by the 

machines. Within processes like punching and pressing, flatness has proven a greater issue 

preventing high utilization of the machines. Punching and pressing are used in all kinds of 

subcontractors to a broad spectrum of industry sectors, and in greater facilities with a majority 

of automatic lines, especially within the car industry. Since deviation causes a lower life 

expectancy of the working tools and leads to misplaced products in the machines, the punching 

rate might be forced down and small stops become time-consuming. Even worse can be if the 

unflatness leads to sudden destruction of the machine. Highest costs are however found when 

deliveries are being late and penalties therefor are paid. When the machines have to go on 

reduced speed due to flatness problems quickly increases the cost of unflatness.  

In plates, the most cost beneficial change found that could have impact of given flatness was 

welding. 80 % of all steel products will in some stages get welded. However, welding often was 

found in the later part of a manufacturing line, the initial flatness of the material was already 

lost, due to deformations caused by previous processing steps. Therefore, the greatest non-

flatness costs for welding were found in building and shipbuilding industries, where heavy 

plates are attached with each other in the early steps, often as the first step after delivery from 

the producer. The extra welding costs can be said proportional to the longer time it takes to weld 

and the extra volume of filler material needed to fill larger gaps.  

The amount of unflatness accepted by producing companies is between 1,5-8mm at the 

companies analyzed, with an average value of 3,79mm. This means directly that customers 

demand a higher flatness than the producers can supply, according to the ISO-standards 

regulating quality and steel specifications.  

The values of flatness expressed by the end consumers themselves are however very changing. 

About 39% of the interviewed industries from several sectors expressed that they are willing to 

pay a higher price for better material, from two to 25 percent more than the present market 

price for the material.  

The value of flatness varies between companies, industry sectors, and above all manufacturing 

processes.  Though to investigate ones internal costs of non-flatness, the complete process line 

must be evaluated. What can be determined is that the value of flatness is crucial in the first 

processing steps of a production line, since it later becomes secondary when the steel already 

has been processed. To reduce these costs one must therefore determine where the most critical 

processes are best kept in the production, due to their specific generation of value. Value of 

flatness is shown something that should be considered as a big cost of production, and thus 

ought to be firm-specifically investigated for those companies that have large values invested in 

critical processing methods.   

 

Key-words:  

Unflatness, value of flatness, ISO-standard flatness, flatness in value chains 



7 
 
 

 

 

Förord: Denna rapport har uppkommit med initiativ från Shapeline, utförd på institutionen för 

Industriell ekonomi och Organisation, KTH, Stockholm.  

Genomförandet av rapporten har varit en inspirerande process med såväl tekniskt avancerade 

inslag som direkt ekonomiska beräkningar och tankegångar. I många fall har gränsen mellan 

teori och praktik varit hårfin och givit ett annat utfall än det tänkta. 

Den stora mängden studiebesök, företagskontakter såväl som konsulterade forskare, har 

bidragit till ett stort socialt utbyte samt en hel del intellektuella utmaningar under arbetets gång. 

Parallellt har en stor förståelse för tillverkande industri, försäljningskanaler och inte minst 

avancerad produktion utvecklats.    

Till sist – Ett oerhört stort tack till alla er som tagit emot oss fast tiden oftast varit knapp. Utan er 

hade arbetet inte haft den gedigna bas det har idag! Ett särskilt stort tack till vår handledare på 

KTH, Thomas Sandberg, för nedlagd tid och ovärderliga råd. Likaså vill vi tacka Thomas 

Hyllengren, Per Kierkegaard och till Magnus Titus (Shapeline) för all hjälp, förståelse och 

stöttning längs med arbetets gång. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Inom stålindustrin är idag kvalitetskrav på produkterna en avgörande konkurrensfaktor, och är 

för flera aktörer skillnaden mellan att vinna eller försvinna. Samtidigt har prisnivåerna på 

metaller blivit ett föremål för spekulation, vilket gör det svårt att planera för 

kostnadsförändringar i en kontinuerlig verksamhet. För SSAB i Sverige är i första hand 

kvaliteten försäljningsargument1, vilket även deras årsredovisning indikerar.2 För att uppnå 

denna konkurrenskraftiga kvalitetsnivå krävs att man har mycket god kontroll på de olika 

processerna som stålet genomgår för att få en så jämn slutprodukt som möjligt i flera avseenden.  

En viktig parameter när det gäller kvalité hos valsade produkter är planhet. Tidigare forskning 

inom området handlar om hur processerna i stålverket kan styras för att minimera oplanhet och 

andra kvalitetsproblem. Med oplanhet avses ett materials avvikelse i höjdled mellan två 

mätpunkter. Åtskilliga rapporter har behandlat styrning av riktverk och valsningsprocessen. 

2010 skrev Wang et al. om hur man kan använda informativa sensorer för att åstadkomma en 

riktningsstyrning som är självlärande utifrån symmetrin i förekommande oplanheter.  Molleda J. 

et al skriver i en rapport från 2011 om hur man kan mäta planhet på stålband genom 

lasertriangulering. Nästan samtidigt publicerar Xu, K. et al. en artikel om hur man matematiskt 

kan räkna fram oplanheter från endast en kantbild av plåten.  Av allt att döma har 

planhetsmätning varit i centrum för en rad olika förbättringsprojekt, där möjligheten att skapa 

plan plåt varit det primära. Men för vem tillverkas denna plåt och är utvecklingen verkligen 

initierad från användarens sida? En viktig fråga man bör ställa sig är: Finns det ett faktiskt behov 

av plana plåtar hos stålindustrins kunder, och hur ser i så fall detta behov ut?  

Det finns i nuläget ingen tidigare forskning som tydligt visar på detta eller besvarar denna fråga. 

Planhetskraven har skapats från stålverken själva, där de tillsammans satt standarder och nivåer 

på vad som anses vara godtagbar och kvalitativ plåt.3 Under 1980–talet och tidigare träffades de 

större ståltillverkarna i Europa för att enas om vilka standarder plåt skulle tillverkas mot4 (det 

som senare kom att bli ISO-standarder). Ingen direkt undersökning av kundnytta föregick med 

andra ord initiativet till de ISO-standarder som bestämdes. Idag ser troligtvis marknaden 

annorlunda ut, men standarder och kvalitetsmått lever kvar sedan denna tid.  

Det finns således ett incitament att finna kopplingen mellan planhetskraven och kundernas 

verkliga planhetsbehov: Vilken kvalitet kunderna egentligen behöver, hur stora problem 

kvalitetsbrister innebär, och hur de värderar en plåt som är i det närmaste helt plan.  

1.2 Shapeline AB 

Verksamhet och idé 

Shapeline AB är ett företag inom stålindustrin som mäter planhet på platta metallprodukter. 
De extraherar data som sedan används för kvalitetssäkring och processtyrning. Produkten 
installeras och kalibreras efter kundens specificering av sina behov, så att anpassningen är 
gjord efter just sin kravbild gällande ytans planhet vid framställning. Produkten säljs och 

                                                           
1
 Mats Haglund, SSAB, 2011-05-30.  

2
 Årsredovising 2010 SSAB http://www.ssab.com/DigitalAnnualReports/2010/sv/index.html   2011-09-23 

3
 Peter Sandvik, Ruukki, 2011-06-27 

4
 Ibid 

http://www.ssab.com/DigitalAnnualReports/2010/sv/index.html%202011-09-23
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installeras i dagsläget till flertalet stora stålverk runt om i värden, men även till mindre 
stålgrossister som har ett behov av att mäta kvaliteten i utgående produkter. 5Metoden som 
används kallas för triangulering, och sker med hjälp av laserljus som reflekteras i ytan och tas 
upp av en kamera i olika vinklar. Detta omsätts sedan med hjälp av olika algoritmer och 
beräkningsmodeller till en bild där vågorna syns som avvikelser från en normallinje. 
Mätningen sker medan bandet/plåten rör sig.  Även modeller i 3D-format erbjuds. Idén är 
alltså att kunna avspegla en yta för att sedan digitalt kunna mäta hur plan ytan är och därifrån 
dra slutsatser om var en avvikande bucklighet, våg eller liknande finns. Med hjälp av befintliga 
databaser med registrerade oplanheter, liksom företagsspecifikt anpassad programvara, ger 
systemet under mätning en signal om när oplanheten blir för stor i förhållande till de krav 
som företaget sätter på produkten. Noggrannheten på mätningar systemet klarar av är ned till 
10-6 meter beroende på material och bredd på det som ska mätas. Materialet som mäts får sina 
egenskaper dels vid valsningen, men även genom efterföljande processer kopplat till 
framställning, som exempelvis härdning.  

Shapeline grundades 1996, efter att Pär Kierkegaard tog sin idé från universitet i Linköping och 

startade ett företag för att kommersialisera planhetsmätning med en unik metod. Shapeline har i 

dagsläget sålt system till ett trettiotal stålverk med goda resultat. Kundernas krav och önskemål 

har hittills drivit Shapelines utvecklingssteg, varför nära samarbetet med kunder har varit 

naturligt och fungerat som motor för företaget. Alla system som Shapeline installerar monteras i 

nya eller befintliga anläggningar. Det innebär att varje installation anpassas för att verka in i en 

miljö som kan vara mycket varm, fuktig, kall eller innehålla farliga ämnen. Systemet monteras på 

en egen ställning(se figur 1), till vilken bl.a. egen ventilation och servicepunkter finns. Shapelines 

huvudnisch är mätning på kall plåt & band, men mätning på varm plåt förekommer, likaså 

kantmätning. 

 

1.3 Problemdiskussion - I gränslandet mellan slutkund och stålindustri 

Stålindustrin växer i hög hastighet; en ökad efterfrågan på bland annat rostfritt stål och 

höghållfast material gör att den svenska industrins produktion av nischade produkter går 

förhållandevis bra. Bortsett från en nedgång i konsumtion på 35 % år 2009, som en direkt 

påverkan av den finansiella världskrisen under 2008, har efterfrågan på stålprodukter vuxit och 

förväntas fortsätta öka när konjunkturen på allvar tar fart igen. Utbudet av olika typer av 

produkter ökar och kvalitetsmedvetenheten blir större då beläggningsgraden hos bearbetande 

                                                           
5
 Ibid. 

Figur 1 - System monterat i fabriksmiljö 
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industri går upp. Som ett direkt resultat blir även priset på råmaterial och färdiga stålprodukter 

högre. 

Även om en hel del ny teknik gör kvalitetssäkringar möjligt för svensk stålindustri, så bygger 

framgången till stor del på rutiner och kunskaper som finns inom branschen. Kundernas krav på 

kvalitativt material ställer krav på stålindustrin, som i sin tur har gedigen erfarenhet om 

kvaliteten i sina produkter. Detta bygger upp ett ömsesidigt förtroende mellan stålproducent 

och konsument, där stålindustrin förväntas producera produkter enligt en överenskommen 

standard. Inom branschen tar stålproducenten ansvar för att stålet ska uppfylla kundernas 

önskemål. Kvalitetstestningar av material görs enbart direkt efter valsning som kontroll att det 

uppfyller krav enligt standard, innan det slutligen transporteras till kund. 

Trots att stålindustrin lovar konsumenten att uppfylla en viss standard så finns svårigheter med 

det material som produceras. Kunderna har en bild av hur kvaliteten bör vara, och stålindustrin 

en annan. I dagsläget används ISO-standarder uppsatta av stålindustrin själva, utifrån vad de 

klarar av att producera mot för specifikation. Men tittar man till exempel i företagens prislistor 

finns, för i stort sett alla stålsorter, en förbättrad kvalité som erbjuds till ett högre pris. Dessutom 

har stålverken själva toleranser som är snävare än ISO-standard. Med bakgrund i denna relativt 

röriga kvalitetsstandard jobbar Shapeline, som upplever det som att kommunikationen mellan 

stålföretagen och dess slutkunder skulle kunna vara bättre, särskilt på detta område. Förståelsen 

för slutkundens behov ses som det viktigaste för att kunna framställa rätt produkter och växa 

tillsammans med kunderna. Samtidigt vill Shapeline förstå, vilka krav och önskemål 

stålindustrins kunder har på sitt material när det gäller planhet. Det är ju först i kundernas 

processer och maskiner som det visar sig huruvida ett plant material är tillräckligt plant eller 

inte för att kunna fungera effektivt och producera i en viss hastighet eller slippa ständiga stopp i 

maskinerna på grund av materialproblem.  

Nyttan av att förstå kundernas sätt att arbeta är många, men för Shapeline innebär det 
framför allt en möjlighet att se hur material används och varför. Samtidigt skapas en 
förståelse för vilka material som kommer att öka i framtiden och vilka som kommer att 
minska. En insikt skapas för hur stålindustrin är segmenterad när det gäller special- och 
bulkprodukter både geografiskt liksom toleransmässigt beroende på vilken industri just 
denna produkt ska till. All denna typ av information är användbar och kan utnyttjas för att 
skapa system som är mer anpassade för den process och bearbetning som kunderna i 
slutändan använder stålet till. En klassificering av kvalitet med avseende på produktsegment 
skulle kunna hjälpa både stålindustri och slutkonsument att välja rätt produkt efter ändamål. 
Denna ökade medvetenhet för stålproduktens kvalitet och hur den påverkas av olika 
processer, leder till att kostnadsbesparingar kan göras hos stålindustrin såväl som hos 
slutkunden.  Samtidigt innebär det att Shapeline kan leverera ett system som är bättre 
anpassat till stålindustrikundernas kravbild, med ökad konkurrensfördel för såväl stålverk, 
stålverkens kunder som för Shapeline.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Målet med denna studie är att undersöka om det finns ett mervärde av planhet för stålindustrins 

kunder. Syftet är att med hjälp av detta skapa en större förståelse för värdet av planhet i plåt 

inom tillverkningsindustrin.  

För att besvara syftet ovan identifieras inom vilka kundsegment och processteg som kundnyttan 

av planhet i stål är betydande. I möjligaste mån kvantifieras och exemplifieras värdet tillika 

kundnyttan. För att förtydliga och precisera ovanstående syfte bryts följande frågeställningar ut:   

 Hur viktigt är planhet för stålindustrins kunder? 

 Vilka tillverkningsprocesser hos stålindustrins kunder ställer högst krav på planhet?  

 Vilka kostnader är en konsekvens av oplanhet i plana stålmaterial hos 

tillverkningsindustrin?  

Fördjupande frågor:  

 Varför har inte dessa kostnader uppmärksammats tidigare?  

 Vilka besparingar kan göras om ett högre krav ställs? 

 

1.5 Avgränsningar 

Till att börja med avgränsas marknadsanalysen geografiskt, för att underlätta 

faktainhämtningen och möjligheten att kunna dra slutsatser oberoende av 

marknadsförutsättningar. Geografiskt område för studien är den europeiska marknaden. Detta 

innefattar 11 % av den världens totala ståltillverkning (EUROFER, 2010). Europa har vidare näst 

högst efterfrågan på stålprodukter. År 2007 var det 230 miljoner ton, strax efter Kina på 440 

miljoner och Nord Amerika på 141 miljoner.6 

Vidare avgränsas denna undersökning till ett urval av plana produkter med en hög omsättning 

på marknaden. Detta för att säkerställa att vi analyserar planhet utifrån de viktigaste 

kundkategorierna med störst omsättning. Hur urvalet görs ges en tydlig beskrivning av i 

metodkapitlet.  

I de statistiska sammanhangen har prisstatistik från 2007 valts, som i något liknar 

marknadssituation och prisbild 2011.7 I vissa fall, relaterat till nisch-produkter, har värden från 

2010 använts, eftersom historisk data varit för osäker. Där detta inte varit möjligt har så aktuella 

priser som möjligt använts. Allt för att värdeflödesanalys ska illustrera så realistiska värdena 

som möjligt för de undersökta produktkategorierna. 8 

När det gäller planhet begränsas arbetet till de metallytor som är oplana när de lämnar 

stålverket. Det innebär att det inte finns ett intresse av att analysera planhetsproblem som 

uppstår i olika processer hos en bearbetande slutkund, efter att materialet behandlats så att 

dess grundstruktur (plasticering) har förändrats. Ett bra exempel i detta fall är t.ex. 

                                                           
6
 Global Metals Playbook, Morgan Stanley research, 2011-01-18, Global supply/demand. 

7
 På grund av det rådande marknadsläget med kraftiga nedgångar I världsmarknadspriserna på stål under 2008. 

Situationen 2010-2011 kan i det närmaste liknas med utsikterna 2007. 
8
 Steel, Alloys and Stainless, Utgåva 2010-10-13, sid. 3 
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laserskärning. Om materialet rör sig och förändrar form på grund av att ett skärhuvud sveper 

över materialet, trots att det tidigare enligt mätningar uppfyllde rådande planhetskrav, är det 

inget som mätinstrument före skärprocessen kan upptäcka. Dessa fall är mycket vanliga, och det 

finns exempelvis speciella skärprogram avsedda för att minska dessa problem.9 Den intressanta 

oplanhet är alltså endast den som följer med plåten direkt från stålverk till slutkund, eller den 

oplanhet som uppkommit när plåten klippts hos en grossist, för att sedan nå en slutkund. Plåtar 

som av sin molekylära struktur har inneboende spänningar kan exempelvis utlösas vid 

klippning, laserskärning eller liknande processer. Dessa mäts dock inte med lasertriangulering. 

Inom studien diskuteras i viss mån osäkerheter relaterat till påverkan från inre spänningar i 

arbetets senare delar.  

1.6 Rapportens disposition  

Inledningen har gett en överblick av forskningsproblemet liksom bakgrunden till 

undersökningen. Härefter följer ett metodavsnitt, med mer detaljerad redogörelse för 

tillvägagångssätt och metodologi ur en teoretisk liksom praktisk synvinkel.  I denna del beskrivs 

dels statistisk analys för urval, utförande av fallstudier, samt hur det empiriska materialet 

analyseras.   

Därefter ges en övergripande teoretisk beskrivning av stålframställning, begreppet planhet, 

samt toleranser för att få en grundläggande förståelse för ämnesområdet. Efter det redovisas det 

urval som gjorts baserat på marknadssektorer, följt av resultat från utförda intervjuer med stål- 

och tillverkningsindustri. Detta innefattar även en redogörelse för situationen på nischområden 

liksom utseendet på tillverkningsindustrins värdekedjor.   

Vidare till analysdelen, där planhet i de mest frekventa bearbetningsmetoderna hos 

slutkunderna analyseras. Genom kostnadsexempel delvis hämtade direkt från företag, 

uträkningar och diskussion kring dessa byggs en processpecifik förståelse för 

oplanhetskostnader upp och jämförs med kostnaderna för produktionslinjer liksom omsättning i 

företagen. Exempeldata och typfall är antingen fiktiva eller återberättade exempel från besökta 

företag. Kostnadskalkylen ämnar indikera ungefärligt i vilken storlek förlusterna blir samt ge 

indikationer på fördelningen av planhetsbristkostnader per industri. Därefter följer kundens 

uppfattning av vad planhet är värt. Här undersöks värdet av planhet ur kundens perspektiv. Här 

diskuteras också kassationskostnader och reklamationsmönster ur ett analytiskt perspektiv.  

Sista delen i analysen behandlar värdekedjor, för att flytta fokus från specifik tillverkningsmetod 

till hela tillverkningsprocessen. Typiska begrepp som diskuteras är värdekedjan av en produkt 

och flaskhalsproblematik. Även skillnaden mellan värdekedjan för en produkt och den för 

planhet belyses.  

Under slutsatser presenteras sedan en redogörelse för vad som framkommit i analysen och 

frågeställningar besvaras.  Till sist följer en diskussion om felkällor och osäkerheter, samt 

intressanta områden för vidare forskning som uppkommit under arbetets gång.  

 

  

                                                           
9
 Intervju Bo Karimi, BTT Plåt, 2011-08-07 



15 
 
 

2. Metod 

Under metoddelen i denna uppsats diskuteras teori för genomförandet av arbetet, hur fakta 

inhämtades, data tolkades och valdes ut, samt hur vi förhåller oss till primär, sekundärdata liksom 

teori gällande validitet av undersökningen.   

2.1 Marknadsföringsproblemets karaktär 

”Den inledande problemanalysen är absolut avgörande för slutresultatets användbarhet”.10  Det 

är därför viktigt att analysera forskningsfrågans karaktärsdrag. Den marknad som Shapeline 

önskar studera är inte sin egen utan kundens. För att kunna förbättra sin produkt vill man förstå 

det verkliga behovet av planhetsmätning. Produkten är ett hjälpmedel för att skapa planare 

stålprodukter, således är det mest intressant för Shapeline att förstå marknaden för dessa och 

hur deras produkt på bästa sätt kan anpassas till denna. Marknadsanalyser används främst som 

”styr- och planeringsinstrument”11, för beslutsfattaren, och är alltså inget som kan svara på ett 

företags diversifierade problem. Men ett viktigt användningsområde för marknadsanalyser är 

alltså att förstå marknaden och dess aktörer. Denna kunskap gör det enklare för ett företag att 

anpassa sig till marknadsaktörernas behov. 12, vilket är just vad Shapeline eftersträvar.  

Marknadsanalysen syftar till att i första hand beskriva en miljö vartill en viss produkt ska 

anpassas. Syftet av marknadsanalysen är av en beskrivande karaktär13.  En lämplig metod bör 

därför kunna besvara grundfrågan; ”hur”, och vidare söka svar till mer undersökande frågor, 

som; ”vem”, ”var”, och ”när”. Metodologin för ett sådant forskningsområde blir till viss del 

explorativt (sökande), eftersom det krävs att forskaren får en så pass god kunskap inom 

området för att kunna göra kvalificerade antaganden, gissningar på vägen och i slutändan kunna 

förstå ”marknadsfenomenet”14. Val av insamlingsmetod av data för ett beskrivande syfte nämns 

vidare ur deras synvinkel som enkelt, då det egentligen inte finns några begränsningar15. För att 

erhålla rätt information föreslås därför triangulering. Av denna anledning faller valet i denna 

rapport på att använda ett flertal metoder, både för insamling av empirisk data och för analys. 

Huvudsaklig metod för datainsamling sker via en kvalitativ marknadsundersökning.  

  

                                                           
10

 Christensen, et al., Marknadsundersökning - En handbok, (1998),s. 12 
11

 Ibid., s. 10 
12

 Christensen, et al., (1998),s. 10 
13

 Ibid., s. 12 
14

 Ibid., s. 37 
15

 Ibid., s. 37 
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2.2 Marknadsundersökning 

 Marknadsundersökning definieras av Deshpande och Zaltman16 som en källa till 

marknadsinformation för antingen ett företag eller en organisation. Enligt dem så skiljer sig 

informationen som erhålls genom denna metod något från annan information. Det är 

förnyelsebar kunskap som ”(…) systematiskt samlas in, analyseras och tolkas med utgångspunkt 

från ett specifikt marknadsföringsproblem.” 17 Marknadsanalysen delas efter 

marknadsföringsproblemet in i ett antal steg som visualiseras i figur 2.18  

2.3 Övergripande tillvägagångssätt 

Nedan följer en kort redogörelse av upplägget i stort. Marknadsundersökningen utgör grunden 

och dess steg illustreras ovan strukturellt i figur 2. Vidare bryts hela upplägget för urval, 

datainsamling liksom analys ned i ett antal milstolpar som presenteras sekventiellt i figur 3. 

nedan. Den logiska arbetsföljden representerar arbetsgången från det att data tas fram, till 

bearbetning och slutsats. Under arbetets gång har dock arbetsföljden varit iterativ i stor mån, 

och inte vattenfallsbaserad. Detta beror på att studien egentligen är uppdelad i två stora 

underliggande delar: Den första syftar till att ta fram fokusområden som sedan analyseras 

djupare genom kostnadsberäkningar och kundintervjuer. Den andra delen är själva analysen där 

exempel på oplanhetsproblem inhämtas och siffror beräknas utifrån intervjuer av utvalda 

tillverkningsindustrier. Den andra delen bygger helt på urvalet som görs från den första. 

                                                           
16

 Deshpande och Zaltman, A comparison of factors affecting researchers and manager perceptions of 
market research use , (1984) s. 32-38 
17

 Christensen, et al., (1998), s. 9 
18

 Ibid., s. 11 

Figur 2. Struktur för marknadsundersökning. Gestaltning av de olika faserna/byggstenarna i en 
marknadsanalys, (Christensen, L., Et. al, 1998). 
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Helheten har byggts upp genom att arbeta överlappande mellan delarna och inte stänga vägen 

för intressant fakta som framkommit i senare skeden. Därför överlappar delarna varandra och 

arbetet sker i iterationer. Detta har möjliggjort att empirisk data kan byggas på ett omfattande 

antal intervjuer och en bredd på berörda industrisegment.  

 

 

Figur 3. Sekventiellt arbetssätt för studien, inklusive milstolpar. (För mer detaljerat tillvägagångssätt se bilaga 2.) 

  

1. Urval av fokusområden (produkter, 
kundsegment och tillverkningsprocesser) 

Kategorisera plana stålprodukter efter storlek 
och försäljning 

Segmentera tillverkningsindustrierna efter 
produkttyp. ex. fordonsindustri, 
byggnadsindustri, rörtillverknings industrin, 
osv. 

Samla information från stålindustrin om 
planhetskritiska kundsegment 

2. Empirisk undersökning och datainsamling: 
Hur ser oplanheten ut hos tillverknings-
industrin 

Intervjua tillverkningsindustrier tillhörande 
de största kundsegmenten för att identifiera 
var oplanhetsbekymmer uppstår 

Undersök vilka de kritiska 
produktionsmetoderna är gällande 
oplanhetsproblem 

Ta fram underlag för beräkning av kostnader 
för oplanhetsproblem  

Intervjua kvalitets - och 
konstruktionsansvariga, för att förstå hur de 
värderar planhet 

 3. Analys av insamlad data: Vad är värdet av 
planhet 

Kalkylera kostnader vid planhetskritiska 
bearbetningsmetoder, baserat på oplanhetsexempel 
från de olika kundsegmenten.  

Sammanställ kundernas bild av värdet av planhet 

Ställ kostnadsberäkningarna i relation till 
tillverkningsindustrins värdekedja  

4. Slutsats och diskussion: Finns ett mervärde 
för planhet hos kund och hur stort är värdet 

Sammanfatta de viktigaste resultaten gällande 
värdet av planhet 

Kategorisera värdet av oplanhet utifrån 
produktionsmetod och kundsegment. 

Diskutera resultat utifrån ovan kategorisering, 
kundernas åsikter, och stålindustrin.  
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2.4 Urval och insamling av data  

Kvalitativ data innebär information i nominell form och kvantitativ data är data i numerisk 

form19.  Urval av data sker vid ett flertal tillfällen i marknadsanalysen, på grund av att det under 

marknadsanalysens gång finns ett behov av att smalna av intresseområdet för att i slutändan 

kunna göra en kvalitativ analys. Urvalet sker genom kvalitativa bedömningar av verkligheten, 

med hjälp av en mängd primärt insamlad data och sekundära källor. Insamlingsmetod innefattar 

ett flertal metoder med både kvalitativ och kvantitativ karaktär, vilka tillsammans utgör 

beslutsgrunden.  

Primärdata 

Definieras som data genererat från originalkällan20, vilket i denna studie främst motsvaras av 

marknadsundersökningen för stålindustrins kunder. Inom ramen för studien genomförs ett stort 

antal intervjuer. Initialt av ett antal stålproducenter på en närliggande geografisk yta. Frågorna 

härrör då främst spridning och kundsegment på marknaden som uttryckt ett stort intresse för 

planhet och högre krav på planheten i beställt material. Vidare intervjuas tillverkningsindustrier 

som representerar kundsegment som pekats ut som intressanta ur ett planhetsperspektiv. Datat 

från stålindustrierna utgör således främst en beslutsgrund för urval av relevanta 

industrisegment, som senare är föremål för djupare analys. Inom de aktuella segmenten 

kontaktas och intervjuas mellan 1-3 företag, antingen enbart via telefon eller vid studiebesök på 

anläggningen. Intervjuerna syftar till att förstå kundens (tillverkningsindustrins) kravbild 

gällande planhetskrav, samt att inhämta lämpliga data för kostnadsberäkningar av oplanheter. 

Med hjälp av dessa exempeldata, kombinerade för olika företag inom olika nischer, utförs 

beräkningsexempel för att ge en bild av planhetsbristkostnader vid specifika 

bearbetningsprocesser. Resultaten från kostnadsberäkningarna tillsammans med kundernas 

erfarenheter av värdet av planhet ger till sist ett bra underlag för att; identifiera 

tillverkningsprocesser med stor känslighet för oplanhet, kartlägga viktiga defekttyper och 

tillverkningskritiska parametrar, samt hjälpa oss förstå det verkliga värdet av planhet.  

Sekundärdata 

Definieras som ”data som tidigare samlats in i ett annat sammanhang och med ett annat syfte”, 

dvs. det data som redan finns att tillgå.21 Inom denna studie används sekundärdata främst i form 

av statistiskt material, som beskriver marknaden för plana produkttyper baserat på 

kundsegment, marknadspris och årlig europeisk produktion. Detta för att initialt kunna 

begränsa omfattningen av analysen till ett realiserbart antal segment, men samtidigt täcka in en 

majoritet av den europeiska marknaden av platta stålprodukter. Utgångspunkt för detta är 

Eurofer´s sammanställning av levererade produkter.  Med bakgrund i Eurofer´s sammanställda 

rapport, European Steel in Figures22, fastställs de största kategorierna för plan plåt, både på rulle 

och i form av grovplåt. Kategorier väljs enbart kvantitativt utifrån försäljningsmängd platta 

produkter multiplicerat med försäljningspris för olika materialtyper under åren 2006-2010. 

                                                           
19

 Ibid., kap. 4.2.2 
20

 Christensen, et al., (1998),s. 49 
21

 Christensen, et al., (1998),s. 49 
22

 European Steel in Figures, http://www.eurofer.org/eurofer/Publications/pdf/2010-ESF.pdf, 2011-06-20 

http://www.eurofer.org/eurofer/Publications/pdf/2010-ESF.pdf
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Inom sekundära data ryms även en rad litteraturstudier inom tillverkningsprocesser, 

planhetsparametrar och kostnadsberäkningar för att kunna bygga ämnesspecifika 

uträkningsmodeller för kostnader av planhetsproblem inom de valda områdena. 

Intervjuer 

Den förhållandevis stora mängd intervjuer som utförs är av skiftande karaktär. Eftersom 

målgrupperna för intervjuerna har olika mycket kunskap om planhet och har skilda 

arbetsområden, är intervjuerna i möjligaste mån anpassade efter situationen. Intervjuerna har 

ett semi-strukturerat och explorativt upplägg, där den standardiserade intervjumodellen som 

exempelvis Ask & Ax (1997) använder i sin kvantitativa analys av verkstadsindustrin, till fullo 

endast nyttjas i enstaka fall via telefon där tiden är starkt begränsad. Intervjuerna sker utifrån 

en intervjuguide som i förväg skapas, där de viktigaste och mest grundläggande frågorna finns 

representerade. I linje med Christensen (1998) breda och sökande förhållningssätt studeras de 

processer där oplanheter finns i djupare detalj genom ett styrt fokus när de påvisas under 

intervjuerna. Metoden som tillämpas möjliggör att vid ett och samma intervjutillfälle röra sig 

mellan formell information och teori vidare till direkt specifika problem och förhållningssätt hos 

besökta företag. 

Med bakgrund i ovanstående resonemang är det svårt att illustrera ett specifikt frågeformulär 

som är representativt för merparten av besök som utförs. Eftersom de kritiska processerna 

skiljer sig åt tillverkare sinsemellan, anpassas frågorna situationsmässigt utifrån ett trattformat 

intervjumönster. Ett exempel på intervjuformulär återfinns i bilaga 4, där en tydligare mall med 

delfrågor och huvudfrågor kan studeras. 

Intervjuer stålindustrin 

Frågeunderlaget som används vid intervjuer hos stålproducenter, skiljer sig mycket från det som 

tillämpas inom tillverkningsindustrin. Detta beror på att fokus för dessa besök är ett annat, med 

syfte att undersöka marknaden för plana stålprodukter, och att kartlägga kundsegment där 

oplanheter får kostsamma konsekvenser. Intervjufrågorna har därför en bredare karaktär, och 

innefattar marknadssegment, kundnöjdhet och reklamation, produktion, materialegenskaper 

och planhet ur ett konsument- vs. producentperspektiv. 

2.5 Metod för analys  

Fallstudier 

Yin (2003) karaktäriserar fallstudier enligt tre huvudpunkter23: För det första antas syftet med 

studien vara att utforska ett visst fenomen och att förstå hur det ter sig i en viss kontext. Vidare 

är det en forskningsmetodik som använder både kvantitativ och kvalitativ insamling av data. 

Detta innebär att en studie belyses genom ett flertal olika metoder. För det tredje så börjar en 

fallstudie aldrig med att bestämma ett visst antal begränsningar för undersökningen, istället 

eftersträvas en öppenhet för allt som genom studien upptäcks.  Ännu en gemensam faktor för 

fallstudier är att de alltid söker djupare kunskap inom undersökningsområdet. 

Fallstudier som görs i marknadsanalysen syftar till att samla mer information för ett fall där 

oplanhet uppstår i en specifik kontext. I detta skede har marknadsundersökning antagit ett mer 

                                                           
24

 Collis, J. och Hussey, R., Business Research 3: rd Edition, Palgrave Macmillan Publishers Limited (2009) 
kap. 5.4.5 
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beskrivande och förklarande syfte. Kännedomen inom branschen är tillräcklig för att undersöka 

och beskriva marknaden, men även i detta skede söks de viktigaste parametrarna för 

djupgående analys. Christensen, Et. Al.,(1998), beskriver att gränsen mellan ett explorativt och 

beskrivande syfte kan vara hårfin. Eftersom det även är av intresse att beskriva de studerade 

segmenten djupare, så fyller det dock en något större funktion än enbart i ett explorativt syfte. 

Istället kan fallstudien antas ha en mer opportunistisk24 roll, där möjligheten finns att studera ett 

planhetsproblem när det uppstår.  

Data och tolkning av resultat 

Dataanalysen och tolkningen av resultatet är kritiskt för undersökningens totalkvalitet och 

användbarhet, eftersom beställaren i hög utsträckning stödjer sig mot slutsatserna och 

rekommendationerna när han eller hon ska vidta åtgärder och fatta beslut.”25 Forskningsfrågan 

kommer enbart att kunna studera en begränsad del av den totala marknaden för plana stål. 

Validiteten i dessa fallstudier kan ses som viktigare än att det ska vara reliabelt för alla områden 

på marknaden, eftersom grunden är att hitta parametrar för att analysera planhet hos kunden, 

något som tidigare inte gjorts ingående. Syftet är således inte att kunna generalisera data likt en 

kvantitativ analys, utan att koppla ihop material från olika håll för att kvantifiera 

planhetsproblem i dess ursprungliga miljö. Generalisering inom ett antal områden, som har 

samma kritiska faktorer kommer ändå att diskuteras i den mån validiteten för det specifika fallet 

kan garanteras. Normann (1970) är av åsikten att generaliseringar kan göras från ett väldigt litet 

antal case-studier, byggt på det antagandet att man lyckas djupdyka i karaktäristika för det 

studerade fenomenet.26 

Interpretivistiska metoder utgör i denna studie en bra grund för att forskningsresultatet ska ha 

hög validitet. Genom en nära kontakt med intervjupersonerna fångas subjektiv information, som 

sedan kan tolkas för att få fram information om ett ämne som oplanhet, som är svårdefinierat 

och för intervjupersoner inte nödvändigtvis innebär samma sak. 27 Detta skapar dock en stark 

koppling till omvärldsfaktorerna i aktuell miljö, vilket medvetenhet tagits till.  

En viktig aspekt vid tolkning av resultatet för jämförbarhet mellan olika industrisegment är olika 

produkters värdekedjor. Kostnadsberäkningarna för produkter vid olika typer av tillverkning 

kan komma att skilja sig åt då värdet för produkten genereras vid olika tillfällen i produktionen. 

För en produkt finns det största förädlingsvärdet i råmaterialet, medan för andra är det en 

produktionsprocess och omvandlingen av tekniskt kunnande som ger produkten sitt slutgiltiga 

värde, trots att utseendet kan vara i det närmaste identiskt. Värdet av planheten beror således 

på värdekedjans uppbyggnad. De kritiska processerna gällande planhet kan även skilja sig åt 

beroende på produkttyp och dimension, varför kostnaderna av planhet för en process måste ta 

hänsyn till ett antal ämnesspecifika aspekter. 

2.6 Validitet i undersökningen 

Vid val av arbetssätt att basera denna rapport på har begreppet validitet diskuterats på många 

nivåer och från flera olika synvinklar. Eftersom förhållningssättet är explorativt; sökande, 
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 Ibid 
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 Christensen, et al., (1998),s. 12 
26

 Normann, Management for Growth , John Wiley & Sons Ltd (1970) 
27

 Naresh K. Malhotra, David F. Birks. Marketing Research- An Applied Approach. Prentice Hall (2003) s. 138ff 
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innebär det att information under i första hand intervjuer tagits in på en grund baserad på både 

det teoretiska nätverket liksom besöksmöjlighet geografiskt. Då detta har varit det enda 

praktiskt genomförbara finns även en medvetenhet att värdet av oplanhet i industrin runtom i 

Europa skiljer sig åt beroende på utrustning, inköpskanaler m.m. De undersökta företagen 

representerar därför till stor del det skikt av stålbranschen där den generella 

problemmedvetenheten är hög, men även åtgärdsgraden.  

Reliabilitet bedöms ofta genom att jämförbara resultat ska kunna uppnås av en annan forskare 

med samma resurser. I en så pass omfattande kvalitativ undersökning som denna, är 

bedömningen från författarnas sida att det är mycket svårt att helt eliminera risken för felaktiga 

tillika personliga tolkningar, men att åtgärder för att minska ner dessa har signifikant effekt. 

Dels genom att under intervjuerna låta alla komma till tals och på ett öppet sätt diskutera det 

som är oklart, samtidigt som resultat och tolkningar därefter diskuterats oss skribenter emellan 

på ett kritiskt sätt. Vidare har intervjuerna utförts i de för intervjupersonernas naturliga miljöer, 

för att minska effekten av yttre påverkan liksom intervjuarens inverkan på svaren vid känsligare 

frågor. Det går givetvis inte att garantera ett identiskt utfall om undersökningen skulle göras om 

med samma förutsättningar; ett visst mått av irrelevant subjektivitet och glömska hos 

intervjupersoner kan inte tas bort. Men genom ovan vidtagna åtgärder, liksom inspelning av 

material, genomlyssning och återkopplingar efter intervjuerna har arbetet styrts mot en så hög 

tillförlitlighet som möjligt. 

Den så kallade externa validiteten28 i undersökningen, där generaliserbarhet av analys och 

slutsatser inryms, kan ses på flera vis. För det första tydliggörs att målet med undersökningen 

inte är att direkt kunna generalisera slutsatser oavsett industrisegment och företag. Därför 

diskuteras begreppet värdekedjor, som i viss mening gestaltar skillnader fabriker emellan. Men 

vid en likadan uppsatt produktlina med samma råmaterial, verktyg och process som undersökts 

kan ändå de utförda beräkningarna sägas vara generaliserbara. I analysdelen betonas även när 

vissa underlag för beräkningar ska tolkas med viss försiktighet beroende på uppskattningar 

gjorda av intervjupersonerna.   
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3. Teoretiskt ramverk - Stål, bearbetning och planhet samt 

inverkande faktorer på kvalitet 

Under detta kapitel tas den teoretiska bakgrunden upp till varför planhetsproblem uppstår i stål, vilka 

olika speciella stålsorter som förekommer liksom hur olika planhetsdefekter ser ut. Detta för att 

läsaren ska få en förståelse för problembilden. Vidare redogörs för bearbetningsmetoder hos 

slutkunder och vad som händer i dessa, för att få en förståelse inför analysdelen. Till sist tas 

kvalitetsbristkostnader upp, och en sammanställning över de aktuella kostnadstyperna presenteras 

för att användas i analysdelen.  

3.1 Framställning av plåt 

Vid valet av litteratur och källor att basera detta verk på, insågs på ett tidigt stadium att 

kunskapsnivån hos läsaren kommer skilja sig avsevärt. Därför följer här en del information som 

för vissa anses trivial, men för andra behövs för att få en bredare bild av varför planhetsproblem 

uppstår vid ståltillverkning och hur dessa kan minimeras 

Valsning 

Stål säljs normalt inte i slabs29, utan som färdiga plåtar eller upphasplat på rullar (band eller 

coil) av utplattad (valsad) plåt. Grundprincipen för valsning är att trycka ut slabsen med hjälp av 

enorma stålrullar likt en kavelstrykning (figur 4), och sedan upprepa detta mönster till man fått 

efterfrågad produkt.  

Det finns två kategoriseringar av valsade plåtar; tunnplåt och grovplåt. Vad som ingår i de olika 

kategorierna skiljer sig något från tillverkare till tillverkare.  

Tunnplåt definieras normalt som allt stål som tillverkas i form av band. I det extrema fallet kan 

dessa ha tjocklekar allt ifrån 0.01 mm upp till 12 mm.30  

Grovplåtar tillverkas i färdiga stycken och kallvalsas sällan. 

Sådana plåtar är normalt 4 mm eller tjockare31, men definitionen 

är flytande då man numera varmvalsar dessa ner till en tjocklek 

på 2.7 mm32. Grovplåtar kan uppnå tjocklekar på 150 mm. 

Det finns sedan ett antal olika valsverk som alla ger stålet 

mekaniska egenskaper efter valsens förmåga. Man skiljer 

dessutom på varmvalsning och kallvalsning. Alla plåtar 

varmvalsas, oavsett om användningsområdet skiljer sig. Men 

kallvalsning görs endast för plåt eller band med tjocklekar upp 

till 3 - 4 mm. 
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 Stålmaterial i särskild rektangulär form. 
30

 Intervju Kierkegaard, P., Shapeline AB, 2011-09-02 
31

 Löfgren, T, Stålboken- Så gör vi stål, SSAB Henningsons Tryckeri AB, Borlänge (2009) 
32

 Kierkegaard, P.,  Shapeline AB, 2011-09-02 

Figur 4. Princip för valsning av plåt 
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Varmvalsning av band 

Varmvalsning sker vid ståltemperaturer runt 1250 

grader, vilket innebär att slabsen antingen 

transporteras direkt till valsen efter tillverkning, 

eller att de förvärms i ämnesugnar. Valsen pressar 

sedan ut och sträcker materialet, så att 

plåttjockleken reduceras med en ökande längd. En 

22 cm slab som pressas ner till 2 mm tjocklek har 

totalt blivit förlängd med ca 1300 meter i slutet av 

valsen, där hastigheten av denna anledning även 

ökat markant. Innan den färdiga plåten styckas 

eller hasplas upp på rulle kyls den ned till en 

maxtemperatur på 600 grader. Se figur 5 för exempel 

på rulle bandplåt.  

Varmvalsning av grovplåt 

Grovplåt är hela stycken stål som varmvalsas till sina rätta dimensioner. En slabb klipps därför 

upp enligt hur lång plåten ska vara, sedan valsas den fram och tillbaka i ett valsverk. Det finns ett 

flertal typer av så kallade grovvalsverk, men oftast valsas grovplåt i kvartovalsverk som 

använder fyra valsstolar, fyra grova valsar, två arbetsvalsar och två stödvalsar som samtidigt 

bearbetar plåten33. Enorma tryckkrafter på upp till 100 000 kN pressar plåten direkt från slabs 

på 29 cm till plana plåtar. En grovplåt är mellan 4 mm och 150 mm tjocka men inte längre än ca 

40 m lång.34 

Kallvalsning 

För att förbättra plåtens egenskaper och göra den tunnare, hårdare och jämnare kan plåt 

tunnare än 6 mm sedan bearbetas i ytterligare ett valsverk, så kallat kallvalsverk. Efter 

bearbetning kan en rulle på 0.6 mm vara upp till 4 km lång35. Kallvalsning sker utan 

uppvärmning av plåten i ett tandemvalsverk ofta med 5 valspar.  Dessa arbetar sedan med hjälp 

av ett stort dragmoment och hårt tryck ut plåten, så att dess tjocklek minskar och plåten blir 

jämnare. I figur 6-8 illustreras principen för kallvalsning, med förändringen i molekylstruktur i 

figur 7-8.  
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 Löfgren, T. (2009) 
34

 Ibid 
35

 Ibid 

Figur 5. Bandplåt på rulle så kallad coil. 
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Anlöpning och härdning 

Hos vissa material sker efter valsning en härdningsprocess, för att stålet ska vara slitstarkt och 

hållfast, samt för att stålet i vissa fall ska återfå sin formbarhet. Hos t.ex. SSAB sker härdning 

genom att plåten glödgas (värms till ca 800 grader), och sedan hastigt kyls ner i stora bassänger. 

Materialets förbättrade egenskaper uppstår när kolatomerna i stålet förflyttas genom stark 

värmetillförsel. De får otroligt svårt att röra på sig ytterligare efter en hastigt påföljande snabb 

nedkylning. Av denna anledning blir hållfastheten i värmebehandlade material mycket högre. 

Figur 9 illustrerar processen från valsning till färdig coil via härdning. Plåtar med hög hållfasthet 

är idag högst eftertraktat, då trenderna inom tillverkning av stålprodukter går mot 

viktreducering fast med samma slitstyrka. SSAB säljer höghållfasta stål upp till sträckgränser på 

1500 mPa. (Mer om Höghållfasta stål beskrivs under ”mekaniska egenskaper hos stål”.) 

 

Figur 9. Glödgning och härdning36 

Efterbehandling 

Innan plåten går vidare till konsumenten kan en rad efterbehandlingar göras enligt kundens 

specifikation. En vanlig efterbehandling är galvanisering; en ytbehandling av plåt som ger den ett 

ökat skydd mot rost. Genom att låta bandet slutligen gå igenom uppvärmda kar med zink eller 

aluminium, tillsätts en skyddande yta över stålet (Se figur 10 för beskrivning). Andra typer av 

efterbehandlingar som omnämns är: Blästring, målning, rengöring och slipning.   

 

 

                                                           
36

 Ibid 

 

Figur 6. Kallvalsning 

  

 

Figur 7. Före valsning 

  

 

Figur 8. Efter valsning 
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Figur 10. Beläggning och målning av färdigt plåtband, där bandet går ner i ett bad av aktuellt beläggningsämne.37 

3.2 Mekaniska egenskaper hos stål 

Höghållfast stål  

Som tidigare nämnts är höghållfasthet något som är högt eftertraktat inom 

tillverkningsindustrin. Det är en ökande trend att genom höghållfast material kunna reducera 

vikten inom exempelvis fordonsindustrin för att uppnå minskad bränsleförbrukning och 

belastning för miljön. Stålindustrierna har därför under en längre tid fokuserat på utveckling av 

lättare och mer höghållfasta sammansättningar av stål, som har förbättrat materialets 

egenskaper över tiden.  En kombination av slitstarkt stål som är enkelt att bearbeta och håller 

för produktionsprocesser där sprickbildning förekommer, är exempel på de egenskaper som 

eftertraktas inom tillverkningsindustrin38. Utan att riskera materialets övriga egenskaper, kan 

man idag tillverka stål med sträckgränser mellan 200 MN m-2 och 5500 MN m-2. 

Plastisk deformation: Kallbearbetning är en av de vanligaste processerna. Genom att skapa en 

dislokation av atomerna genom plastisk deformation, ändras strukturen på atomerna så att 

deras rörlighet minskas.   

Förfinade kornstorlekar: Storleken på kornen i stålet påverkar möjligheten för dem att röra på 

sig. Stora korn lämnar större utrymmen i materialet att förflytta sig, vilket gör att man 

eftersträvar en ökad finkornighet för att nå högre sträckgränser. Detta är något som också 

minskar de inre spänningarna i materialet, varför det har gjorts åtskilliga undersökningar i hur 

man bäst bearbetar stålet under valsning för att minimera risken för inre spänning till ökad 

sträckgräns. Storlekar på 20-100 nm eftersträvas, över detta börjar materialet förlora sin styrka, 

då det blir känsligt för dislokationer. 39 

Definition av höghållfasta stål 

Varje specifikt material har en sträckgräns. När skillnader studerats inom höghållfasta material i 

jämförelse med vanliga material, definieras höghållfast bandstål som allt över sträckgräns 460 

mPa. Detta är den gräns som bestämmer ståltypen H (Höghållfast) enligt EN standard 10029. 
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 Löfgren, T. (2009) 
38

 Intervju Mats Höglund, SSAB, 2011-05-30 
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 Bhadeshia, H. K. D. H., Honeycombe, R., (2006), kap. 2.5.1 
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För grovplåtar ligger sträckgränsen för att kategorisera en plåt som höghållfast högre. En 

lämplig gräns för höghållfasta grovplåtar finns i boverkets standard BSK 07. Där benämns 

konstruktionsmaterial över sträckgränser 500 N/mm2 som höghållfasta.40 

Rostfritt stål 

En annan eftertraktad egenskap hos stål är skydd mot korrosion. Därför beläggs materialet 

antingen med skyddande ämnen, eller så tillsätts en viss sammansättning legeringsämnen redan 

när materialet blandas till och räknas då till kategorin rostfritt material. Det aktiva skyddet mot 

korrosion kommer från tillsats av krom i halter över 13 %41.  

Rostfritt stål har ofta andra egenskaper som syrabeständighet. I dessa rostfria stålsorter tillsätts 

utöver krom och järn, även mangan eller nickel, och i viss utsträckning molybden, niob och 

titan.42 Vilken sammansättningen är beror mycket på tillämpningen av stålet, dvs. vad det ska 

användas till för produkt.  

Korrosionsnivån beror även på vilken miljö stålet befinner sig i. Vid Outokumpu Tubular 

Products Stainless i Storfors, uttrycktes att tillverkning av rör till saltvattensmiljöer ställer 

enorma krav på kvaliteten i plåten.43 Saltvatten är väldigt frätande, dvs stålet oxideras lätt. 

Austenitiska material med tillsatt molybden står emot denna miljö lättast, men innebär en ökad 

kostnad, då legeringsämnena är dyra.  

3.3 Planhet  

Defekter i stålmaterial efter valsning 

När kvalitet i plana produkter tas upp talas det om olika defekter som uppstått i materialet på 

grund av problem i tillverkningen av en eller annan orsak. Defekterna är av sådan karaktär att 

det påverkar slutresultatet i olika bearbetningsprocesser som materialen genomgår innan de 

blir en färdig produkt. En rad av dessa defekter uppkommer mer eller mindre naturligt när stål 

gjuts och valsas. Fokus i denna rapport är planhetsdefekter, vilket beskrivs i stycket nedan. 

Fokus i denna rapport är planhetsdefekter, men nedan följer även exempel på övriga vanliga 

ytdefekter, då de uppstår i samma process som planhetsproblem, liksom är betydligt mer 

förekommande än just planhetsproblem44.  

Eftersom stål blandas av olika tillsatser för att få dess rätta egenskaper, förekommer det till och 

från att defekter uppkommer på grund av att blandningen inte skett fullständigt.45 Dessa kallas 

ofta för dislokationer och visar sig i många fall först när material bearbetas ute hos slutkunder. 

På samma sätt kan glödskalsrester sitta kvar och orsaka problem, om materialet går direkt in i 
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Källa information från boverket: 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/Rattelseblad/boverkets_handbok_om_stalko
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 Bhadeshia, H. K. D. H., Honeycombe, R., (2006), kap. 12.2 
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st%C3%A5l/verktygsst%C3%A5l/ss-en-10088-12005 2011-07-14 
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 Intervju  L.Törnander, K Cosic., Outokumpu Storfors 2011-08-31 
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 Intervju Per Olsson, ITE Fabriks. 2011-06-16 
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 Jernkontoret utbildningspaket. 
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produktion hos slutkunden. Vidare kan det förekomma märken på valsdelen från olika partiklar 

som fastnat, eller oljefläckar som färgar av sig för varje varv som valsen snurrar.  Generellt kan 

alltså en indelning göras av ytdefekter för ovan nämnda problem.46 Tjockleksvariationer i band 

hör till något som också klassificeras som ett defektområde, dvs. tjockleksskillnader i bredd 

resp. längd.47 Valsarnas form slits när materialet valsas, vilket gör att de måste styras med 

hänsyn till slitaget, varför tjockleksvariationer inte är särskilt ovanliga. Till sist finns 

planhetsdefekter som en stor kategori, vilken presenteras djupare nedan. 

3.4 Planhetsdefekter 

Variationer som kan klassas som oplanheter uppkommer i material antingen under 

härdningsprocessen eller vid valsning. Det är då som materialets plastiska egenskaper förändras 

och fastställs. Oplanheter som förekommer i material från valsverket kan kategoriseras utifrån 

flera defekttyper. Nedan följer en kategorisering av olika problem som kopplas till 

planhetsproblem. I figur 11 finns sedan en förtydligande bild över dessa 3 problem och 

valsningsproblematiken för respektive: 

 Mittlångt: Vågor som uppstår i mitten av materialet då det finns överflödigt material som 
måste ta vägen någonstans. Detta beror på att kanterna har förlängts för lite i valsningen. 
I ett valsverk är valsarna slipade så att de med avsikt har en svagt konvex profil, för att 
under belastning ha en rektangulär anläggningsyta mot produkten som valsas. 
Anledningen till att detta måste göras är att det under valsning läggs mycket tryck på 
valsarnas lagercentrum, som gör att valsarna då har en annan form än obelastade.48 
 

 Kantlångt. Detta är motsatsen till mittlångt och uppstår då det finns för mycket material 
vid kanterna. Då motsatsen till ovan har skett, det vill säga att valsarna inte har en 
tillräckligt konvex profil så att det blir för stort tryck på kanterna på bandet, blir dessa 
för långa i förhållande till mitten och vågor uppstår. 49  
 

 Kvartsbucklor: Förekommer som bucklor mellan mitten av materialet och kanten. Ofta 
beror det på valsarnas kompensation i form av den konvexa profilen, i kombination med 
felaktig belastning på valsen gör att materialet blir vågigt (längre) på fel område. Detta 
kan inträffa med olika intensitet och med olika höjd. 
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                 Figur 11. De tre vanligaste oplanhetstyperna vid valsning och en illustration av hur dessa uppkommer beroende 
                 på valsarnas form. 

Nedan följer oplanhet ej relaterat till valsning men som förekommer på material 
hos slutkund:  

 Bandform: Detta innebär att plåten fortfarande har form av rullen som den är avrullad 
från. Detta brukar också omnämnas som bananform, vilket uppkommer när riktverk inte 
klarar av att ta bort den inbyggda formen från upphaspling på rullen.50 

 Vikta hörn: Kan uppstå vid exempelvis klippning av coil och leverans av plåt, dvs. att 
hörnen står antingen upp eller ner.  51 

 Uppvikta kanter, eller så kallat rodelbana: Plåten ser ut som en rodelbana, och är då 
oftast obrukbar. 52 

3.5 Toleranser och planhetsstandard 

Inom tillverkningsindustrin är tolerans ett viktigt begrepp. All tillverkning som idag sker följer 

kvalitetsstandarder på nationell eller europeisk nivå. I viss mån ställs även interna mått för att 

hantera problem på bästa sätt när de dyker upp inom produktion. Materialtillverkaren använder 

standarder för att enkelt kategorisera under vilken kvalitetsnivå en produkt är tillverkad. Denna 

märkning är tänkt som ett kontrakt mellan tillverkare och kund, där den för tillverkaren 

fungerar som ett medel att skydda sig mot komplikationer som uppstår vid handhavande av 

plåten efter försäljning, och som för kundens räkning är en försäkring mot att avtalad kvalitet 

uppfylls. En stor fördel med standarder framför interna klassificeringar är att de är kända av alla 

parter, vilket minimerar risken för missförstånd eller dispyter mellan säljare och köpare.  

Ståltillverkare har ett flertal olika standarder för formtoleranser för avvikelser i planhet. Dessa 

utgår från olika materialtyper och tillverkningssätt, och uttrycker hur stora oplanheterna för 

plåt tillåts vara. Tabellen som ska följas uttrycker maximalt antal mm avvikelse i pilhöjd för olika 

dimensionerad plåt. Pilhöjden bestäms genom mätning av avståndet mellan plåt och en linjal av 
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längd mellan 1000-2000 mm. Den yta som mäts måste ligga mellan två kontaktpunkter och 

toleranskravet ökar med en ökad våglängd. Utöver parametrar som bandbredd och tjocklek, 

separeras även toleransnivåerna i tabellen av två olika planhetsklasser; N=normal och S=special, 

där den speciella är plåt tillverkad enligt en förbättrad kvalitetsstandard. Beroende på dessa 

görs vissa restriktioner, som bland annat bestämmer hur långt ifrån valskanten beräkningarna 

ska ske. En avvikande faktor kan dessutom vara sträckgräns på materialet, dvs. hur hög 

hållfasthet plåten har.  I vissa fall anges separata tabeller för sträckgränser över en viss nivå, 

men i andra fall hänvisas det till att specificera denna enligt egen överenskommelse. 

Höghållfasta material benämns som stål med minimisträckgräns större än 460 N/mm2.  

Planhetsstandard 

Den internationella standard som används hos ståltillverkaren är ISO-standarden EN 10 029. De 

planhetsstandarder som har störst utbredning beskrivs i bilaga 5. Där återfinns även gränser för 

olika materialstandarder och motsvarande pilhöjdsavvikelser. En toleranstabell gäller för 

grovplåt och en annan finns för tunnplåt.  I korthet innebär dessa standarder att för varmvalsad 

grovplåt gäller en maximal pilhöjd på mellan 6-9 mm / 1000mm plåt. Vid speciell förbättrad 

standard gäller 4mm istället. För kallvalsade stålprodukter från coil gäller istället 7-10 mm / 

1000mm material och vid förbättrad standard 4mm i pilhöjd per meter material.   

Produkttillverkare som använder stål följer även separata standarder som anpassats speciellt till 

specifika krav inom deras bransch. Legotillverkare som bearbetar stålet med processer som 

stansning och klippning följer exempelvis en SMS-standard. SMS 175 delar sedan in toleranser 

efter fin, medel och grov, baserat på avvikelsen i mm hos en produkt. 

Ett annat exempel är inom bygg och konstruktion där man använder byggnadsstandarder för 

hållbar byggnadsstruktur. Rautaruukki Ylivieska (FIN) använder exempelvis en stålbyggnads- 

standard kallad “Svensk standard BSK 99” och EN1090 Europeisk standard, vid tillverkningen av 

den nya Motala bron i stål. 

För planhetstoleranser inom tillverkningsindustrin är medvetenheten relativt låg. Inom Steel 

Service Centers uttrycks krav oftare som specifika kunder förmedlat. På AHAB Steel i Storfors 

arbetas det konstant med att testa pilhöjden i plåten innan leverans. Detta är något som man 

börjat med efter att kunder inom tillverkningsindustrin haft problem med avvikelser i höjdled 

på plåt från deras anläggning. De uttryckta problemen härrörde spaltavstånd i processmaskiner 

som inte klarade större oplanheter än 2mm.   
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3.6 Metoder för bearbetning av stål 

Följande avsnitt ger en övergripande bild av de bearbetningsprocesser som denna rapport behandlar 

ur ett sakligt perspektiv.  

Skärning 

Begreppet skärning sammanfattar all typ av skärande bearbetning i metall. Även klippning ingår 

i detta. Ett annat begrepp som ofta nämns är slittning, vilket innebär att ett band skärs i längdled, 

så att det styckas av till ett flertal smalare separata band med identisk längd.  

Klippningen kan ske stillastående, eller med saxar som rör sig med rullen, för att slippa stanna 

bandet när klippningen ska ske.  Själva skärprocessen sker ofta om materialet är lite tjockare, då 

det inte kan klippas. Oftast handlar det om skärning med värme (gas) då det är grovplåt eller 

laserskärning om metallens tjocklek är mindre. Skärningen med gas sker helt enkelt på sådant 

sätt att man har ett verktyg med koncentrerad låga som förs, ofta med hjälp av en maskin, längs 

arbetsstycket där det ska delas. Denna låga används för att förvärma arbetsstycket. Då tillräcklig 

temperatur uppnåtts utnyttjas sedan en stråle av oxygen som utför själva skärprocessen genom 

förbränning av metall. Vid denna förbränning bildas metalloxid i form av flytande slagg som 

sedan transporteras bort ur snittet.53 

Laserskärning  

Laserskärning sker å andra sidan med hjälp av en starkt fokuserad laserstråle, som värmer upp 

arbetsstycket och ett smalt snitt bildas. Även här används gas, men i laserskärning blåses snittet 

rent från smält material. Gas skyddar också linsen mot sprut och ångor som genereras i 

skärningen.  Laserstrålens väg ner till arbetsstycket hålls fri från ångor, som annars skulle sänka 

effekten på laserstrålen avsevärt. En nästan parallell laserstråle, som normalt är osynlig 

(infraröd), genereras av laserkällan och riktas med hjälp av speglar eller fiberoptik mot 

skärhuvudet, där den fokuseras via en lins till en liten punkt nära ytan på arbetsstycket. Detta 

sker för att ställa fokus så att laserstrålen skär rätt.54  

Gasskärning 

Gasskärning eller mera bestämt plasmaskärning, är relativt vanligt förekommande. I denna 

metod utnyttjas en elektrisk bågstråle som uppkommer mellan arbetsstycket och en elektrod. 

Strålen blir koncentrerad då den omges av en dysa med trång öppning. Genom denna strömmar 

en plasmagas, vars uppgift huvudsakligen är att tillföra så mycket värme som möjligt, samtidigt 

som den ska blåsa bort det smälta materialet ur snittet som uppstår. Ofta kan detta vara argon-

/hydrogenblandningar. Tjocklekarna varierar från 1mm – 100mm, men upp till 25mm är 

vanligast. 55 

Svetsning 

Definition av svetsning lyder: ”Sammanfogningsmetod där fogytorna upphettas och smälts ihop, 

varvid en fast förbindelse, svets, erhålls. Svetsning används företrädesvis för metalliska material 
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men även för t.ex. termoplaster.”56 Med bakgrund i ovan givna definition förstås att ytorna måste 

hettas upp ordentligt för att processen ska kunna genomföras. Upphettningen sker mycket 

snabbt i fogytorna, samtidigt som en värmeutbredning sker i intilliggande ytor. Storleken på 

värmeutbredningen avgörs av tjockleken på material, svetsmetod samt materialtyp(legering). 

När sammanfogning har skett sker en nedkylning, antingen direkt i luft, eller med hjälp av 

kylande gas/vätska. Det som är avgörande för härdningsmetod är framförallt vad materialet ska 

användas till, liksom hur stor del av de sammanfogade ytorna som upphettats, vilket varierar 

mycket beroende på svetsmetod.57 Naturligt blir att ta upp vad som händer med materialet 

under en svetsprocess. När järn, liksom många andra metaller, hettas upp i en svetsfog sker en 

smältning och plasticering, varvid materialet kan omformas och den grundläggande atomära 

strukturen förändras.58(Exakt vad som händer i detta steg är inte föremål för examensarbetet 

och beror på svetsmetod, tillsatsmaterial, gastyp, omgivande temperatur m.m.) Omformningen 

kan i vissa fall vara önskvärt, men lika ofta innebär det problem, då spänningar kan släppas lös i 

delar av materialet så det tappar sin ursprungliga form och planhet. Plasticerande bearbetning 

betyder inte nödvändigtvis att materialet är uppvärmt, utan att materialet utsätts för yttre 

krafter av sådan storleksordning att en permanent förändring uppstår. 59 För svetsning som 

bearbetningsform finns här ett 20-tal olika metoder. I denna teorigenomgång berörs de största 

inom stål och den typen av svetsning som omnämns vidare i arbetet.  

Metallbågsvetsning  

Metallbågsvetsning hör till den vanligaste svetsmetoden under kategorin smältsvetsning. Denna 

metod går ut på att en metalltråd med ett hölje används i svetsprocessen, sk. Elektrod.60 Till 

denna fästs en svetsledare liksom till arbetsstycket. Vid svetsningen tänds en ljusbåge mellan 

arbetsstycket och elektroden, som smälter elektroden. Höljet utgör skydd för den smälta 

metallen från omgivande luft.61 Svetsmetoden finns mekaniserad i stativ, och kan användas till 

framförallt olegerade, låglegerade och rostfria konstruktionsstål, beroende på sammansättning 

av använd elektrod. 

Pulverbågsvetsning  

Pulverbågsvetsning är en helmekaniserad metod, där ett pulver, sk. Flux, används för att ge 

skydd från luft i svetsprocessen. Istället för att använda en stav används en ren metalltråd, 

vilken skyddas av flux under svetsprocessen. Fluxet runt ljusbågen smälter och bildar på så sätt 

ett skydd för metalldropparna vid transporten till smältan. Fluxet fyller också en funktion då det 

tillför legeringsämnen till smältan för att uppnå rätt hållfasthetsegenskaper.62 Metoden har hög 

inträngningsförmåga och är inte beroende av operatörens skicklighet, på det sätt som 
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metallbågsvetsningen är. Metoden är lämplig för framförallt konstruktionsstål av olika 

legeringar.63 

Mig/Mag /Gasmetallbågsvetsning  

Denna svetsning kan ske både mekaniserat och manuellt. Tråd matas fram till ett munstycke, 

som omges av skyddande gas, och som när tråden når smältan skyddar från syre i luften o dyl. 

Svetsningen ger i förhållande till ovanstående mindre formförändringar efter svetsning, samt i 

stort sett obefintligt med slagg. De flesta material kan svetsas, beroende på val av trådens 

sammansättning. 64 

Lasersvetsning  

Lasersvetsning fungerar med samma grundprincip som laserskärning, dvs. att en stråle 

fokuseras till en yta av några tiondels mm och ger då en mycket koncentrerad uppvärmning av 

materialet. Lasersvetsning används i princip enbart för att sammanfoga två stumma ytor, där 

kantkraven är mycket stora, då inget tillsatsmaterial 

som regel används. Skyddsgas används för att skydda 

svetsen enligt tidigare, men även för att skydda linser 

och fokusspeglar från materialsprut.65 

Lasersvetsningen ger en tunn svetsspalt i materialet 

har hög produktivitet samtidigt som de flesta material 

kan svetsas med metoden. 

Bockning 

Bockning är en metod i vilken detaljen formas genom 

ett böjande moment. Används ofta för att få en krökt 

form åt plåt-, band-, av olika slag och till mycket andra 

tillämpningar som inte är så stora i detta arbete. 

Beroende på material, verktyg och kunskaper hos 

bockaren utfaller resultatet av bockningen. Bockning 

kan ske som förstyvning av ett visst element eller som 

egen process för en viss detalj. 66 Metoden förekommer 

dels på egen hand men även i kombinerade maskiner 

med till exempel laserskärning. Processen kan då ha 

ett annat utseende. 

Pressning 

Pressning är en metod i vilken plana plåtämnen 

omformas till mer eller mindre kupiga föremål, genom 

                                                           
63

 
63

http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/mmamanuellmetallbagsvetsning.4.ec944110677af1e83
80009888.html 2011-08-09 
64

 Ibid 
65

 Lindström B., 2000, s.695. 
66

 http://www.ssab.com/Global/Hardox/Brochures/sv/012_SSAB_plate_bockning_SV.pdf 2011-08-09 
SSAB om bockning i Hardox, Weldox.  

Figur 12. Schematisk bild av pressning 

http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/mmamanuellmetallbagsvetsning.4.ec944110677af1e8380009888.html
http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/mmamanuellmetallbagsvetsning.4.ec944110677af1e8380009888.html
http://www.ssab.com/Global/Hardox/Brochures/sv/012_SSAB_plate_bockning_SV.pdf%202011-08-09


33 
 
 

att plastiskt omforma materialet.67 Metoden används flitigt av bilindustrin där karosseridelar 

pressas till rätt form i stora hydraul- och excenterpressar. Resultatet i pressningen avgörs av 

många faktorer, där råmaterial och ytdefekter på råmaterial har betydelse för kvalitén. 

Utseendet för ett pressmoment ses i figur 1268.  Pressningen går till så att en tillhållare håller fast 

plåten mot en dyna. Stansen/Stämpeln pressar sedan materialet till önskad form.69 

Stansning 

Stansning är egentligen en form av klippning, i vilket materialet som ska stansas förs in i verktyg 

med den formen som ska stansas ut. Sedan pressas stansen ner mot en dyna, precis som i 

pressningen, och då avskiljs delen som stansen går emot, eller skapar önskade hål i materialet. 70 

Vanligast är att man vill skapa ett hål i materialet. Klippningen i detta fall kan ske eftersom 

stansens nedre och dynans övre kant är slipade till eggar i storlek av det hål som ska klippas.71 I 

stansning finns begränsningar när det gäller tjockleken för att göra det praktiskt genomförbart, 

givetvis beroende på materialets hårdhet och sammanfattning. Hos flertalet legotillverkare är 

stansning upp till 8 mm tjocklek genomförbart.72 

Rullformning vs. Rullbockning 

Begreppet rullformning innefattar omformning av ett plåtband till en viss profil genom att man 

gradvis viker det. Slutprodukten kan vara alltifrån rör till väggar och tak i byggnader. Bandet 

passerar i sin lina flera olika axelpar som etappvis omformar bandet till någon typ av användbar 

form. 73 Rullbockning sker däremot med hjälp av en maskin anpassad för just den typen av 

bockning. Maskinen har tre valsar, som kan ställas in på sådant sätt att plåten kan formas till 

önskad rundhet, ovalitet. Oftast används denna metod för att skapa cylinderformade profiler, 

såsom vindkraftstorn, rör med stor diameter för offshoreindustri o dyl. Om profilen ska bli ett 

rör och har böjts 360 grader svetsas sedan de två sidorna ihop. 74 Tjockleken på material som 

behandlas varierar, och beror helt på utformningen av utrustningen som används för 

rullbockningen.   
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3.7 Kundvärde av planhet 

På vilka sätt olika kvalitetsbrister skapar merkostnad går att hitta på både indirekta och direkta 

nivåer i företag.75 Slutligen är det merkostnaderna som motiverar just kvalitetshöjningar hos de 

flesta företag.  När ett företag bestämt sig för att göra ett projekt där kvalitetshöjning ska 

genomföras är det viktigt att ha en förståelse för kunder, kostnader och lönsamhet och den egna 

verksamheten.  Då skapas möjligheter att göra en kvalitetshöjning som gynnar både företaget 

och dess kunder. Denna typ av kvalitetshöjningar behöver resurser från olika delar av företaget 

för att lyckas. Det kan tyckas vara något för enbart ledningen, men genom att involvera personal 

från olika nivåer nås en betydligt högre penetration bland de anställda.76   

Som förstås finns det ett flertal sätt att beskriva kvalitet, men om utgångspunkten är från 

kundens perspektiv blir det mest naturliga att använda sig av tolkningen att ”uppfylla kundens 

förväntningar”.  Det är kundens förväntningar som avgör den upplevda kvaliteten på exempelvis 

en produkt eller en tjänst. Vid intervjuer med Stans & Press, BTT liksom ITE77 visar det sig att 

förväntningarna i de flesta fall är homogena, och att det oavsett om det handlar om planhet, 

märken i material eller inre spänningar är deras förväntningar att kvalitén ska vara jämn, dvs. att 

skillnaderna i material ska ligga på en sådan nivå att det är lätt att förutsäga för att kunna 

anpassa arbetssätt, maskiner o dyl. därefter. Den största och vanligaste kvalitetsbristen (m.a.p. 

kostnad) visade sig hos flertalet kunder vara det faktum att leveranser drar ut på tiden, fel vara 

levereras, eller av fel mängd78. Även märken och fläckar (ytdefekter) på materialets känsliga ytor, 

är essentiellt ur kvalitetssynpunkt, då det leder till kassationer och merarbete. I vissa fall kan det 

även leda till att företaget blir ersättningsskyldigt, om det drabbat kunden som den färdiga 

stålprodukten ska levereras direkt till.  

Vad är värde för kund? 

Begreppen kvalitet och kostnader, som indirekt är vad denna uppsats speglar, är ett högst spritt 

begrepp. Kvalitet är i sig något subjektivt79, varför det är svårt att definiera entydigt. Idag 

definieras det ofta som ”lämplighet för användning”, eller ”förmåga att uppfylla kundens 

förväntningar”80. 

För att koppla begreppet till planhet och förstå hur viktigt det är för kunden gäller det att förstå 

vad som gör kunden nöjd, och vad som skapar kundtillfredsställelse överlag. Det är ju detta som 

avgör hur viktig planhet upplevs i förhållande till andra problem. Kundens upplevelse av en 

produkt är det centrala, oavsett om kundupplevelsen kan sägas vara korrekt eller inte.81 

Upplever kunden att förväntningarna överträffas när varan levereras i förhållande till 

förväntningarna före köp, ökar tillfredsställelsen. Denna enkla modell är central när man talar 

om kundnöjdhet. Under längre kundrelationer stiger också förväntningarna, beroende på 

utfallet.82 Det sägs att det krävs tolv plus för att gottgöra ett enda minus. Det som menas med det 
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är att de dåliga tillfällena ger upphov till starkare reaktioner än de positiva.83 På detta sätt söker 

företag idag feedback från kunder i form av utfallsbedömningar. De enskilda faktorer som 

kunden talar om, och som samvarierar med kundens totala uppfattning om en produkt, anses 

vara de viktigaste för kundens totala nöjdhet.84 Kundens beteende om denne är nöjd blir en 

återkommande kund, som även rekommenderar sin leverantör till andra aktörer på marknaden. 

En lojalitet skapas. Detta bidrar bland annat till en högre effektivitet, merförsäljning, gratis pr 

och minskade reklamationsomkostnader för kunden som köper materialet. 
85Sammanfattningsvis handlar kundtillfredsställelse mycket om ett tillstånd i kundens huvud 

vad det gäller uppfattningen av de oändliga antal aspekter som spelar in för den totala 

kundtillfredsställelsen. Om planhet är en sådan viktig aspekt, och för vilka typer av processer det 

i sådana fall skulle vara, diskuteras i rapporten.  

3.8 Kvalitetsbristkostnader 

För att kunna värdera och approximera kvalitetsbristkostnader som härrör till planhetsproblem 

följer här en redogörelse för typiska kostnadsdrivare/ kvalitetsbristkostnader. Dessa kostnader 

är sådana som är relevanta för hela organisationen på en mycket övergripande nivå86:  

 Planering och beredningsförluster: I denna grupp finns kostnader för omarbete, 
förseningar, ändringar, etc.  

 Inköpsförluster: Kostnader för avvisning, ersättning, felanalys, omarbete, brister, skador, 
förseningar etc. ryms under denna kategori.  

 Produktionsförluster: Förluster orsakade av brister och fel som uppstår under 
produktion av varor och tjänster. Här ingår kostnader för felanalys, korrigeringar, 
reparationer, omarbete, omkontroll, förseningar, stillestånd etc.  

 Administrativa- och stödverksamhetsförluster: Förluster beroende på brister och fel i 
administration och stödjande verksamhet. Här ryms kostnader för brister och fel inom 
ekonomi, personal- och kvalitetsfunktionerna. 

 Effektivitetsförluster: Förluster beroende på bristande effektivitet i processer, funktioner 
och projekt i hela verksamheten.   

 Flexibilitetsförluster: Bristande flexibilitet och anpassningsförmåga i hela verksamheten. 
 Medarbetarförluster: Förluster beroende på bristande eller felaktig förmåga och 
kapacitet hos personalen. Här ingår fel antal anställda eller felaktig kompetens. 

 Ledningsförluster: Förluster beroende på bristande ledarskap, felaktiga beslut/ dåliga 
prioriteringar.  

 Kapital- och tillgångsförluster: Förluster orsakade av att kapital och tillgångar inte 
utnyttjas på bästa möjliga sätt.  

 Kontrollkostnader: Här ingår merkostnader för kontroller av material som man är 
tvungna att ha på grund av tidigare problem. Det kan vara i flera led, ankomst, leverans 
och processkontroller. 

 Externa felkostnader: I denna kategori ingår kostnader som drabbar om man levererar 
en felaktig produkt. Framförallt kan detta vara förlorad försäljning pga. Förtroendebrist, 
böter för sen leverans, garantiförluster av olika slag, inkl. ersättningsvaror.  
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Felkostnader som förekommit under intervjuer som genomförts87 

 Felanalys. Merkostnad för att analysera vad felet beror på.  
 Omarbetning. Arbetsrutiner måste ses över, alternativt lägga in en extra process för att 
hålla det plant.  

 Skador på utrustning. Ev. skador på maskiner och dyl. måste kanske lagas om det där 
uppstått problem.  

 Förseningar av råmaterial. Avser förseningar av produkter liksom reservdelar när 
något går sönder.   
 

Utifrån dessa punkter och tillämpade metoder för kostnadskalkyler har en bedömning gjorts och 

en lista sammanställts som analysen utgår ifrån. Dels för att många av dessa punkter blir alltför 

svåra att analysera utifrån i detta arbete, men också för att den direkta kostnaden för planhet 

per bearbetningsprocess söks. Att ta med alla felkostnader inom en organisation är därför inte 

intressant.  

Kostnadsbedömning av fel i produktion. Modeller/synsätt för beräkningar 

Det finns en rad olika sätt att kategorisera kostnadsdrivare, liksom synsätt på kvalitets & 

kostnadshantering i organisationer. Samtidigt är också varianterna på dessa synsätt och 

prioriteringen av kvalitet ute hos företag väldigt olika. Under intervjuerna har en enklare modell 

för att kategorisera planhetsbristkostnaderna, utifrån kvalitetsbristkostnadsmodeller använts. 

Modellen när det gäller just kvalitetsbristkostnader avgör vilka delar i organisationen som 

medtas för en analys. Utsträckningen och genomträngningen på olika nivåer i företaget är 

avgörande för att få med olika typer av kostnader på administrativ och operativ nivå.88 Samtidigt 

är detta inte alltid eftersträvansvärt då komplexiteten med antalet parametrar ökar i princip 

exponentiellt, vilket gör att ju fler parametrar, desto färre företag kommer att kunna 

representeras i denna rapport. Den information som utgör empirin i detta arbete är uppbyggd 

direkt utifrån information hämtad från intervjuer för de aktuella företagen, och till viss del övrig 

publik information. 

Analysen av planhetsproblem och dess kostnader undersöks med utgångspunkt i en klassisk 

självkostnadskalkyl, där parametrar är anpassade för att täcka in de fasta kostnader som är 

aktuella för respektive maskin. Relevanta övriga omkostnader, men inte stora indirekta 

omkostnader, såsom pensionsavsättningar, avskrivningar etc. är medtagna. Modellen för 

planhetsproblem, baserad på ett kalkylsätt som passar för att beräkna omkostnader vid 

produktionsstopp, reklamationer och liknande, kommer appliceras på kostnadsexempel i 

analysen. Det finns åtskilliga olika teorier på området som tar upp olika ekonomiska 

förhållningssätt för detta. Eftersom parametrarna som studeras till stor del är specifika för 

tillverkningsindustrin och problembaserade föll valet på att använda en klassisk 

självkostnadskalkyl som grund. Det finns även fördelar med att exempelvis även använda sig av 

ABC-kalkylering, men i detta fall ses det som ett onödigt sätt att göra själva 

undersökningsförfarande och de siffror som kan hämtas in mer komplicerat än vad det 

egentligen är. Därför bygger denna bakgrund på en relativt klassisk självkostnadskalkyl, med 

vissa förändringar gjorda när det gäller kategorisering och hänsyn till olika kostnadsdrivare. 
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Overheadkostnader o dyl. är i vissa delar inte intressanta, då de inte förändras89 oavsett fel i 

produktionen eller inte.  

Försäljningsomkostnader vs. kvalitetsbristkostnader 

För att sätta försäljningsomkostnader i relation till kvalitetsbristkostnader har Ask och Ax´s 

studerats för att få en förståelse för försäljningsomkostnader som förekommer för tillverkande 

industrier.  De vanligaste förekommande kostnaderna ser ut som följer90: 

 Direkta kostnader (direkt lön, direkt material, direkt teknik/maskin) 

 Omkostnader (tillverknings-, material-, teknik/maskin-, forsknings- och 

utvecklingsomkostnader) 

 Direkt försäljningskostnad 

 Administrationsomkostnader 

 Försäljningsomkostnader 

 Administrations- och försäljningsomkostnader, AFFO (företag som räknar 

administrations- och försäljningsomkostnader tillsammans) 

 Speciella direkta tillverkningskostnader 

 Andra tillverkningsrelaterade omkostnader  

 
Ask & Ax nämner vidare att i deras undersökning visade det sig att 65% var direkta kostnader 

och 35% var omkostnader av den totala kostnadsstrukturen. Undersökningen genomfördes 

1997, och andra undersökningar har gjorts, där man diskuterar fördelningen av direkta och 

indirekta kostnader. Bl.a. Alnestigh och Segerstedt91 beskriver en situation där en större del är 

omkostnader och en mindre del är direkta kostnader. Frencker92 skrev redan 1986 att det inte 

finns något rätt och fel sätt att fördela omkostnader vs. direkta kostnader på, men att 

omkostnaderna bör fördelas proportionellt mot de produkter som gett upphov till kostnaderna.  

Beecroft skriver vidare att det spelar stor roll för den totala kostnaden om felet upptäcks före 

eller efter leverans till kund, och om man tvingas jobba med att åtgärda fel, eller förebygga fel.93 

Beecroft diskuterar detta i något han kallar för en PAF –modell, i vilken felkostnad beskrivs just 

beroende på i vilket skede i produktion fel upptäcks.  Modellen består av följande nivåer och är 

vedertagen som en ”Cost of Quality”– modell:  

Förebyggande kostnader: Kostnader som finns för att förebygga och se till att inga fel sker i 

processen och leverans mot kund. Exempel på dessa kostnader är processkontrollkostnader, 

utbildning av personal, testning, kvalitetsingenjörer och dyl. 

Kontrollkostnader: Dessa härrör direkt till merkostnader för verifiering, utvärdering och 

kontroll på olika nivåer i tillverkningen. Hit kan ankomst- och extra leveranskontroller räknas. 

Felkostnader94: (kostnader för att produkten var tvungen att lagas eller skrotas) 
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 varav interna – förluster orsakade av problem som uppkommit internt, dvs. de har inte 
hunnit leverera några varor ut till kund. 
 varav externa - Förluster orsakade av avvikelser i toleranser som upptäcks av kund efter 
leverans. Kan även tidigare ha hanterats internt. 

Analysmodell för bedömning av oplanhetskostnader 

Med utgångspunkt i PAF-modellen kan det undersökas på vilket sätt dessa kostnader kan 

fördelas, och vilken typ av kostnad som övergripande avses. Tillsammans med övriga ovan 

nämnda modeller går det att skapa en koncentrering till de effekter och konsekvenskostnader 

som just planhetsproblem skapar.  

PAF- modellens uppbyggnad skapar en viktig möjlighet att särskilja på förebyggande och 

åtgärdande kostnader, grovt sett. Målet är alltid att bara kunna arbeta förebyggande, medan det 

i realiteten för det mesta måste arbetas både förebyggande liksom åtgärdande med fel som 

uppkommer. Vid vissa beräkningar, kommer en jämförelse göras på ett material som är helt 

plant med ett som har en viss grad av oplanhet, för att kunna skapa en realistisk mertidskostnad 

för den till exempel oplan svetsning i olika nivåer. Vid uträkningen kommer en rad faktorer 

spela in, framförallt var felet upptäcks. I denna undersökning upptäcks planhetsfelet i regel i den 

första av de processer på företaget som behandlar stål, då den ursprungliga planheten är kritisk. 

Därför är de externa felkostnaderna begränsade. Omkostnaderna på företaget beroende på 

storlek av fel är istället avgörande. De direkta kostnaderna är de essentiella, då 

overheadkostnader och totala omkostnader för företag om problemen löses kan vara väldigt 

olika. Detta måste hänsyn tas till och diskutera i varje enskilt fall. Utifrån försäljnings & 

kvalitetsbristkostnadsdiagrammet liksom ovanstående diskussion är utseendet för 

kostnadsmodellen i denna rapport enligt följande (figur 13):  
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Planhetsbristkostnader 

Direkta 

Lön åt operatör 

Maskinkostnad 

Direkta Materialkostnader  

Energikostnad 

Omplaneringskostnader 

Omläggning körschema - väntetider 

Tala med missnöjda 
kunder 

Direkt 
försäljningskostnad 

Tid för att göra om produkten om 
den inte lagas 

Felanalys - vad beror felet på?  

Omkostnader 

Framtida 
kontrollkostnader 

Försäljningsomkostnader 

Administrativa omkostnader 
rörande oplanheten 

F & U - omkostnader 

Effektivitetsförluster under längre tid pga 
produktionsomläggning 

Figur 13. Analysmodell för planhetsbristkostnader. Psykologiska merkostnader för personalen (såsom 
stressigare arbete, dålig tilltro till den egna verksamheten osv. ej medtaget). 
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4. Empiri – Insamling av data för analys  

I detta kapitel återfinns arbetet med att kategorisera de största stålanvändarna genom statistik och 

materialkostnad för respektive ståltyp. Vidare tas här upp resultat från de företag vi intervjuat, efter 

att ha nyttjat statistiken för tillvägagångssätt nedan. Avvikelsen i planhetstolerans redogörs för, 

liksom resultatet inom för specialstål och produktens värdekedja, som visat sig vara avgörande för 

kostnadsbilden för oplanhet. 

4.1  Urval av undersökta marknadssektorer 

För att åstadkomma en så heltäckande kartläggning som möjligt har marknad och sektorer valts 

ut på statistiskt grundat material, hämtat från Europas branschorganisation för stålindustrin – 

Eurofer. Se figur 14 nedan.  

  Figur 14. Stålleveranser platta stålprodukter EU 2007, European Steel in Figures 2006-2010. (2011) 
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Med hjälp av kategoriseringen för leveranser till slutkunder från stålindustrin, den gula största 

sektorn ovan, finns flera stora områden. I arbetet har följande valts ut:  

* Automotive (Fordonsindustri)  

* Building & Construction (Byggnadsindustri) 

* Tubes (Rör)  

 

Dessa tre utgör i övre diagrammet de i särklass största områdena. En mer detaljerad förklaring 

av de direkta produkttyperna för varje kategori följer här:  

 Fordon – Innehåller alla typer av kommersiella fordon, från lättare bilar till tyngre 
transportfordon, bussar och lastbilar. 

 Byggnadsindustri – Infrastruktur och byggnader, allt från stora industrikomplex till 
vindkraftverk och broar, även inredning o dyl. i byggnader, fläktsystem och 
motsvarande. 

 Rör – Alla svetsade rör i olika storlekar som finns på marknaden.  
För nedre diagrammet, där grovplåt tas med, finns en betydligt jämnare fördelning.  
 

Valet har för grovplåt gjorts till de två största kundgrupperna, som finns med i föregående 

diagram, men även till skeppsbygge. Skeppsbygge inryms bland de 3 största kategorierna i det 

undre diagrammet som behandlar grovplåt. Kategorin finns inte representerad i Sverige, men i 

flera övriga europeiska länder spelar skeppsbygge fortfarande roll inom stålindustrin.95 

Skeppsbygge innefattar allt i plåt som används vid byggande av fartyg.  

Försäljningen via mindre handlare och sk. Steel-Service Centers (stålgrossister) finns ingen 

tillgänglig statistik för, varför fördelningen över den kategorin lämnas. Däremot har det visat sig 

omöjligt att enbart söka sig direkt till stålverkets kunder i många fall, eftersom åtminstone 

SSAB:s policy har varit att 

kundleveranser till mindre och 

medelstora kunder sker via 

Tibnor eller något av deras 

helägda dotterbolag. Emellertid 

görs priser, avtal o dyl. upp 

direkt med SSAB.96 

Fördelningen via Stålgrossister 

resp. handlare saknas som sagt 

i diagrammet ovan. Industriellt 

sett är tonnaget för de 

kategorierna så pass utspritt 

att det inte skulle förändra den 

uttagna listan över de största 

sektorerna presenterad ovan,    

                                     vilket Figur 15 visar.     
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Figur 15. Total stålproduktion per industrisegment. 

European Steel in Figures 2006-2010. (2011) 
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Vidare skapas genom uträkning av vilka stålsorter som omsätter mest pengar en bild av den 

totala omsättningen beroende på stålsort bland platta produkter. Det ger värdefull information 

om vilka nischer inom varje segment som inte är intressanta med avseende på storlek.  

Följande diagram nedan illustrerar bandprodukter och produktionsmängder för 2007: 

 

Figur 16. Produktionsvolym per produktsegment år 2007. 

Eftersom diagrammet i figur 16 ovan bara åskådliggör bandplåt, oavsett behandling av denna, 

måste värdena anpassas till statistiken för bandplåt överlag, dvs. hur fördelningen ser ut av de 

olika stålsorterna inom kategorin. För att svara på det har de procentuella värdena med den 

totala produktionen för 200797 kombinerats, för att få ett värde på volymerna för respektive 

kategori - fordon, byggnation, rör och skeppsbygge. Inbördes ordning mellan kategorierna 

förändras inte, då approximation gör att fördelningen mellan förzinkad, färgbelagd, varm och 

kallvalsad plåt är lika stor inom de upptagna segmenten som för hela kategorin. Detta illustreras 

i figur 16 ovan. Med hjälp av produktionsvärden i denna tabell liksom prisstatistik från 

SteelBulletin 24 dec. 2007 räknas ett totalvärde fram för respektive stålsorter, för att illustrera 

storleken. Uträkningar för detta återfinns i bilaga 3. 

Denna sammanställda statistik ligger till grund för att få en överblick över stålförsäljningen i 

Europa, så att det är möjligt att utifrån respektive marknadssegment uppskatta storleken i 

förhållande till hela försäljningen. När det gäller rostfria material liksom elektroplåt har den 

totala marknaden analyserats, istället för att undersöka alla segment på dessa marknader. Dessa 

totala omsättningssiffror för Europa har sedan jämförts med de framtagna för övriga 

bandprodukter respektive grovplåt. Den totala omsättningen i Europa av de olika stålsorterna 

ser ut som i Figur 17. Här ses tydligt att elektrostål är en mycket liten nisch, i förhållande till 
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övriga. Av denna anledning behandlas inte elektrostål inom ramen för denna marknadsanalys. 

Denna jämförelse visar även tydligt att rostfritt material är en stor kategori, eftersom de låga 

volymerna kompenseras av att det är avsevärt mycket dyrare material. Med detta som underlag 

kan inte rostfritt material uteslutas, men kommer hädanefter att kategoriseras under band- och 

grovplåt. 

 

Figur 17. Omsättning för total produktion inom samtliga produktsegment för plana valsade produkter. 

Inom rostfria produkter ser marknadssegmenten olika ut. Enligt statistik från Outokumpu är de 

största affärsområdena Vitvaror, Processindustri, Byggnadsindustrin, Fordon & transporter 

samt Energi (Olja & Gas). Ett par av dessa segment behandlas redan genom att de överlappar de 

för vanligt stål, medan andra helt bör utgöra separata kategorier. För att hålla fokus och inte bli 

alltför omfattande, har ingen djupare analys för var och en av dessa segment gjorts, utan istället 

har framförallt rostfritt material setts som ett område oavsett bransch. I stor utsträckning 

kommer därför rostfritt i denna rapport behandlas mer som en materialegenskap, precis som 

höghållfast material. 

Följande kategorier kommer sammanfattningsvis att behandlas: 

* 1. Fordonsindustrin 

* 2. Byggnadsindustrin 

* 3. Rörindustrin 

* 4. Skeppsbyggnadsindustrin 

* 5. Rostfritt stål  

  

Platta 
Stålprodukter 

EUROPA  

 

Varmvalsade 
band 

46,3 miljarder  

Kallvalsade 
band  

27,2 miljarder 

Galvaniserade 
band 

16,2 miljarder 

Grovplåt 

14,0 miljarder 

Eletrostål        
1,67 miljarder 

Rostfritt 

material  

38,3 miljarder 
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4.2 Stålproducenten 

För att närmare studera de givna områdena där oplanhet är ett problem, besöktes ett antal 

stålproducenter av plana plåtar. De har erfarenheter av vad som enligt industrin drivit 

utvecklingen och vilka kundsegment som returnerar plåt p.g.a. oplanhet. Dessa intervjuer och 

studiebesök har gett en del svar på vilka kunder som har haft problem historiskt sett, och 

således uppslag för vilken typ av företag som är av vikt att vidare kontakta. Stålproducenternas 

roll i detta arbete har alltså varit att ge en riktning för fortsatt studie och analys, samt bistå med 

värdefull information gällande aktörer på marknaden som i annat fall skulle kunna missats.  

Diskussioner har förts med ett flertal stålindustrier, varav de som presenteras i nästa stycke är 

de besökta. För att välja representabla tillverkningsindustrier för genomförande av djupgående 

studier inom valda segment, sammanställdes en lista på nationella och övriga europeiska 

stålproducenter, sorterat på omsättning utifrån produktflora. Storleksmässigt är de således 

välrepresenterade; bland de största i Europa och vissa även på global nivå. De har tillsammans 

en bred kundgrupp, vilket har gjort det möjligt att göra en koppling av planhetsproblem och 

produktsegment på den europeiska marknaden. Här nedan följer en kort sammanfattning av det 

som framkommit hos de besökta stålindustrierna. 

Besökta stålproducenter 

Ruukki  Metals, Helsingfors, (Finland): 

Stålproducent av olika stålprodukter, där fokus uteslutande legat på plana kallvalsade eller 

varmvalsade produkter i grovplåt och band. Ruukki har även tillverkningsindustri inom ett 

flertal stora segment.  Högkvarteret i Helsingfors besöktes för att få en allmän bild av 

ståltillverkning, hur de arbetar med planhet, samt för vilka kundsegment problemen relaterat till 

planhet är som störst. 

Resultat: Tips om att besöka varvet i Åbo, eftersom de har jobbat mycket tillsammans med 

utformningen av kvalitativ plåt för skeppsbygge. Nu tillverkas specialplåt på Ruukki, ämnad för 

just detta produktsegment.  

Något som ställer höga krav på estetisk planhet är stålkonstruktioner av olika slag som även 

ämnas fylla ett arkitektoniskt syfte.  

SSAB, Borlänge: 

Ståltillverkare av höghållfasta stålband. Syftet var att starta ett samarbete med dem, för att få ta 

del av information om vilka kundsegment stålet främst går till och vilka planhetsrelaterade 

problem specifika kundgrupper har.  

Resultat: SSAB Borlänge ville inte ge någon information om deras kunder, då de var oroliga för 

att ge ut vad de kallade för känslig information. 

SSAB, Oxelösund: 

Stålproducent av höghållfasta grovplåtar. Besöktes vid två tillfällen, där den ena gången var för 

att ta del av marknadsinformation kring deras kundsegment, och den andra för att mer förstå 

det tekniska arbetet kring tillverkning av grovplåt.  

Resultat: Grovplåten som tillverkas här är av bra kvalitet och följer den högsta 

planhetsstandarden. 
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Kritiska kundgrupper för grovplåt finns. Inom grovplåt finns ett antal stora kundsegment utan 

direkta planhetsproblem, men planhetsrelaterade problem har historiskt uppstått inom yellow 

goods (entrepenadmaskiner), fordons- och krantillverkningsindustrin, utrycker Haglund, 

(Marknadsansvarig, SSAB). Vidare gäller att generellt ju grövre grovplåten är desto mindre 

intressant blir planheten. Nedan följer fler intressanta citat:   

”Större delen av tonnaget går till det som kallas yellow goods, typ entreprenad maskiner 

(caterpillar). Av kvartoplåtar är det ganska lite som går till kategorin fordon, där är snarare 

bandplåt viktigare, förklaringen är att det inte går så mycket tjockplåt till en bil, lastbil. ” 

”Om man tittar på grovplåt, är det i första hand svetsning som är den process som är kritisk 

gällande planhet. Och sedan är det då den här optiska biten, t.ex. det som går till sidor på 

lastbilsflak osv. där har du mer utseende biten. Men den styrs inte så mycket av utseende på 

plåten från början, utan lika mycket av att man är duktig när man svetsar. Så att man kan få 

deformationer när man svetsar in det också. Även om plåten ser perfekt ut så blir det en 

krympning i svetsen. Så dels måste plåten vara plan från början och sedan måste man ha en 

svetsprocedur som inte förstör plåten genom krympning från svetsprocessen. Kravbommarna är 

ca 1.50*12 m när vi skickar iväg dem, och sen så bockas de upp och sist svetsas de. ” 

Tata Steel, IJmuijden, (Nederländerna) 

En av de största tillverkarna av stål. De tillverkar alla olika typer av plåtar, band, rör, etc. i 

mestadels svartplåt. 

Resultat: Stora industrisegment de säljer sina produkter till är följande: byggnadsindustrin, 

fordonsindustrin, förpackningsindustrin och maskintillverkning. Eftersom de säljer mestadels 

via Steel Service Centers, och all service går genom dessa, så har de inte så omfattande 

kunskaper om alla kunders problemområden. Det som framgått tydligt är de problem som finns 

inom fordonsindustrin eftersom detta är det absolut största kundsegmentet för Tata Steel 

Europe, där de även har mycket direktkontakt med kund. Laserskärning är för dem ett stort 

problem, gällande tunna material. Planhetsbekymmer rör både mittvåg och kantvåg, men även 

inre spänning kan sägas vara ett omfattande problem (Jan Driesen, Teknisk support). 
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4.3 Tillverkningsindustrin 

För att få fram information om hur planheten påverkar slutkunderna har intervjuer och besök 

gjorts, samt ännu fler företag kontaktats på telefon och mejl. Urvalet av företag har gjorts med 

utgång från statistiken hämtad från Eurofer, rekommendationer från ståltillverkare och därefter 

har något företag ur de största segmenten valts ut. Totalt har cirka 20 tillverkningsindustrier 

besökts för att på så sätt få intryck på plats av problem och ytterligare ett stort antal 

telefonintervjuer har genomförts. Eftersom företag vilka använder samma maskiner och köper 

från samma leverantörer kan antas ha liknande problem har ett öppet arbetssätt tillämpats för 

att inte enbart titta på exempelvis biltillverkare och deras problem, eller rullformning med 

tillhörande problem. Av denna anledning är intervjumaterialet också av en bred karaktär. Den 

empiri och stoff som insamlats vid undersökning av marknaden ger sedan möjligheten att 

djupdyka i specifika processproblem. Med hjälp av de erhållna resultaten har flertalet kalkyler 

skapats, där den direkta merkostnaden för ett företag med planhetsproblem, redovisas. 

Underlaget för dessa uträkningar är i huvudsak byggda på angivelser från företag kring hur 

mycket tid det tar och vad produktionen kostar. Nedan följer besökta och intervjuade företag 

listade i bokstavsordning.  

3D Mekaniska, Vilshult: 

Legotillverkare inom ett brett spektra av produktområden. De tillverkar detaljer eller delar till 

detaljer av formatplåt och rör, för kunds räkning. Processer studerade är främst laserskärning, 

kantpressning och bockning, men även svetsning. Materialen har olika egenskaper från svartplåt 

till rostfria material. 

Oplanhetsproblem: 

 Problem vid kantpressning med tjockleksförändringar, vilket leder till manuell mätning 
för varje plåt. 

 Vid laserskärning slår plåten sönder laserhuvud, om inre spänningar löses ut av värmen. 
 Inga större planhetsproblem har uttryckts. 

AHAB Steel, Storfors: 

Steel Service Center, som klipper eller slittar band, till antingen formatplåtar eller smalare 

upprullade band. Produkterna framställs efter order från kund, där ändamålet bestämmer 

utformning och kvalitetskrav. Kunderna finns inom ett stort antal segment, varav två intervjuats, 

Swegon och West Baltic.  

Oplanhetsproblem: 

 Har haft problem att rikta plåten rakt. 
 Tjockleksförändringar orsakar olika materialegenskaper mellan slittade band. 

BTT, Kisa:  

Legotillverkare till bilindustrin (Volvo). Har alltifrån mindre delar som hållare, till sammansatta 

detaljer för hytter. Produktionsförloppet är olika beroende på produkt, men oftast seriekopplas 

flera processteg. Processer diskuterade är främst laserskärning, men bockning, pressning, 

svetsning, målning och ytbehandling görs också. Färdigklippt material i olika tjocklekar från 

Tibnors Steel Service center används i produktionen. 

Oplanhetsproblem: 

 Stora problem vid laserskärning, med material där planhetsavvikelser är över 6 mm i 
pilhöjd. 

 Automatisk bearbetning nattetid (utan skiftpersonal) kräver felfritt material. Ofta kan 
annars ett mindre fel leda till ett stopp och produktionsbortfall för hela passet. 
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Scania Ferruform, Luleå: 

Underleverantör till Scanias lastbilsproduktion i Södertälje. Här tillverkas grova balkar för 

underreden till lastbilarna, från antingen band eller formatplåt.  Undersökningen behandlar 

främst tillverkning av sidobalkar från formatplåt, vilket innebär ett stort fokus på 

pressningslinjen. Av band tillverkas även balkar genom rullformning. Då rullformning vid tiden 

för detta besök visat sig sekundär i planhetskritisk synvinkel, läggs inte stort fokus på denna 

process.  

Oplanhetsproblem: 

 Konstant små stopp i pressningslinan pga. att plåten hamnat snett i stansen.  
 Manuell avstängning av givarfunktionen leder till ökat slitage av verktygen och till 
haveri. Störst konsekvens får det när verktygen måste beställas från leverantör då det 
även blir försening i produktionen av specifik produkt. 

HIAB kranar, Hudiksvall: 

Mobila teleskopkranar för installation i lastbil. Materialet är grovplåt av höghållfasta stål mellan 

700-900 mPa. Plåtarna laserskärs, bockas upp till sex gånger till balkar som svetsas samman, 

ytbehandlas och monteras. Fokus för denna intervju låg vid att förstå hela kedjan och allmänna 

svårigheter oplana material har för kranar och höghållfasta material.  

Oplanhetsproblem: 

 Vid utskärning av detalj är planhet viktig, annars blir dimensionerna varierande. I värsta 
fall upptäcks det först vid slutmontering, genom att teleskopmasten vridit sig.  

ITE Fabriks, Olofström: 

Legotillverkare till främst bilindustrin. Här tillverkas värmeaggregat och kylare till lastbilar, men 

även mindre bildetaljer för hopmontering, och tanklock av rostfritt material. ITE processar både 

slittade band och formatplåt, av mestadels aluminium och svart och vitplåt, men även av rostfritt 

material. Fokus för intervjun var övergripande problem som oplanhet orsakar för olika 

processer. De processer som används för tillverkning är bockning, pressning, stansning av hål, 

och en kombinationsmaskin som specialtillverkats för Volvos räkning. Vidare monterades eller 

sammanlöds komponenter till hela detaljer. 

Oplanhetsproblem:  

 Problem vid sammanlödning av ett flertal lager pressade plattor till värmeelement. 
Oplanhet eller inre spänning leder till att plattorna blir sneda vid pressning, och sedan 
har kontakt vid lödningen. En konsekvens blir även att produkten får varierande 
dimension.   

Outokumpu Stainless Tubular, Storfors: 

Rörtillverkning av grövre dimensioner rostfria rör. Materialet är oftast grovplåt av mellan-

höghållfast rostfritt svartstål, som rullbockas eller rullpressas runda beroende på avsedd 

rördimension och svetsas sedan samman, innan härdning och ytbehandling. Rören används 

främst till rörledning av Olja och Gas där stor korrosionsrisk föreligger, (salta miljöer), men även 

i stor utsträckning till byggnadsindustrin där de utgör delar av arkitektoniska konstruktioner 

som rostfria broar.  Fokus för intervjun var att förstå processer kopplat till rörtillverkning och 

eventuella svårigheter med rostfritt material. 

Oplanhetsproblem: 

 Bananformad plåt fastnar mellan transportrullarna vid slipen. 
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 Oplanheterna innebär inga problem i nuläget eftersom rören pressas runda med mycket 
hårt tryck. Materialegenskaperna ändras i efterhand vid efterhärdning av hela rör, vilket 
även innebär omformning av röret. 

 Fogberedning görs alltid, varför spalter från oplanheter inte heller förekommer.  

Revent, Upplands Väsby: 

Bakugnstillverkare inom vitvaruindustrin. Då materialen här huvudsakligen är rostfria och 

vitvaruindustrin är det största segmentet för rostfria material, så låg fokus vid svårigheter för 

rosfritt material och stansningsprocesser.  

Oplanhetsproblem: 

 Slitage på stansverktygen. Leder till stopp, då plåten inte längre släpper från verktygen. 

 Oplant material har gjort att normalläget för stansningshastigheten är kraftigt lägre än 
vad den annars skulle kunna vara. Kapacitetsutnyttjandet är mycket lågt.  

 

Ruukki Precisionsrör, Lappvik, (Finland): 

Rörtillverkning av mindre dimensioner precisionsrör och OH-profiler. Vid intervjun var målet 

att förstå rörtillverkning som helhet, men det visade sig bara vara fråga om en 

rörtillverkningsprocess: rullformning. Materialen som används är enbart band av olika 

hållfastheter. 

Oplanhetsproblem: Innebär inget problem, eftersom den höga sträckningen av plåten vid 

bearbetning expanderar materialet, och i och med detta reducerar ojämnheter. 

 

Ruukki Constructions, Ylivieska, (Finland): Tillverkning av stora konstruktioner till 

byggnadsindustrin. Exempel på produkter är stålbron i Motala och taket till Swedbank Arena. 

Materialet kommer uteslutande från Ruukkis stålverk i Raahe, och är tjocka grovplåtar av 

varierande hållfasthet och tjocklek. Processer i fokus var pulverbåg- och MIG-svetsning. Dyraste 

och vanligaste problemet är leveransförseningar av råmaterial. 

Oplanhetsproblem:  

 Hopsvetsning av oplana plåtar på vertikalt eller i kälfog.  
 Vågighet eller kvartsbucklor som ger mindre hållbarhet för färdig balk.  
 Leder till värmebehandling av materialen. 

 

Sandvik, Sandviken: 

Tillverkning av tunna, breda löpband till varierande processindustri. Materialets egenskaper 

beror på vilken produkt som tillverkas hos kunden, men både rostfritt och vanlig plåt 

förekommer. Typiska behandlingsprocesser är främst riktning av inköpta coils, som gör den 

planare, eftersom kraven på planhet är extremt höga. Rakhet kontrolleras även, sedan svetsas 

oftast bandet samman, och slipas, sedan riktas det igen och mäts. Det finns även olika 

dimensioner på band, så ibland måste även banden svetsas samman på längden, för att bli 

bredare. Intervjun var främst till för att skapa en förståelse för vad extremt höga krav på planhet 

innebär. 

Oplanhetsproblem:  

 Oplan plåt är ett faktum och det Sandvik tjänar pengar på.  
 Affärsidén är att rikta ut oplanheter varför detta inte klassas som ett problem för 
företaget. 
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SBA Interiör, Svartå, (Finland):  

Tillverkare av inredning till bland annat fartyg, tåg och hotell. Olika produkter delades in i två 

segment, en med marin-produkter och en annan underleverantörsida, där de marina 

produkterna tillverkades mestadels från grovplåt, medan underleverantörsprodukterna bestod 

av mycket plåt från band. Exempel på produkter är väggar till långa korridorer, tak till tåg, 

stålramar och teknik till mobila sängar och bäddsoffor, etc.  Fokus var inte någon speciell 

process, utan istället att förstå processerna i ett nytt segment. Processerna som används är 

väldigt många, eftersom de har en bred produktflora. En diskussion kring oplanheter och dess 

påverkan i allmänhet, för bland annat kombinationsmaskiner, limning, laserskärning fördes. 

Oplanhetsproblem:  

 Ett fåtal, men förkommande problem med plåt som hamnar fel eller verktyg som slår i 
kanter som står upp, i kombinationsmaskinen (stans och laserskärning). Leder till lång 
stopptid, livsfarlig miljö och trasiga verktyg. 

 Oplanheter i band gör att långa korridorsväggar blir buckliga, särskilt vid limning. Leder 
till kassation och i värsta fall reklamation.  

 
SLP, Övertorneå:  

Tillverkare av flak och påbyggnader till lastbilar och dumpers. Processen som undersöktes var i 

huvudsak MIG-svetsning. Mestadels grovplåt av varierande tjocklek används, och sträckgränser 

på 450-650 mPa, dvs. höghållfast stål.  

Oplanhetsproblem:  

 Inga uttryckta problem relaterat till planhet. Kunden accepterar bucklor så länge det inte 
leder till sprickor i färgen.  

 Viktigt att bottenplattan inte är bucklig, då skulle tipperflaken repa i varandra vid 
tömning. 

 

Stans & Press, Olofström:  

Legotillverkare till transport- och bilindustrin. Dels halvfärdiga komponenter från kunder som 

vidarebearbetas, men främst tillverkning från formatplåt och processer som stansning, 

pressning, bockning, laserskärning och svetsning. Både rostfria material och svartplåt förekom. 

Oplanhetsproblem: 

 Problem med uppstickande plåt som slår sönder laserhuvud (orsakas av inre 
spänningar) vid laserskärning. Vidare är inställning av fokuspunkt svårt om plåten är 
vågig. 

 Oplana material måste rätas ut manuellt innan bockning, eftersom de använder plåtens 
naturliga planhet i produkten. 

 Fåtal problem vid slipmaskinen som använder vakuum för att hålla ner plåten mot den 
plana arbetsytan. Oplan plåt lossnar och sticker iväg eftersom vakuumet försvinner. 

STX, Åbo, (Finland): 

Skeppsvarv med tillverkning av kryssningsfartyg och mindre fartyg. Material är enbart grovplåt 

från Ruukki, där hela plåtar oftast sammanfogas för att utöka dimensionen på plåten, innan det 

skärs ut med skärbrännare enligt en viss form, stöds upp med påsvetsade stödbalkar och sedan 

monteras. Fokus för denna intervju låg vid att förstå arbetet med skeppsbygge och 

varvsindustrin, och deras problematik kring oplanhet. Processer som främst diskuterades var 

pulverbågsvetsning, manuell svetsning och skärbränning. 

Oplanhetsproblem: 
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 Sammanfogning av hela stycken grovplåt med pulverbågsvetsning i stumfog. Kantvåg 
och mittvåg är vanligt för inköpt material, vilket leder till att värmebehandling måste 
göras innan det är möjligt att svetsa. 

 Oplana ytor vid sammanfogning av vägg och golv orsakar extra tillsatsmaterialåtgång vid 
manuell svetsning. 

 Estetiska och interiörmässiga problem med vågiga golv. 
 Oplana plåtar som skärs medför sneda skärsnitt. 

Swegon, Kvänum: 

Tillverkare av fläktsystem av tunn formatplåt. Fokus för intervjun var att undersöka 

planhetsproblem, då tips kommit från leverantörer att det funnits svårigheter med material 

tidigare. Vanligaste bearbetningsmetoderna är stansning, bockning och 

robotplockning/transport.  

Oplanhetsproblem: 

 Oplana plåtar hamnar snett på högen i höglagret och skapar problem för automatiska 
robotar som sedan plockar plåten. 

 Pilhöjdsproblem i samband med stansning i Salvagninimaskinen. Pilhöjden gör att plåten 
lätt fastnar i verktygen och eftersom linjen är automatisk kan det bli stora problem och 
slitage, samt mindre stopp för borttagning av plåt.  

 Kantpressmaskinens robot greppar formatskuren plåt och placerar den automatiskt i 
läge för bock. Vågighet eller liknande gör att roboten antingen tappar plåten eller lägger 
den snett. 

ThyssenKrupp Tailored Blanks, Olofström: 

Underleverantör till bilindustrin, (Volvo). Här tillverkas detaljer till balkar, som består av flera 

olika sammansvetsade material, av skild hållfasthet. Denna sammanfogning ställer höga krav på 

svetstekniken, varför det sker helt med lasersvetsning av färdigskurna formatplåtar från band. 

Fokus för intervjun var specifikt lasersvetsning. 

Oplanhetsproblem: 

 Vågigt material eller uppstående kant vid leverans från Volvo. Antingen kasseras plåten 
direkt, annars kan den leda till kort stopp.  Eller så svetsas den, men i detta senare fall 
blir formen på slutprodukten oftast skev och kasseras efter sammanfogning. 

Volvo Karosserifabrik, Olofström: 

Tillverkning av bildelar och sammansättning av hela detaljer och karosser. Valsade band av olika 

mjuka eller höghållfasta stål riktas, stansas, klipps, tvättas och pressas i stora produktionslinjer. 

Fokus för intervjun var att undersöka fordonsindustrin närmare, men främst de problem som 

oplanhet på band i stora produktionsanläggningar orsakar.  

Oplanhetsproblem: 

 Konvex- eller konkavhet i bandet gör att magnetband och vakuumkoppar inte kan hålla 
plåten på plats.  

 Bandet kan fastna mellan rullar i rullbandet, pga. coilset på plåtbandet. 
 Sensorer till pressen som inte känner att plåten kommit på plats om den är för oplan. 

West Baltics, Töcksfors: 

Legotillverkare för ett flertal olika industrisegment. Materialen är både svartplåt, rostfritt och 

alu-zink, i formatplåtar från band. Fokus för intervjun var att undersöka Salvagninimaskinen 

eftersom personalen uttryckt att denna varit problematisk gällande planhet, och att den ställer 

krav på planhetsavvikelse på 2mm/m i pilhöjd. 

Oplanhetsproblem: 

 Automatiska transportsträckor fungerar inte om plåten är för vågig för att 
vakuumkopparna ska fästa mot plåten. 
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 Kantpressmaskinens robot greppar formatskuren plåt och placerar den automatiskt i 
läge för bock. Vågighet eller liknande gör att roboten antingen tappar plåten eller lägger 
den snett. Detta leder till att bockning måste göras manuellt. 

Vestas Tower Production: 

Tillverkning av vindkrafttorn mellan 105 och 140 m höga. Materialet är grovplåt av stora 

dimensioner, mellan 10-70 mm tjocka. Processer främst rullbockning, sammanfogning med 

svets och utskärning av dörrar etc. Fokus för intervjun var att undersöka problem som härrör 

tillverkning av vindkrafttorn, då tips inkommit om att utskärning av dörrar är kritiskt gällande 

oplanhet. 

Oplanhetsproblem: 

 Oplanhet leder till att delarna till tornet skiljer sig något i storlek. Detta gör att delarna 
vid sammansvetsning och hopskruvning av bultflänsarna ligger snett. 
 

4.4 Planhetstolerans i tillverkning hos besökta företag  

Genom att alla maskiner har haft olika toleranser och besökta företag visat sig ha olika syn på 

oplanhet har en sammanställning för att belysa vid vilka pilhöjder problem uppstår gjorts. 

Värdena som använts är hämtade från den känsligaste bearbetningen hos respektive företag, 

eftersom plåten måste klara av den känsligaste delen i tillverkningen. Snittet av den oplanhet, 

vid vilken de intervjuade företagen får problem är 3,79 mm. Vid större pilhöjd är problemen så 

stora att det inte går att jobba på ett vettigt sätt. Under 3,79mm förkommer också problem, men 

inte sådan omfattning att det innebär ett omfattande start/stopproblem. Ett intervjuat mindre 

företag behöver en plåt som inte överstiger 1,5-2mm i oplanhet för att det ska fungera optimalt. 

De flesta företag med problem någorlunda frekvent ligger mellan 3-4 mm i oplanhet. Problemet 

som finns sedan tidigare gällande standarder är att även den förbättrade standarden knappt 

klarar de planhetskrav som de flesta vill ha plåt inom. Ner mot 1,5-2mm blir därför mycket svårt 

att få fram med dagens standarder, varför problem också förekommer. Ett citat från en 

kvalitetsansvarig, som arbetar mot 4mm i planhetskrav var tydligt gällande stålverkens 

standarder: ”Det känns som om stålindustrins toleranser varit samma i 30 års tid.”  

Vid en jämförelse med de planhetskrav som industrin eftersträvar ses att de pilhöjder som kan 

hanteras alla ligger under 8 mm, med ett snitt strax under 4 mm och medianvärde på 4mm. Det 

innebär att problem uppstår när det i ståltillverkarnas planhetsstandard (bilaga 5) anges att 

plåten får ha en pilhöjd på mellan 6-10 mm beroende på tjocklek och material i standardkvalitet. 

Om istället förbättrad kvalitet väljs blir toleransen avsevärt mindre – istället 2,5-4 mm gräns i 

pilhöjd, vilket för cirka 2/3 av de intervjuade företagen skulle vara tillräckligt plant material. 

Stålverk har även börjat införa speciella stålsorter där avvikelserna i bl.a. planhet ska vara 

speciellt anpassade för exempelvis laserskärning och stansning (Jensen, Tata Steel).  

4.5 Maskintillverkare 

Genom ett mässbesök med de största och vanligaste maskintillverkarna representerade 

undersöktes deras insikt och erfarenhet av planhetsproblem. Flera tillverkare var av åsikten att 

inga problem förelåg, och hade aldrig så heller gjort. Övriga intervjuer och erfarenhet sa dock att 

så inte borde vara fallet över lag, vilket gav insikten att detta var ett svårt samtalsämne för 

försäljare på en mässa. Problem med maskinerna ville helst inte belysas. Bilden från mässan blev 

således inte en helt rättvis. 
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Exempelvis uttryckte tillverkaren Amada att det inte är ett stort problem med 

planhetsbekymmer för någon av deras kunder. Dock förklarades att det finns en applikation vid 

stansning som visat sig känslig för större avvikelser. Detta är en automatiserad griparm som ska 

placera plåten i rätt läge i maskinen. Är det stora kantvågor eller liknande kan inte gripdonet 

öppna sig tillräckligt för att få grepp om plåten. Det största problemet som Amada sett är istället 

inre spänningar som utlösts i de tre vanliga metoderna bockning, stansning och laserskärning.  

4.6 Resultat materialegenskaper 

Från de besök som genomförts hos tillverkningsindustrier inom de olika kundsegmenten, har 

det kunnat konstateras att det inte är skillnad i svårighetsgrad att hantera nischprodukter och 

deras egenskaper under förutsättning att rätt utrustning finns tillgänglig. 

Grundförutsättningarna för att tillhandahålla plana nischprodukter är på den undersökta 

marknaden mer standard än undantag. Att ingen direkt planhetsskillnad upptäckts kan bero på 

en rad faktorer: 

 Högre planhetsstandard för tillverkning av nischprodukter 

 Inga större problem att hantera höghållfasta eller rostfria material, i jämförelse med 

svartplåt. 

 Nischprodukter i Skandinavien oftast är av högre kvalitet än svartplåt. 

 De studerade tillverkningsindustrierna är så pass specificerade på produkt att de inte 

har förutsättningen att jämföra olika material. 

Höghållfasthet 

Höghållfast stål har under intervjuerna med SSAB liksom Ruukki förståtts bli en stor och viktig 

del i företagens framtida produktportfölj, eftersom förtjänsten på dessa material är större 

procentuellt sett. Samtidigt är konkurrensen mindre, och kunder efterfrågar denna typ av 

material för att hålla ner vikten samtidigt som hållfastheten bibehålls. Dessa material är hårdare, 

vilket för stålverken har inneburit fler kasseringar internt på grund av planhetskrav, liksom en 

dyrare process vid riktning av materialet för att uppfylla kraven de säljer mot. Vid besök hos 

processindustri och slutkunder har ökande oplanhetsrelaterade omkostnader för höghållfast 

material inte kunnat ses i någon större omfattning. Hos kunderna är prispressen för det mesta 

påtaglig, vilket inte gynnar dessa material. Hos de företag som använder stora delar höghållfasta 

material är maskinparken relativt ny och gjord för att klara dessa hårda material utan större 

problem. Det har visat sig att materialen ofta används i processer där planhetskraven inte är de 

strängaste. Tänkbart är att om dessa material omedelbart skulle innebära större omkostnader 

för planhetsproblem eller investeringar i helt ny maskinutrustning, skulle genomslagskraften 

hos dessa minska radikalt. Någon stor, genomgripande förändring mot höghållfasta material har 

inte setts i någon stor utsträckning, utan istället en stegvis ökning av hållfastheten i den använda 

plåten. Problem har det funnits med material med hög hållfasthet, men just planhetsproblem har 

inte varit de dominerande problemen, utan jämnhet i tjocklek, bockningsegenskaper liksom 

sprickbildning vid bearbetning har varit vanligare ute hos kunder som ThyssenKrupp, ITE 

Fabriks och Scania Ferruform.   

Just stansning i höghållfasta material liksom rostfria material innebär i sig inga problem, men 

däremot slits verktygen snabbare98. Ju hårdare material, desto mer motstånd gör materialet och 
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desto mer kontroll måste underhåll, service och smörjning ägnas. Däremot innebär det inte att 

resultatet blir sämre.  

4.7 Inre spänningar- Hur uppstår de och hur kan de reduceras? 

Informationen kring inre spänningar går isär. Som tidigare nämnts i teorin kring ståltillverkning 

kan ståltillverkarna idag välja att tillsätta ämnen och välja en mycket finkorning kornstorlek på 

pulvret som bygger upp det givna stålet, för att minska risken för inre spänningar. Spänningarna 

som finns förekommer på molekylär nivå, vilket gör det svårt att mäta och åtgärda. Mängden 

inre spänningar i tjockare jämfört med tunnare material finns det pågående forskningsprojekt 

om. Bland annat gör Annika Nilsson på SWEREA-Kimab en undersökning som syftar till att 

fastställa sambandet mellan inre spänningar och planhetsproblem. Det sker genom 

elektromagnetisk mätning och påverkan, där målet är att kunna skapa datalogiska modeller för 

att i framtiden räkna fram konsekvenser av olika inre spänningar.  

Det går också att räkna på om spänningar har tillfogats materialet vid upprullning till coils eller 

inte. Ofta är det dessa spänningar som förekommer i bandplåt.  Det görs med hjälp av Hookes 

lag. Generellt gäller att om materialets töjning på coilen inte motsvarar mer än sträckgränsen för 

materialet tillförs inga mer spänningar till materialet, trots att det rullas upp på coil. Gränsen för 

detta beror förstås på hållfastheten, men för vanliga hållfasthetsnivåer går gränsen mellan 1-2 

mm. Dock är denna teori lite snedvriden, eftersom den ger orealistiskt höga värden (över 

brottgränsen i vissa fall) för tjockare stålsorter. Den ger trots allt en god indikation på 

spänningsbilden och hur den kan förändras när stålet rullas på coil och åstadkommer den 

extremtöjning som annars inte är naturlig för materialet. Men det är bara tillämpbart vid 

upprullningen på coils. 

4.8 Uträkningar Hookes lag 

Nedan följer exempel på uträkningar med hjälp av Hookes lag, för att åskådliggöra 

gränsdragningen för plasticeringen i coilupprullning. ”Återställande kraften är i första 

approximation proportionell mot utvikelsen från jämviktsläget”: Spänning är proportionell mot 

töjning, vilket ofta skrivs som detta:  

E-modulen = ( σ / Є ) 

Coilens centrum har en diameter på 762 mm. Vid en tjocklek på 2 mm plåt får vi att skillnaden i 

längd för ett varv vid rullens centrum i förhållande till längden mitt i plåten blir följande: 

Rullens centrum: 3,14*762 = 2392,68 mm 

Längd mitt i plåt: 3,14*764 = 2398,96 mm 

Med en skillnad på:2398,96-2392,68 = 6,28 mm 

Detta ger med hjälp av formeln för E-modulen ovan följande: 6,28/2398,96 = 0,0026. Detta är 

alltså elasticiteten, dvs. töjningen i materialet.  

Det ger en sträckgräns på: 21000099*0,0026 = 547 N/mm2 = 547 MPa, vilket är gränsen där 

materialet teoretiskt sträcks vid upprullning på coil.  

Är sträckgränsen på aktuella materialet högre än detta sker ingen förändring i materialet, men 

är den mindre sker förändring vid upprullningen. Vid dubbla tjockleken 4 mm blir det vid linjärt 

beroende cirka 1100 MPa som materialet påverkas med vid upprullning. I de tjockleksklasserna 
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byggs i stort sett alltid spänningar in, eftersom mycket litet material i produktion har 

hållfastheter i regionerna 1100 MPa.100  

Rostfritt och andra legeringar 

Rostfria material med dess legeringar har inte tydligt kunnat särskiljas från vanligt svartstål och 

höghållfast material gällande oplanhetsproblem. Revent har besökts, liksom rörtillverkare som 

arbetar med i stort sett uteslutande rostfria material. Outokumpu, som ledande på rostfritt i 

Norden, har konsulterats i vissa sakfrågor. Dock har i stort sett varje legotillverkare erfarenhet 

av att jobba i både stål, rostfritt och legeringar av olika slag. Det som framkommit är mestadels 

skillnader i egenskaper som inte direkt rör planhet, såsom att ”rostfria material” ej får blandas 

med vanligt svartstål för att det annars kan uppstå s.k. vitrost i processerna på plåten. På samma 

sätt är rostfria plåtar, trots att de är rostfria, känsliga att förvaras i fuktiga utrymmen under 

transport o liknande.101 

Hos exempelvis 3D Mekaniska framkom att det i särklass var störst planhetsproblem med 

svartplåt, och att problemen med rostfria material var knutna till repor och direkta ytdefekter i 

verkstaden.  

Hos Stans och Press var det större problem med Rostfria material, då dessa enligt Olsson var 

mer levande än stålplåten. Hos SBA visade det sig att tunn plåt, under 1 mm av rostfritt kunde 

vara vågig och ställa till problem i laserskäraren. Revent hade förhållandevis stora problem med 

vågigheten i rostfritt material i stansmaskinen.  

Rostfria material överlag har problem med oplanhet precis som vanlig ”svartplåt”, men 

osäkerheten i hur ofta problemen inträffar, och med bakgrund i de fåtal företag som analyserats, 

gör det svårt att dra någon särskiljande slutsats för rostfritt material.   
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4.9 Värdekedjor inom stålbearbetning utifrån studerade industrisegment 

För att förstå i vilken del av tillverkningen som planhet är mest kritisk, krävs en förståelse för 

värdekedjor och var i värdekedjan som planhet är mest värdefull. Definitionsmässigt omnämns 

en värdekedja ofta som ”en kedja fysiskt länkade aktiviteter som utförs i företag för att skapa 

värde” (Porter, 1985). Värdet på en produkt ökar olika mycket beroende på typ av bearbetning, 

liksom tidsåtgång. Samtidigt är värdet på en produkt, vid ett visst tillfälle, beroende av de 

omgivande förutsättningarna. Värdekedjan för en plan plåt kan antas börja direkt efter valsning 

hos stålproducenten. Den vidare bearbetningsprocessen ser mycket olika ut beroende på 

användningsområde. Generellt kan sägas att plåten först skärs eller kapas till en mer anpassad 

form, vartefter något stansas ut ur plåten, bockas, svetsas och avslutningsvis skruvas ihop. Flera 

av dessa steg kan upprepas och komma i olika ordning beroende på vad som tillverkas.  

Utifrån besök och studier hos presenterade företag har nedanstående representativa 

värdeskapande kedjor kunnat tas fram. Först följer bilindustri, sedan byggindustri och till slut 

skeppsbygge. I legotillverkning och motsvarande mindre komponenttillverkning skiljer sig 

värdekedjorna kraftigt åt beroende på produkt, vilket gör att en typisk modell är svår att 

representera, utan istället diskuteras processerna och de kritiska faktorerna för dessa i senare 

del av uppsatsen. Nedan följer värdekedjorna för de olika industrierna med förklaring av de 

olika delmomenten.  
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Produktionsförlopp steg för steg 

1. Avrullning från coil och riktning av coilset.  
All tunnplåt levereras i form av en coil från vilken bandet sedan rullas av i en viss 
hastighet beroende på tillverkad detalj. 

2. Klippning/Slittning till rätt storlek från band. 
Saxen ser till att bandet kapas upp i rätt storlek för att sedan kunna användas i 
kommande maskiner, som ofta kräver ett visst format. 

3. Tvättning av plåten 
Plåten rengörs från olja, metallrester och andra partiklar som annars skapar märken i 
pressningen.  

4. Transport med sugkopp /magnetband 
Här sker en transport från tvätt direkt in i maskin som ska pressa detaljen. Det kan ske 
med luft (undertryck, sugkoppar) eller med hjälp av magnetband.  

5. Material pressas/stansas till rätt form. 
Materialet pressas och/eller stansas i flera steg i samma maskin för att få önskad form.  

6. Ev. bockning, vidare stansning kan ske. 
Slutformning och ofta håltagning (stansning) av detaljen för att kunna användas på flera 
sätt i sammansättning/montering.  

7. Montering och/eller lackering.  
Montering av detaljen tillsammans med en infästning/monteringsdetalj eller 
motsvarande. Här kan också lackering av den lösa detaljen ske. 
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Produktionsförlopp steg för steg 

1. Inlastning och borttagning råkant 
När plåten kommer in från ståltillverkaren har den kanterna kvar från gjutningen i 
fabriken. Dessa skärs bort med hjälp av skärbrännare eller motsvarande.  

2. Blästring 
Här görs plåten ren med hjälp av finfördelade kulor som sprutas på plåten under högt 
tryck. Behandlingen behövs för att färg sedan ska fästa på konstruktionen.  

3. Skarvsvetsning för stora konstruktioner 
Grovplåten levereras ofta i givna storlekar som sedan skarvas i flera omgångar och från 
flera håll för att få rätt egenskaper för den givna produkten.  

4. Svetsning och sammanfogning av färdiga element för den slutgiltiga konstruktionen 
Här sker sammafogning av balkar, diagonala, horisontella och vertikala element till en i 
stort sett färdig konstruktion.  

5. Kvalitetskontroll svetsfogar 
Efter att konstruktionen är färdigsvetsad sker en kontroll av fogarna med avseende på 
hållfasthet och svetsdjup, så att hela fogen är fylld. 

6. Målning/lackering liksom kvalitetskontroll  
Målning sker i en speciell lokal anpassad för stora konstruktioner. Oftast sker det innan 
delarna skickas iväg för montage på plats.  
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Produktionsförlopp steg för steg 

1. Skarvssvetsning till rätt storlek (28x22m) 
De största element som går att köpa på marknaden skarvas till rätt storlek för ett 
däckselement.  

2. Planhetsmätning genom laser över ytan 
Efter skarvningen sker en mätning över ytan med laser, för att fastställa förändring och 
oplana områden. I stort sett alltid, beroende på storlek på problem, går elementet till 
station 2.5. 

2.5  Planhetsjustering genom upphettning och omformning av plåten 
Här hettas stålet upp runt de områden som innehåller planhetsdefekter. Speciellt 
utbildade personer ser till att materialet vågighet/oplanhet arbetas ut från materialet så 
att produkten kan godkännas av kund.  

3. Svetsning av förstärkningar och strukturelement över ytan 
Ytan förstärks på olika sätt av förstyvningar (balkar) vid jämna mellanrum för att tåla 
önskad belastning och uppfylla givna säkerhetskrav.  

4. T-element och konstruktionsbalkar svetsas på plats och konstruktionen kan liknas vid 
ett våningsplan av ett fartyg 
Det avslutande momentet innan sammanfogning med resterande plan, sker i flera steg, 
där elementet successivt får fler balkar, väggelement och i viss mån fönster och del av 
fartygets utsida. 
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Genom att känna till tillverkningens delar är det lättare att få en förståelse för de aktuella 

felkostnaderna som tidigare tagits upp under teoridelen, samt de kostnadsdiskussioner som 

följer. Här följer ett exempel på kopplingen till värdekedjan för hela produkten och hur det kan 

öka medvetenheten vid stopp:  

Om exempelvis ett företag får problem med sin laserskärmaskin, som producerar material till 

nästa bearbetningsprocess utan mellanlager, innebär ett stillestånd att hela företaget temporärt 

står stilla. De kostnader ett sådant stopp medför, kan bli mycket höga. Storleken på kostnaderna 

avgörs av var i värdekedjan stoppet sker, om maskinen är en trång sektor, samt vilken buffert 

företaget har för oförutsedda stopp.  ”Ett oförutsett stopp kan om reservdelar behöver beställas 

leda till att en maskin blir stillastående i upp till 2 veckor” enligt Salin på Westbaltic102. Finns då 

ingen möjlighet till omfördelning i produktion kan det antas att i princip 14 dagars omsättning 

går förlorad, då detta måste tas igen i hela fabrikens processer. Hos de intervjuade företagen har 

dessa problem tillika totalstopp dock inte skett de senaste åren. Har problem tidigare funnits har 

olika typer av backupsystem utarbetats för att undvika att dessa återkommer. Ofta innebär 

backupen att produktionen i laserskärmaskiner och stansmaskiner inte är direkt ihopkopplade 

med nästa produktionssteg, då transporterna mellan dessa maskiner sker manuellt med en 

truck/palldragare. Ett visst mellanlager som buffert är därför praktiskt. Produktionen är också 

flexibel på så sätt att det går att omfördela kapacitet, dvs. arbetskraft och planering till andra 

parallella produkter om en maskin får ett längre driftstopp.  Sker stoppet i slutet av värdekedjan 

när en produkt är i stort sett färdig innebär det större kostnader än tidiga problem eftersom 

produkten redan har tagit upp maskintid och fått ett visst värde genom de processer den hunnit 

igenom. 

För att enkelt illustrera kostnaden vid ett totalstopp på 14 dagar följer här ett exempel. Ett 14 

dagars stopp i fabriken hos Westbaltics i Töcksfors, med en omsättning på 200 miljoner, skulle 

kosta enligt följande: 

 

Siffran motsvarar ett totalt stopp. Summan är inte realistisk, men är bra att diskutera runt. Då 

fortfarande administrativ personal, försäljare o dyl. kan tjänstgöra blir kostnaden inte så 

omfattande. Det förekommer att underhåll på maskinparken schemaläggs till de tillfällen något 

går sönder och en maskin blir stillastående. Då tas tiden ändå tillvara och även de direkta 

maskinkostnaderna kan minimeras (Persson, ThyssenKrupp). 
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5. Planhetsbristkostnader vid bearbetningsprocesser 

För att enklare skapa en detaljerad bild av hur planhet inverkar i de olika processerna, presenteras i 

detta kapitel kostnadsexempel baserat på information från intervjuer och övrig analys av 

planhetsbristkostnaderna separerat per bearbetningsprocess. Kostnadsexempel för typfall där 

planhetsavvikelser inverkar, presenteras för varje process där det varit möjligt att ta fram exempel 

med rimlig trovärdighet. Exemplen varierar från process till process, eftersom de kritiska 

planhetsparametrarna inte är identiska för samtliga bearbetningsmetoder. Exempelsiffror är 

approximerade dels från intervjumaterial, litteratur men även från övrig finansiell dokumentation för 

företag genom exempelvis årsredovisningar. En del data är mindre uppskattningar, byggt på 

triangulering och den generella uppfattning av beskrivningar som presenterats hos de intervjuade 

företagen (se respektive exempel för mer information).  

5.1 Laserskärning 

Laserskärning är den vanligaste skärprocessen hos företag som tillverkar mindre 
batchstorlekar, oftast upp till cirka 5000 plåtar av en viss typ. Vid större mängder av samma 
sort, typiskt serier om 10000 och uppåt kan det vara mer lönsamt med stansmaskiner eller 
pressar, som ofta följer direkt efter klippning. Verktygen (stans, dyna, pressverktyg) och 
omställningar av dessa är dyrare i större anläggningar eftersom de tar längre tid. Därför är 
laserskärarmaskiner vanligare i de mindre fabriksmiljöerna. Sedan kostar stansmaskiner i regel 
mer pengar att köpa in och tar större plats, vilket också begränsar utbredningen. En lasermaskin 
är i sig inte känslig mot oplanhet, men i och med arbetet i maskinen frigörs i regel spänningar 
och värme, vilket får till följd att materialet ändrar form.103 Det förekommer i material i alla 
tjocklekar och dimensioner, men om plåten från början har behövts riktats ökar i regel 
spänningarna i materialet eftersom det tvingats till en viss form som det naturligt inte har.104 
Planhetstoleranser i laserskärmaskinerna är gjorda för att klara mer än vad ståltillverkarna 
anger som maximal pilhöjd i materialet. Ställhastigheten hos maskinen gör också att det går att 
kompensera otroligt fort för oplanheter. 105 En undersökning gjord av Yilbas et. al106 visar dock 
på att vid en lutning på materialet med mer än 18 grader, påverkar skärsnittytan i kanten. Ytan 
innehåller slaggrester och gropar, som den normalt sett inte skall innehålla över huvud taget. 
Den nedre skärkanten blev i undersökningen inte rak, utan smått avrundat, beroende på 
slaggrester som där smält kanten. Resultatet varierade med styrkan på lasern, men påverkades 
hela tiden av lutningen på materialet.  Den sämre kantytan kan i kommande processer, om 
denna naturligt inte ska slipas till eller klippas, leda till konsekvenser som längre 
behandlingstid107, att mer svetsmaterial används i förebyggande syfte och därigenom ger längre 
svetstid. Under de studier som genomförts har problem med kanterna på laserskärningen dock 
inte tagits upp som kritisk faktor, varför någon djupare diskussion på ämnet inte inleds. 
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Problem med laserskärning 

Det som däremot visat sig är att när laserhuvudet ska flytta sig från en skärpunkt till en annan 

förekommer det att huvudet slår i plåten.108 När själva huvudet flyttar sig utan att skära justerar 

det inte för att anpassa fokus efter materialets utseende. Det får till följd att när plåten är för 

vågig eller någon del rest sig efter skärningen, finns risk att laserhuvudet slår i vid transport om 

operatören inte justerat för det i körprogrammet på maskinen. Här följer fler planhetsrelaterade 

problem iakttagna i laserskärprocessen;  

 Materialet som skurits ut lossnar inte helt från skelettet det kom ur. Kan i vissa lägen bero på 

planhetsproblem genom att hett slagg lagt sig efter skärningen och att delen därför sitter 

kvar i skelettet i något hörn.109 Innebär merarbete när plåten kommit ut ur maskinen och 

delarna sorteras i olika lådor.  

 Plåten som ska skäras är oplan i någon kant eller hörn. Det leder till att någon av de sensorer 

som ska känna att plåten är på plats inte får rätt signal, varpå maskinen stannar.  

 Är plåten för ojämn kan smuts och dyl. hamna i sänkorna. Kommer dessa i vägen under 

skärning kan plåten runt snittet skadas alternativt att snittet blir av dålig kvalitet. Ett 

ovanligt problem, som dock kan hända.  

 I kombinationsmaskiner där både laser och stans jobbar tillsammans kan oplan plåt orsaka 

förödelse. Särskilt när det gäller tunn plåt, kan den rivas lös från klämman som håller plåten 

när stans och laserskärning kör samtidigt. ”Plåten far då runt och lever sitt eget liv. Det lyser 

rött här överallt.” Vi frågade då  - Hur lång tid tar det att åtgärda ett sånt här problem då? 

Svar: ”- Ja om det är ett sånt problem som hände här, att plåten stod som en staty rakt upp 

och for runt överallt, då stod vi en hel dag! ”110 Som förstått av citatet orsakas störst skada 

när plåt bearbetas av maskinen, utan att maskinen egentligen har koll på plåtens läge och 

vad som gjorts hittills. Detta förekom när maskinen var nyinstallerad vid ett tillfälle, 

plåttjocklek 1mm, men har sedan inte inträffat de senaste 6 månaderna igen.  

Kostnadsexempel 

För att ta illustrera vad oplanhet kan innebära i laserskärning, kommer här ett räkneexempel på 

en typisk merkostnad vid laserskärning med oplan plåt för en mindre verkstad med en 

tillverkning på cirka 5000 ton per år.  

Det tänkta företaget laserskär mestadels material 10mm och uppåt i tjocklek. På detta material 

förekommer det cirka 5 gånger per år att de upplever problem som går att hänföra direkt till 

planhetsproblem. Eftersom de beställer material direkt från ståltillverkaren SSAB i storlekar om 

cirka 25 ton åt gången, är det ofta en hel omgång där det blivit problem. Problemen upptäcks när 

materialet ska lyftas in i laserskäraren. Där sitter sensorer som ska känna av plåten och att den 

är redo att köras in i maskinen. Dessa reagerar då inte på att plåten har kommit in och maskinen 

stannar. Detta får en rad följder, analyserade i enlighet med de kostnader tidigare presenterade i 

kapitel 3:  

 En operatör måste gå dit och undersöka varför maskinen har stannat.  (Kan ta cirka 15-20 

min. per gång det blir fel)  
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 Omplanering i körschemat i maskinen måste göras, eller anpassning för att plåten är dålig. 

Från fall till fall gör man olika åtgärder för att minska ner problemen, eller helt lägga upp ett 

annat program och byta ut materialet.  (Att byta ut program och ställa om maskinen, 30 min/fel)  

 Material måste transporteras bort och nytt material måste transporteras dit, om det bedöms 

att det går att använda delar av materialet som kom i leveransen. Annars transporteras hela 

batchen tillbaks. (Materialtransport kan ta cirka 20-30 min. ber på layout per fel)  

 Jobbar man enligt Just-in-Time leverans, som är vanligt i processer idag, finns kanske inte 

tillräckligt med material för att börja nästkommande jobb. Det kan innebära att maskinen står 

stilla alltifrån någon timme till flera dagar. Samtidigt måste personal då omfördelas. Idag är det 

dock ovanligt att något står helt still under längre tid. (Uppskattningsvis står maskinen stilla 2 

timmar per fel i dessa fall, om omplanering möjlig) 

 Administrativ merkostnad i form av inköp och hantering av reklamationen.  (30 minuter per 

tillfälle)  

 Felanalys av ansvarig personal och den tid det tar för dessa. (Totalt får de lägga en halv 

arbetsdag varje gång dessa problem inträffar.)  

Sammanfattningsvis innebär det denna tidsåtgång:  

Felkonstaterande av operatör 15 min 

Omplaneringskostnader 30 min 

Råmaterialladdning maskiner 20-30 min 

Stilleståndskostnad aktuell maskin 2 h maskintid 

Tala med tekniker & ansvarig personal 
(Felanalys) 

4 h 

Administrativ merkostnad för reklamation 
o dyl. 

30 min 

Extra arbetstid för att göra en ny produkt 2 h maskintid 

Totalkostnaden blir i så fall för ett fel (lönekostnad 300 kr/h arbetare, 500 kr/h 
tjänstemän, maskinkostnad 1000 kr/h) :  

TOTALT per fel:  =75+150+150+2000+2000+250+2000 = 
6625kr  

 

Sker detta 5 gånger per år i snitt blir totalkostnaden för felen 33125 kronor.  
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Diskussion kostnadsexempel 

 I förhållande till omsättningen på det tänkta företaget är det en fråga om 0,03% av den 
totala omsättningen på cirka 100 Mkr. Det innebär en merkostnad på en nivå som en 
kvalitetsingenjör hos de besökta företagen för det mesta inte skulle göra en stor analys av. Om 
däremot dessa stopp skulle leda till större konsekvenser på maskiner och resterande 
produktion, skulle det få större betydelse i kvalitetsdiskussionerna. På samma sätt ökar intresset 
om maskinerna stannar oftare. Men ute hos företagen är bilden följande; De flesta vet att det är 
jätteviktigt, men eftersom materialet som skärs förändras under processen på grund av värme 
och inre spänningar är det omöjligt att säga att det var oplanheten från början och inte 
spänningarna som orsakade problemet. Oplanheter kan också döljas av självtyngden i plåten i 
laserskärmaskinen. Ofta kan detta förväxlas med inre spänningar, då dessa inte heller syns när 
materialet lastas in, men får konsekvenser under produktion. Vid just denna typ av 
planhetsavvikelser kan konstateras att laserskärning drabbas av kontinuerliga problem, som 
fördröjer produktionen och skapar en lägre produktivitet.  
Hos ex. vis Stans & Press visade det sig att laserskärmaskinerna stannade flera gånger dagligen 

på grund av att oplan plåt tog i laserhuvud eller att skelettet inte gick att få loss från de utskurna 

bitarna. Den exakta anledningen till det var svårt att säga, för plåtarna som erhölls var till synes 

plana innan behandling.   
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5.2 Klippning och Gasskärning 

Hos alla företag som arbetar med band måste någon typ av sax/klippningsprocess finnas för att 

få ner storleken till önskad nivå för vidare bearbetning. I flera fall är sax och stansmaskin 

kombinerad, eller sax och pressmaskin. I andra fall klipps ämnet i farten, varpå de går till den 

behandlade maskinen. 111Ämnet kan också klippas med stillastående sax.112 Ingen av lösningarna 

har inneburit något problem i sig för klippning i oplant materialet. Däremot leder i regel 

klippningen till att ämnets spänningar släpper på något sätt, vilket ger resultatet att inte de 

kvalitetsgränser som satts upp kan hållas. Det kan leda till problem i kommande processer, 

vilket det kan behöva korrigeras för, genom extra valsning, riktning eller kontroll. Det andra 

sättet är att köpa in material i färdigklippta ark. Företag har då köpt plåten med givna 

planhetsstandarder där de efter klippning ska uppfylla sex eller åtta millimeter i maximal 

pilhöjd per meter. Toleranserna krävs för att det ska fungera i dagens produktionsanläggningar. 

Denna typ av skärning har vi sett ute hos företag som arbetat med tjockare plåt överlag. Problem 

förekommer när skärning ska göras om plåten är oplan. Dock finns en sensor som mäter 

avståndet till plåten som ska skäras för att anpassa skärfokus beroende på materialvariationer. 

Den kan hantera en del av vågigheten, men inte allt. Kantkvaliteten blir vid dåligt skärfokus 

också sämre, vilket leder till extra arbete för att få den acceptabel.113 Hos Ruukki i Ylivieska, som 

jobbar i material med riktigt kraftiga tjocklekar var det inget problem med skärningen på det 

sättet som STX upplevde.114 Det visar att olika processer ställer olika krav beroende på 

användningsområde för den färdiga produkten.  

Problem i med klippning 

Då skärning/klippning överlag inte lider av problem som går att relatera direkt till den mätbara 

planhet som följer med materialen från stålverken, kommer dessa problem i resterande del av 

uppsatsen inte att analyseras vidare. Denna process ses ur synvinkeln att den används för 

uppskärning av coils eller för råkantsskärning på grovplåten. Problemursprunget kommer inte 

att specificeras så att det framgår om det är klippningen eller valsningen som har orsakat ev. 

planhetsproblem, då det oftast är för svårt att avgöra. Istället är fokus inställt på att fastställa de 

merkostnader som är förknippat med problematiska oplanheter i processer efter klippning.  

5.3 Stansning 

Vid diskussion om hur stansning fungerar och dess känslighet för oplanhet är det viktigt att 

tänka på att stansningen ofta görs med höga precisionskrav när det gäller mått på detaljer och 

utstansade ytor. Ofta används stansning istället för laserskärning om exempelvis ett helt runt hål 

behövs.115 Toleranser i storleksordningen tiondels mm eller ännu hårdare på vissa stansningar 

är vanligt.  Detta gör metoden framför mycket annat användbart. Stansning sker med hjälp av för 

                                                           
111

 Intervju Lennart Persson, Thüssen Krupp Tailor-Blanking, 2011-06-14 
112

 Intervju Volvo PV Olofström, Anders Skogsgård, 2011-06-14 
113

 Intervju Teppo Alinikula, STX Europe, 2011-06-27 
114

 Intervju Pentti Rehn, Ruukki Ylivieska, 2011-06-28  
115

 Per Olsson, ITE fabriks 



65 
 
 

varje uppdrag specifika verktyg, vilket begränsar tidseffektiviteten vid mindre jobb.116 Stansning 

lämpar sig istället vid medelstora till stora kvantiteter.  

Problem med stansning 

De iakttagelser som gjorts vid denna process är helt knutna till behandling av bandproducerad 

plåt. Kraven på material till denna bearbetningsmetod ute i industrin är från 2mm i avvikelse i 

pilhöjd per meter plåt. Det är kravet maskintillverkare har som de hårdaste kraven. I sin tur 

erbjuder stålverken kunderna plåt med en lovad pilhöjd på mellan 6-13 mm117. Ekvationen blir 

svår att lösa, och därav följer att kunderna har problem med planheten från stålverken i sina 

processer. Här följer typiska planhetsrelaterade stopp som konstaterats: 

 Maskiner i stansningsprocessen är byggda med förhållandevis stora marginaler i 
höjdhantering och i hur verktygen ligger i förhållande till plåten i maskinen. Stora fel är 
därför ovanligt, men att plåt fastnar och ger ett produktionsbortfall på mellan 5-20 minuter 
är inget ovanligt.118 Vidare är dagens maskiner ofta konstruerade i större sammanhängande 
linjer, vilket gör att det inte bara är själva stansmaskinen som stannar om det blir problem. 
Även tidigare processer som levererar direkt in i stansmaskinen kan därför bli stillastående.  

 Maskinen känner inte av att plåt kommit in och därför startas processen inte. Trots högre 
toleranser på kraftigare, fristående stansmaskiner förekom detta problem. 119  

 I de mindre produktionsenheterna har utfallet varit olika, men ett vanligt fel är att stansen, 
på grund av oplanheter, repar plåten när den förflyttar sig över ytan mellan olika 
arbetspunkter.  

 Andra intressanta iakttagelser som gjorts är att utplockningen av material från 
stansmaskinen inte fungerat tillfredsställande på grund av planhetsproblem i kanten. Det 
sker redan vid en pilhöjd på 2-3mm för ett ark med storlek 1600x1250mm. 
Planhetstoleransen som tillverkaren lovar är 6mm i det fallet.120 För att kunna köra plåten 
ändå har farten sänkts på maskinen ner till 25 % av den maximala, för att kunna arbeta med 
en oplanhet på 2-3 mm utan att något i maskinen till skada. Utplockningsproblematiken 
kvarstår, och får i värsta fall lösas manuellt. Hos de bearbetande företagen har Westbaltic 
Components problem med planheten i sin stansmaskin (märke Salvagnini), cirka 1 gång per 
vecka.121 Även där när plåten ligger med en pilhöjd runt 2-3 mm.  

 Om plåten är oplan i en kombinationsmaskin, kan exempelvis stansmaskinen slita loss 
plåten från fasthållningsverktygen i den ändan av plåten där laserskärning sker. Då kan, om 
maskinen inte hinner stanna, den lösa plåten slå sönder laserhuvud och vissa andra 
sensorer och detaljer.122 Det leder ofta till längre stopp, men är inte ett vanligt problem 
överlag.  Tiden maskinen då står stilla kan vara allt från en dag till flera veckor, beroende på 
reservdelstillgång. 

Stansningen som sådan skapar en åverkan i materialet, och kan även släppa ut inre spänningar 

till viss del. Det är en förklaring till att farten blir tvungen att sänkas i stansmaskinen när oplan 

plåt bearbetas. Däremot är det inte den enda anledningen till att farten sänks. När stansen 

jobbar och transporterar verktyget över plåten ökar risken för svårare skador med ökad fart. 
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Och svårare skador innebär långa produktionsbortfall med stora kostnader som följd. Därför 

minskar man i regel farten om man ser/vet om att plåten på något sätt är oplan.123 Ofta beror det 

på var i processen som maskinen finns.  

1:a kostnadsexemplet stansning 

Kostnaden att köra en stansmaskin skulle kunna sättas till totalt 1150 kr/h124 som exempel för 

en viss typ av stansning. Denna kostnad inkluderar då avskrivningar, omkostnader för 

maskinen, planering av den, personalkostnad pålagd vid drift i maskin. Alltså de kostnader som 

går att direkt hänföra till den processen är medtagna i denna timkostnad. Med vetskap om 

maskinkostnaden som redogjorts för ovan ses att om maskinerna skulle stanna 1 gång per vecka 

på grund av oplanhet, och maskinen står still cirka 30 minuter beroende på detta, kostar 

maskinstilleståndet på ett helt år totalt 29900 kronor i direkta kostnader för det som maskinen 

inte kunde bearbeta.  

De merkostnader som uppstår, och som är av intresse att lägga tid på att undersöka följer nedan, 

utifrån kvalitetsbristkostnader i kapitel 3:   

 Omplaneringskostnad 
 Felanalys – vad beror felet på egentligen? 
 Tala med tekniker och folk på företaget. 
 Tid för att göra om produkten om den inte lagas 
 Direkta försäljningskostnader 
 Extra arbetstid för att göra en ny produkt 
 Reparationskostnader på maskiner eller dylikt 
 Förbearbetning för att undvika problem? 
 Försening/ Råmaterialbrist 

 Omplaneringskostnader för dessa processer beror helt på om produktion sker mot lager, eller 

om det sker direkt in mot nästa maskin. Sker produktionen enligt just-in-time -principen, blir 

kostnaderna såklart betydligt större, då hela verkstaden står still. Det är dock något som inte 

observerats hos någon av de företag som besökts, att produktionen var så pass integrerad. Oftast 

sker produktionen i batchar, där man ligger 1-2 dagar i förväg på maskiner såsom stansning. 

Kortare stopp då någon plåt är problematisk spelar då ingen roll ur den aspekten.  

 Vad gäller felanalysen är det något som alltid sker, tidsåtgången för detta beror på felets 

storlek, men generellt måste produktionschef underrättas och rapport kanske skrivas eller 

noteras, vilket uppskattningsvis gör ett avbrott på 15 minuter totalt.  

 Att tala med tekniker på företaget, även om det inte görs direkt i samband med problemet, för 

att diskutera problemet, orsak och åtgärd tar ofta 15 minuter.  

 Tid för att åtgärda produkten om den inte lagas är svårt att säga vad man ska räkna med. 

Enklast är att räkna med att det sker en lagning, eller en kassation. Om det handlar om tunnare 

plåt och förhållandevis liten vikt (25 kilo) skulle en kostnad på 500 kronor per tillfälle vara 

rimlig. 
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Direkta försäljningsomkostnader går det att räkna med i speciella fall, då problem kan 

innebära involvering av säljavdelning för att kontakta kunder o dyl. Denna tidskostnad är i vissa 

fall mycket stor, i de flesta fall inget alls. Approximeras därför till 5 minuter per gång.  

Extra arbetstid för att göra en ny produkt uppstår för det mesta då det inte går att använda 

produkten. Denna tidsåtgång är svår att approximera, dubbla gärna tiden som maskinen sägs stå 

still, så har vi fått en god fingervisning om hur lång tid det egentligen tar. 125 Det ger ytterligare 

30 minuter. Denna kostnad utesluter Tid för att åtgärda produkten. 

 Reparationskostnader på maskiner liksom förbearbetning av material är oftast så specifikt och 

olika förekommande, så inga generella siffror tas upp på dessa områden. Erfarenhetsmässigt har 

ex. vis Revent åtgärdat stansmaskinen flertalet gånger då den tagit skada vid oplan plåt. Mest har 

det handlat om att böja tillbaks olika armar/hållare, som fått mekanisk skada. Tidsåtgången för 

detta bedömdes till 5-35 minuter per gång det hände, som var cirka 2 gånger per år 

uppskattningsvis. Förbearbetning av material görs i regel aldrig inför en stansprocess hos de 

intervjuade företagen. Det som däremot sker är att man i vissa fall kan valsa materialet igen, om 

det visar sig vara dåligt. Men ingen ny linje, eller process har i stansning införts på grund av 

planhetsproblem.   

 

Stilleståndskostnad 30 min maskintid (1150 kr/h) 

Omplaneringskostnader Ej medtagen p.g.a omständigheter 

Felanalysen 15 min 

Tala med tekniker 15 min 

Att åtgärda produkten 500 kr 

Försäljningsomkostnader 5 min 

Extra arbetstid för att göra en ny produkt 30 min 

Förbearbetning och rep. Kostnad maskiner Ej medtagen p.g.a omständigheter 

TOTALT per fel:  1 h 05 min plus 500kr. Om 1 timme kostnader 
500 kr blir det totalt -> 542+500+575 = 1617 
kr 

TOTALT per år vid 1 fel i veckan:  1617*52 = 84084 kr  

 

Diskussion kostnadsexempel 

Totalkostnaden på ett år är vid ett fel i veckan är 84084kr, som bör ses i förhållande till en 

omsättning på någonstans mellan 100-300 miljoner kronor. (De besökta företagen med mindre 

omsättning har inte stansmaskiner) Det ger en relation där kostnaden är mellan 0,02-0,085% av 

den totala omsättningen. De analyserade företagen med omsättningen på den nivån har ofta 2 

linjer med stansmaskiner, vilket förenklat kan sägas innebära dubbel kostnad.  

Uträkningarna i exemplet bör betraktas utifrån de slutsatser gällande parametrar och förekomst 

som presenterats. Den är skapad för att ge en fingervisning om vad det skulle kosta om ett stopp 

i veckan finns. 
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2:a kostnadsexemplet stansning  

Ett annat mer tydligt exempel har följande infallsvinkel: ”Vi måste varje år lägga ner 2-3% tid på 

planhetsproblem”.  Det berättade Roy Åkerlund på Revent, när planhetsproblem i 

stansprocessen diskuterades. I förhållande till ovanstående exempel låter det 

uppseendeväckande mycket, varför ett kostnadsexempel för att åskådliggöra problemen där har 

tagits med.  

I detta fall är företaget medveten om ungefärliga problem, vilket gör att de administrativa 

merkostnaderna, liksom omplaneringskostnader och felanalys för varje fel på så vis kan 

uppskattas till ett minimum. För att åstadkomma en tabell med jämförbara värden för 

merkostnaden i detta fall ses följande merkostnader som aktuella: 

 Stilleståndskostnad per fel – Här tar varje stopp inte längre tid än kanske 1 minut, men 
felen sker oftast i hela batchar, vilket kan leda till att det sker kontinuerligt i 1 veckas tid. 

En batch är ofta cirka 12 ton. En plåt väger i snitt 27 kilo. 126 27 kg/plåt ger ca 444 plåtar 
per batch. 

 Felanalys- sker mer eller mindre per automatik och tar cirka 5 minuter per tillfälle. 
Behövs inte vid varje stopp om farten är sänkt, men ungefär vid var 10:e plåt. 

 Tala med tekniker – Här är de endast 2-3 man åt gången på avdelningen, så de stämmer 
av inför varje arbetspass hur läget ser ut. Ingen tillkommande kostnad med andra ord. 

 Extra arbetstid för att göra en ny produkt – I dessa fall kan en del produkter bli skrot i 
samband med problem, oftast räcker det med att rätta till plåtarna. Annars tar det cirka 
12 minuter per plåt i stansningstid.  

 Reparationskostnader på maskiner eller dylikt – I detta fall räknas det som arbetstid, men 
går ej att förutspå i förväg här. 

 Försening/ Råmaterialbrist – Tänkbar kategori, men då stansmaskinen inte är en 
flaskhals och producerar mot lager är kostnaden inte analyserad.  

 Effektivitetsförluster pga hastighetssänkning. – Hastigheten sänks till 25% från 75-100 % 
när man vet att batchen är dålig. Det leder till runt en fördubbling i körtid mot vad det 
skulle ta om materialet gick problemfritt. Från 6 min normal körtid till cirka 12 minuter 
vid 25% i fart.  

 Totalt ger detta en merkostnad per batch enligt följande:  

Stilleståndskostnad per batch 444 min. totalt / batch. (1150 kr/h) 

Felanalys stopp 44 gånger /batch á 5 min = 220 min 

Tala med tekniker Ej medtagen p.g.a omständigheter 

Extra arbetstid för att göra en ny produkt Ej medtagen p.g.a omständigheter 

Reparationskostnader på maskiner Ej medtagen p.g.a omständigheter 

Försening/ Råmaterialbrist Ej medtagen p.g.a omständigheter 

Effektivitetsförluster av hastighetssänkning Fördubbling i körtid. 444*6 min =2664 min 

TOTALT i tid stansmaskin & arbetstid Stans = 444+2664 = 3108 min = 51,8 h 
Arb.tid = 220 min = 3,67 h 

TOTALT oplanhetskostnad /batch.  (51,8) x 1150 + 3,67 x 500 = 59570+ 1835= 
61405 kr 
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Diskussion kostnadsexempel 

Roy Åkerlund berättade att problem av denna karaktär, dvs. att maskinen går mindre än hälften 

så fort händer vid 1 av 8 (1/8) till 1 av 10 (1/10) batchar.  Planhetsavvikelsen är då cirka 2-3 

mm. Produktionshastigheten per år är cirka 93 batchar, vid full beläggning. Under ett års tid, 

ger det en merkostnad på mellan 552645 – 706158 kr, beroende på om felet uppkommer vid 

1/8 eller 1/10 av batcharna.   

I dessa beräkningar är inte reparationskostnader liksom extra arbetstid för att göra en ny produkt 

medtagna. Samtidigt är det inte säkert att det blir stopp i varje plåt i en batch, vilket sänker 

kostnaden en hel del. Administrativa omkostnader och omplaneringskostnader är heller inte 

medtagna, vilka kan antas spela in på årsbasis i denna fabrik. Därför är ett rimligt antagande att 

årskostnaden hamnar någonstans mellan 552645 och 706158 kr.  Som förstås är inte den exakta 

kostnaden det viktiga, utan storleksordningen i förhållande till omsättning, Med en kostnad i den 

högre delen av intervallet, dvs. runt 600000, ger det en kostnad närmare 0,38% av den totala 

omsättningen.  

Med samma beräkningssätt och relation gällande stansning ger Åkerlunds uttalade kostnad på 

2-3% en total årskostnad på mellan 303996 (2%) och 452760 kr (3%), i en stanslina, beräknat 

på ett kapacitetsutnyttjande på 100% inklusive personalkostnad. På Revent fanns ytterligare en 

stanslina, men den hade inte riktigt lika höga krav på planhet. För Revent motsvarar detta cirka 

0,26 % av den totala omsättningen på 173 miljoner127 (3% av tiden läggs på oplanhetsproblem).  

Eftersom årsomsättningen gäller hela företaget, innebär det att avdelningen med stansmaskiner 

har ett förhållandevis stort problem då det annars inte skulle få den typen av genomslag på hela 

företaget.  

Jämför vi resultatet med storleken på tidigare uträknade kostnader ligger de egna uträkningarna 

högre, men nära samma storleksklass. Skillnaden kan förklaras i att hastighetssänkningens 

merkostnad är större än vad det direkt kan verka som. Höjs farten ökar å andra sidan antalet 

problem med fastnande plåt i stansmaskinen, och risken för större driftsstopp måste tas i 

beaktande. Det kan även kosta ytterligare pengar och om maskinen är en trång sektor, dvs. 

flaskhalsen i tillverkningen, innebära problem för kommande produktionssteg. 

De siffror som tagits fram här bör ses med bakgrund i de parametrar som antagits för problem 

med planhet och ska ses som indikativ för aktuell situation beskriven.  Företaget har tidigare 

testat lite olika plåtar för att se någon direkt skillnad, men har använt nuvarande leverantörer 

under en längre tid. Kostnaderna är valda på sådant sätt att de representerar det valda företaget, 

men skulle också i högsta grad kunna tillämpas på liknande processer hos andra företag. 

Värdena är tänkta att avspegla en realistisk körcykel där inga allvarliga längre stopp 

förekommer, utan samma fel förekommer på grund av en allmän känslighet för oplana plåtar. I 

och med det faller också en del av de tidigare uppräknade kostnaderna bort. Felanalys eller 

motsvarande behövs inte i alla dessa fall, då processen under så pass lång tid påverkas negativt 

på grund av oplanhet, och personalen vid maskinerna känner igen felet när något stannar/ blir 

fel.  
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3:e kostnadsexemplet stansning 

Ytterligare exempel med Swegon (formatklippt tunnplåt). Där intervjuades Sami Tietäväinen om 
deras situation i processmaskinerna. Deras maskinpark består av kombinationsmaskiner 
(Salvagnini) liksom Trumpf-maskiner. Lite olika artiklar produceras i de olika linjerna, men 
gemensamt för båda linjerna är att de har ett höglager anslutet som matar in plåt i maskinen. 
Gränsen för planhet är här cirka 4 mm för Salvagninilinjen, vilket är deras känsligaste maskin. 
När problem inträffar med denna maskin är de tvungna att stanna linjen en timme cirka. 
Framförallt måste materialet som fastnat i maskinen avlägsnas, och det kan ofta vara intrasslat 
eller inböjt i maskinens rörliga delar. 
Tidigare var detta ett stort problem, då detta hände mer eller mindre dagligen. Numera inträffar 

det cirka 2 gånger i månaden. När man vet att det varit problem med en laddning plåt, halveras 

även här hastigheten, för att minska ner störningarna med resterande plåtar. Vi har cirka 100 

plåtar per bunt. Blir det problem, dvs. att plåten inte kan köra genom Salvagninilinjen, körs den 

istället i den manuella Trumpf-linan. Då riskeras istället att fel uppstår någon vecka senare i den 

linjen, ofta händer det i kantpressroboten. Där ska plåt centreras innan den lyfts upp, och själva 

centreringen på ett sluttande bord är svår att göra om plåten är kupig/ oplan. Det gör att 

roboten inte får tag i materialet, eller att den blir felpressad. 

För att estimera merkostnaden för oplant material i detta fall följer ett exempel på stansningen i 

Salvagninilinjen. 2 direkta kostnadsexempel skapas utifrån företaget. För det första så förekom i 

stort sett varje dag (5 dagar i veckan av 7) och i det andra fallet har vi problem cirka 2 gånger i 

månaden, enligt intervju med Tietäväinen. Följande kostnader finns av betydande storlek, enligt 

Tietäväinen:  

 Stilleståndskostnader – Stopptid på i genomsnitt en timme då maskinen rensas från plåt 
som fastnat och startas om på nytt.  

 Omplaneringskostnad- Har förekommit omplaneringskostnader då det varit något fel per 
dag, material har då fått bytt maskin till maskin med den dubbla kostnaden.  

 Felanalys – Vid färre fel läggs större tid på detta, (cirka 1h) medan det i fallet med fel 
nästan varje dag kan utnyttjas synergieffekter då felen var snarlika, varför 1/3 av 
tidsåtgången mot bedöms tillräcklig.  

 Tala med tekniker behöver här alltid göras, för att återställa ev. sensorer, starta om 
maskinen och säkerställa funktionen efter ett stopp. 

 Försäljningsomkostnaden är liten, men är medtagen även här då vissa fall involverar 
kostnader på den nivån, om inte produkter kan levereras i tid, alternativt försäljningen 
inte kan sälja så mycket som önskat. Detta blir framförallt större och mer märkbart i 
fallet med mer frekventa fel. 

 Extra arbetstid för att göra ny produkt – Beräknas här till 20 minuter, då tiden varierar 
väldigt mellan olika artiklar. 

 Reparationskostnader på maskiner – Då trasiga delar på maskinerna ej går att förutse är 
det inget som medtages i beräkningarna.  

 Förbearbetning för att undvika problem? – Inga förberedelser för att minska 
planhetsproblem förekommer.  
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För att illustrera dessa driftstopp och kostnader följer nedan de två exemplen. Först räknas 

kostnaden per fel utifrån driftstopp 2 ggr/månad. Sedan följer kostnaden för driftstopp 5 dagar i 

veckan:  

Stilleståndskostnad 1500 kr 1500 kr 

Omplaneringskostnader Ej medtagen p.g.a 
omständigheter 

1500 kr dvs. körkostnad totalt 
dubbel. 

Felanalysen 1 timme / gång det blir fel  20 min / gång 

Tala med tekniker 15 min /gång 15 min/ gång 

Försäljningsomkostnader 5 min 15 min 

Extra arbetstid för att göra 
en ny produkt 

1 timme maskintid / gång 
(1500  kr) 

1 timme maskintid / gång 

Förbearbetning och rep. 
kostnad maskiner 

Ej medtaget pga 
omständigheter 

Ej medtaget pga omständigheter 

TOTALT per fel:  Om timkostnad antas till 
500kr fås:  
1500+666+1500 = 3666kr 

Om timkostnad antas till 500 kr 
fås: 
1500+1500+416+1500=4916kr 

TOTALT per år vid 24 fel 
om året (2ggr / månad) :  

24 x 3666 = 87984 kr  

TOTALT per år vid 260 fel 
om året:  

 260*4916 = 1278160 kr 

  

Merkostnaden per år blir i detta exempel mellan 87984 kr till 1278160 kr.  

Diskussion kostnadsexempel 

Skillnaden mellan den mest utsatta situationen med störst problem och den numera 

förekommande situationen är extremt stor. Liksom tidigare stansexempel var farten tvungen att 

sänkas bitvis, för att kunna få igenom oplan plåt, oftast ner till 50% av maximal hastighet. Det är 

också orealistiskt att tro att problem när det var stopp var och varannan dag förekom i ett år i 

sträck. Men totalt från och till när plåten var dålig förekom omfattande problem på det här 

sättet.  Till dess att leverantören införde kvalitetsmätning på sin plåt fanns dessa problem i olika 

omfattning, eftersom Ahab Steels största och första kund hette just Swegon. Plåt skickades 

tillbaks i en annan omfattning än vad som görs nu, vilket i slutändan också var riktigt kostsamt 

för Ahab, men även administrativt och resursmässigt för Swegon. Kraven på Ahab var tidigare 

med en normal standard på 6mm, medan den nuförtiden är förbättrad till 4mm som tidigare 

nämnts. Det har, tillsammans med bättre leveranskontroll från Ahab, gett den förbättringen som 

skillnaden i merkostnad visar. Och som tidigare diskuterats var kostnaden förmodligen ännu 

större då vissa parametrar uteslutits. Maskindirektivet, som reglerar hur maskiner måste byggas 

ur säkerhetssynpunkt, säger att om flera maskiner sitter i följd, precis som hos Swegon, får inte 

reparationer göras på den ena, om inte den andra har större öppning in i maskinen än 6mm till 

exempel.128 Det innebär att företag med integrerade och moderna maskiner, får längre stopp än 

hos en konventionell legotillverkare.  Vissa veckor fick till och med personal permitteras från 

Swegon på grund av att maskinerna inte gick att köra.  

 

                                                           
128

 Intervju Sami Tietavainen, Swegon, 2011-09-08 
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5.4 Pressning 

Pressning är en formningsprocess av formatplåt som ingår i tillverkningslinjer av de flesta 

massproducerade produkterna. Inom fordonsindustrier som Volvo och Scania Ferruform, sker 

pressning av delar och detaljer i mycket stor utsträckning, för exempel av vad flera pressade 

ytor kan sammanfogas till, se figur 18 nedan. Pressningsverktyg finns i den automatiska 

produktionslinan och genom hydraulkraft trycks materialet samman och antar form enligt 

verktygets utformning.  Pressningsprocesser finns förutom i långa automatiska produktionslinor 

hos industrier, ofta inbyggt i kombinationsmaskiner eller implementerat som delsteg av 

komponenttillverkning hos legotillverkare. Bland besökta legotillverkare hade Stans & Press och 

ITE Fabriks pressningsverksamhet. Mycket vanligt är det vidare att inom all stålbearbetning 

kantpressa; kantbocka materialet. Detta görs normalt sett antingen för att stabilisera plåten och 

reducera inre spänningar innan det går till produktion, eller helt enkelt eftersom det ingår i 

konstruktionen av detaljen. SBA uttrycker att även planhetsproblem kan motverkas genom 

denna stabilisering av kanterna, beroende på krav och tillverkningsmetod. Genom detta kan 

vågighet i tunn plåt upp till cirka 2 mm på större plana ytor minskas ner.  

 

Figur 18. Pressat kylarelement. 

Problem i pressningen 

 Sensorer gör att produktionen i pressen stannar på grund av oplanhet och att 
plåten inte har kontakt med dessa. Händer ofta om plåten är konvex eller konkav. 
Manuell justering måste då göras för att få igång processen igen.129 
 Att fixera plåt i pressen kan vara ett problem, men det är ovanligt och händer 
bara om det är stor förändring i pilhöjd. ”En oplanhet på 1 centimeter o dyl. i 
pressverktyget eller mer krävs för att det ska bli ett problem. (ITE, Olofström).  

                                                           
129

 Anders Skogsgård, Volvo PV Olofström 
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 Verktyg som är slitna och går sönder delvis orsakade av planhetsproblem, då 
belastningen på verktygen blir större vid oplana material.  

 Problem med oplanheter i samma batch orsakat av flera mindre stopp och 
långsammare körtid. 

Kostnadsexempel pressning 

För att få en jämförbar bild för oplanhetskostnader inom pressning, måste först en kalkyl göras 

där den totala kostnaden för en pressningslina bestäms. Därefter kan en felberäkning och 

kostnadsexempel för olika fall av oplanhet approximeras.  

5.4.1.1 Produktionskostnader för pressningslina 

På Scania Ferruform förädlas en produkts värde med några kronor vid själva pressningslinjen. 

Av den totala kostnaden ligger därför presskostnaden inklusive arbetsomkostnad för 7 personer 

på mellan 5-10%, (Ferruform).  På ITE Fabriks där pressarna sköts manuellt ligger effektiv tid av 

pressens kapacitet på ca 50 %. ”Man kan väl säga att för vårt sortiment så går pressen 30 slag 

per minut. Är det normaltjock plåt som pressas, så halverar man denna siffra så att effektiva slag 

per minut är 15. Resterande tid är personlig tid, avbrott och dylikt”, berättade Per Olsson. En 

uträkning av de årliga presskostnaderna för Ferruform, genom att använda deras egen 

approximation av produktionskostnad för en medeldyr produkt, följer nedan:  

 

Antal stansslag per minut 6 

Presskostnad av produktionskostnad, (%),  
(medel av 5-10 %)  

7.5 

Total produktionskostnad för en tvärbalk, (kr),  
(medel av 200-300 kr) 

250 

Tillverkade produkter per timme, (st) 360 

Total produktionskostnad per timme, (kr), 
(Approximativt 2 parallella presslinor) 

180000 

Presskostnad per enhet, (kr) 18.75 

Kostnad/timme för en presslina, (kr) 6750 

Kostnad/dag för en presslina, (kr), (3 skift * 8 h) 162000 

Årskostnad per presslina, (kr) 56700000 (162000x365 =59130000) 

Total årlig presskostnad, (2 presslinor) 113400000 

 

Volvo uttryckte att deras presslina kostar ca 10 000 kr/h vilket indikerar att en bra estimering 

gjorts av Ferruforms presslina, med beräkning av medlet 7.5 % av produktionskostnaden, vilket 

ger värdet 6750 kr/h. Jämfört med företagets årliga omsättning på ca 964,434 mkr år 2010130, är 

presskostnader på 113,4 mkr en rimlig approximation.  Dessa kostnader exkluderar 

materialkostnad och ytbehandling, som enligt grov approximation motsvarar de resterande 92.5 

procenten av produktionskostnaden.  

                                                           
130

 Företagsinformationstjänst: http://www.121.nu/onetoone/foretag/ferruform-aktiebolag-30C4/ekonomi 
2011-09-16 
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Kostnadsexempel oplanhet 3 typfall  

För att ge en så övergripande bild som möjligt av de tänkbara scenariona, följer här 3 

typexempel på stopp medtagna i pressning, hämtade från intervjuade företag: 

Kort stopp: Stopp infaller enligt Ferruform ca 5 ggr. per vecka, varav uppskattningsvis 50 % av 

fallen orsakas av planhetsproblem. Detta ger en årlig frekvens på 125 fall. 

Trasiga verktyg: 30 % av det totala antalet årliga haverier orsakas av slitage pga. 

planhetsproblem. En rimlig uppskattning är att verktyg går sönder ca 2.5 ggr per månad, vilket 

ger en årlig frekvens på 9 st. fall. 

Batchproblem: Konsekventa stopp i samma batch är nästintill 100 % en konsekvens av 

planhetsdefekter. Uppskattningsvis sker detta ca.1 ggr/månad. Här beräknas var 10:e plåt leda 

till stopp.  

En övergripande planhetskostnadskalkyl görs för en större presslina hämtad ur Ferruforms 

produktion vid tre olika grader av stopp i produktionen, på grund av planhetsavvikelser i 

material. Följande planhetsbristkostnader kommer vara aktuella:  

 Stilleståndskostnad – Den tid maskinen står still innan uppstart kan ske efter stopp. I 
första fallet med ett stopp beräknas stoppet till 5 minuter. Vid frekventa fel 1 minut/fel. 
Vid verktygshaveri är stoppet längre; 30 minuter är beräknat.   

 Tid för att göra om produkten om den inte lagas – 5 minuter vid enstaka stopp, annars 1 
minut per stopp + 5minuter. Vid verktygshaveri går ej att ta med i beräkning då stoppet 
blir längre och omplaneringskostnader finns att ta hänsyn till.  

 Omplaneringskostnad- Lön för produktionschef vid frekventa fel samt verktygshaveri.  
 Felanalys – vad beror felet på egentligen? - Arbetskostnad 500 kr/h. Kortare tid läggs per 

stopp vid frekventa stopp. 
 Tala med tekniker och folk på företaget. - Arbetskostnad 500 kr/h. Kortare tid läggs per 

stopp vid frekventa stopp. 
 Administrativa kostnader – Enbart vid beställning av nytt verktyg i detta fall.  
 Reparationskostnader på maskiner - Verktygskostnad vid haveri trasigt verktyg.  
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Nedan följer sammanställning av totala kostnaden för vart och ett av fallen, inklusive den årliga 

totala kostnaden i respektive kolumn: 

Tre olika typfall => 
 

Ett kort 
stopp 

Upprepade korta 
stopp, Batch: 360 
st, antal stopp 
1/10 

Haveri med 
trasigt 
verktyg 

Stilleståndskostnad (6750 kr/h) 563 
 

4500 
 

3375 

Att återställa produkten/tid för att göra 
ny produkt (6750 kr/h) 

563 4500  
 

Omplaneringskostnad, (kr) 0 583 4000 

Felanalysen, (kr) 42 125 500 

Teknikers inblandning, (kr) 42 333 75 

Administrationskostnader, (kr) 0 0 500 

Rep. kostnad maskiner 0 0 2000 

TOTAL 
Planhetskostnad, (kr) 

Summering av 
alla kostnader ger 
tot. per typfall 

1210 10041 10450 

Total årlig 
planhetsbristkostnad 

Antal fall årligen 
enligt tidigare 
angivet 

125 x 
1210 = 
151250 

12 x 10041 = 
120492 

9 x 10450 = 
94050 

 

Den årliga kostnaden kan illustreras i Tabell 1 för att visualisera resultatet. 

 

Tabell 1. Årliga kostnader för planhet i en presslina för tillverkning av sidobalk, Scania Ferruform (SEK) 
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Diskussion kostnadsexempel 

För Ferruform blir det betydligt dyrare om dessa plåtar skulle gå sönder på grund av olika 

omständigheter, eftersom materialkostnad är mellan 60-70 % av produktionskostnaden. Då 

skulle även kostnaden för upprepade korta stopp vara betydligt högre. Givarfunktionen i 

presslinan förhindrar dock felpressning genom att stoppa maskinen om plåten hamnat fel. 

Vanligaste oplanheten hos Ferruform är att plåten är vriden med uppstående hörn, konvexhet 

eller konkavhet, vilket gör att plåten lägger sig snett i pressmaskinen och inte får kontakt med 

givarna. Dessa problem sker inte helt oberoende av varandra, eftersom mer oplan plåt leder till 

högre frekvens på verktygsbyten och högre stoppfrekvens. Med andra ord är det de totala 

stoppkostnaderna som är intressanta att jämföra med den totala årliga kostnaden för 

presslinan (56700000). Det ger att planhetskostnaden motsvarar cirka 0,65% av en totala 

presskostnaden på ett år. Jämfört med årsomsättningen på Ferruform, blir kostnaden i 

storleksordningen tiondels procent, och jämförbart med 2/3 av en anställds arbetares lön.  

De största planhetsbristkostnaderna vid pressning kan istället härledas till automatiska linjer 

där produktionsstoppen varar under så lång tid att det påverkar andra delar av den interna och 

kundens produktion. Vid samtliga besök förutom hos SLP som gör slutmonteringen på lastbilen 

har det nämnts att det absolut mest kostsamma är om det blir försening till kund. 

Legotillverkare och underleverantörer till bilindustrin har höga krav på att tillverkningen rullar 

enligt planering, eftersom deras produkter är komponenter för vidare tillverkning som i sin tur 

påverkas av minsta försening likt en dominoeffekt.  

Kostnaden för ett stopp i produktionen vid pressning som redan diskuteras får i sammanhanget 

ses som relativt låga. I detta fall innebär det en extra kostnad på i genomsnitt 6750 kr/h och 

presslina. Felen är ofta av förhållandevis enkel karaktär och kan snabbt rättas till. Det är istället 

när hela batcher strular som konsekvenserna även här fort eskalerar. Det är vid upprepade fall 

av plåt som hamnat snett i maskinen och orsakar givarfel, som operatören stänger av funktionen 

på grund av tidsförlust, och då ökar slitaget på verktyg och risken för haveri avsevärt. Dessa 

problem finns det tyvärr ingen statistik på, utan var det som konstaterades på plats. På 

Ferruform uttrycker man att det mellan 2 till 3 gånger per månad sker så allvarliga haverier, så 

att verktyg eller maskin går sönder (Kurt, Ferruform). Den tid som en maskin står stilla är inte 

en kritisk faktor förrän det leder till konsekvenser i vidare produktionssteg. Problem som får 

seriösa konsekvenser inträffar när saker går sönder. ”Vi har de verktyg i lager som vi inte har 

råd med, men oftast tar det ett par dagar att tillverka nya verktyg, varför det kan ta ett par dagar 

innan vi kan köra vidare produktionen av den specifika dimensionen.” ”Vi har leveranstid på tre 

dagar. Detta innebär att om det exempelvis tar fem dagar innan vi får ett verktyg, så stannar vi 

upp hela produktionslinan i Södertälje i två dagar, för att vi inte kan leverera deras produkt. 

Detta blir dyrt, eftersom vi måste ge Södertälje ersättning för utebliven produktion. (…) Jag vet 

inte hur många miljoner det var förra gången per timme.” (Kurt Rönnkvist, Ferruform). Vidare i 

konversationen uppfattas att det rör sig om så pass stora summor som miljontals kronor per 

timme, som Ferruform måste ersätta till Scania som kompensation för produktionsförlust.  

En överslagsräkning av kostnader för försening i produktion hos Ferruforms kund Scania, ger en 

fingervisning av hur mycket kunden förlorar om det blir försening i leverans från leverantör vid 

denna typ av storskalig produktion. Statistiken som används är hämtad från Scanias 

årsredovisning 2010, liksom Ferruforms uppskattning av snittkostnaden för en lastbil på cirka 3 

miljoner. Nedan följer sammanställningen:  
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Scanias lastbilsproduktion 2010 131 

Netto försäljning, (EUR m*) 55,663 

Operativ inkomst, (EUR m*) 9,021 

Totala kostnader (inkl. admin., lön, prod.) EUR m* 46,642 

Antal lastbilsorder/ år 52,452 

Lastbilar/ vecka, (st) 1,009 

Antal lastbilar/ h, (st) 6.0 

 

Grovapproximation av kostnader per lastbil för estimering av betald ersättning 
vid leveransförsening.  

Approximerad kostnad per lastbil (Av Ferruform), (mkr)132 3.00 

Produktionskostnad/h, (mkr) 18.01 

Produktionskostnad/ dag, (mkr) 432.30 

Årlig produktionskostnad, (mkr) 157356.00 

Produktionskostnad för lastbilar av Scanias totala 
årskostnad, (%) 

34 

 

Enligt beräkningen motsvarar således årskostnaden för lastbilar ungefär 34 % av den totala 

årskostnaden för Scania. Det kan antas rimligt att produktionskostnaden i timmen är cirka 18 

miljoner SEK. Det verkar då även rimligt av Scania att kräva ersättning på ett flertal miljoner 

kronor/ timme för stopp i produktion. Tänkbart är att en tredjedel av produktionskostnaden 

ersätts av leverantören, varför en tänkt ersättning på 6 miljoner SEK per stillastående timme är 

rimligt.   

Detta är såklart konsekvenser som inte händer varje gång ett verktyg går sönder. Om så var 

fallet skulle det vara förödande, varför ett par dagars dröjsmål i produktion av en specifik 

produkt kan hanteras hos Scania Ferruform. Oftast finns säkerligen även marginaler på någon 

dag hos Scania, vilket gör att service och verktygsbyten hinner ske innan det blir stopp i fabriken 

i Södertälje. Längre servicestopp och verktygshaveri kan säkerligen ske några gånger per år. Av 

dessa är det svårt att säga hur mycket som är direkt orsak av planhetsavvikelser, men en grov 

approximation är 30 %.  

  

                                                           
131 Ekonomisk redovisning Scania med produktionstal: 

http://www.scania.com/Images/Scania%20Interim%20Report%20Jan-Sep%202011_265638.pdf 2011-09-18 

132
 Intervju Kurt Rönnqvist, Scania Ferruform, 2011-09-27 

http://www.scania.com/Images/Scania%20Interim%20Report%20Jan-Sep%202011_265638.pdf


78 
 
 

Kantpressning 

Vid kantpressning som är vanligt hos de flesta tillverkande företagen i någon form, är oplanhet 

inget större problem, utan snarare tjockleksförändringar i materialet. Likheter med bockning 

finns, då det handlar om att forma material där återfjädringen är väsentlig. Detta sker också för 

stora pressar, men tryckkraften är i dessa högre och kan numera justeras automatiskt för rätt 

presskraft. Flertalet av de intervjuade uttrycker att tjockleksvariationer och spänningar är 

problemområden som får direkta konsekvenser större än oplanheter. Stans och Press i 

Olofström har internt utrett hur tjockleksskillnader i plåten får olika återfjädring beroende på 

var i valsen den legat. Dessa skillnader är även mycket tydliga hos företag som slittar plåt, som 

AHAB Steel, Scania Ferruform, samt företag som i stor utsträckning använder slittade band. De 

kan se hur tjockleken tenderar att variera i större utsträckning närmare bandets kanter, medan 

den jämnaste kvalitén uppnås i mitten av bandet. Även förändringar i hållfastheter kan ske på 

liknande sätt, men då handlar jämnheten oftare om hur värmetillförsel och nedkylning varit 

fördelad över bandets partier vid härdning. De inre spänningarna finns även här, men kan 

liksom tidigare inte bestämmas med dagens tillgängliga hjälpmedel.  

Resultatanalys pressning 

Vid en kort anblick så ser kostnaderna för oplanhet inte ut att vara enorma, men vid de lägen 

plåten ställer till grova problem, någon eller ett par gånger om året, skjuter kostnaderna i 

höjden. Inte heller är planhetskraven lika hårda som setts inom exempelvis stansning och 

kombinationsmaskiner, då pilhöjden i kanten för pressning ofta kan vara upp till 1 cm utan att 

det innebär problem i sig.  

De kritiska faktorerna härrör här, liksom för de allra flesta automatiska linjerna, om försening i 

leverans till kund. I det fall ett tillverkande företag blir ersättningsskyldig för att ha orsakat 

stopp i kundens produktion, finns det egentligen inget tak för hur stora de ekonomiska 

förlusterna kan bli.  För att undvika omfattande följder tvingas kunden anpassa sig efter 

ingående plåt på många sätt, bland annat genom att konstruera verktyg för att klara av 

planhetsavvikelser. Kvalitetsansvarig för pressning av produkter ur formatplåt på Scania 

Ferruform var tydlig med att även om problemen till synes inte är stora, så skulle planare plåtar 

medföra en rad gynnsamma följder. ”Vi skulle ha en ökad kapabilitet, kunna få en snabbare 

produkt genom linjerna, minska verktygshöjderna och kunna förbättra skrotavgången i 

verktygen. Det finns jättemånga effekter!”(Kurt Rönnqvist, Scania Ferruform).  

Ferruform har likt stansningen svårigheter att utnyttja kapabiliteten till det maximala. Hur som 

helst är det för Ferruform inte en flaskhals i produktionen eftersom tidsåtgången vid 

processteget är minimalt, liksom värdeförädlingen till produkten. Av denna anledning är 

kostnaderna i det normala fallet inte så stora vid stopp, men leder till desto större 

komplikationer om de blir långvariga. 
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5.5 Bockning 

Problem med bockning 

Vid bockning uppstår inga stora problem på grund av oplanheter, utan problemen kan istället 

spåras till tjockleksförändringar över plåtens yta. Främst uppstår dessa problem vid slittade 

band, eftersom tjockleken för band oftast är jämnare i mitten men sedan försämras ut mot 

kanterna. Ojämna plåtband blir då svåra att bocka, på grund av att det blir svårare att anpassa 

maskininställningarna så att återfjädringsvinkeln plåten får blir den tänkta. I många fall har 

automatiska linjer, men även manuell bockning och kantpressning blivit lidande, på grund av att 

inställningarna ofta måste ändras. I vissa fall efter varje enskild plåt. Se figur 19.  

Detta tar mycket tid i anspråk för tillverkare av mindre kvantiteter, medan större anläggningar 

redan hanterar dessa problem genom bättre maskiner, som automatiskt mäter plåten och ställer 

in sig efter materialets tjocklek. Anpassade maskiner har givetvis också kostat pengar att 

framställa och leder till stora investeringskostnader för tillverkarna, varför ett intressant 

område för framtida forskning är att just studera hur dessa kostnader relaterar till planhet. Då 

samtliga tillverkare uttryckt att de enbart har problem av denna karaktär, har ingen fördjupad 

analys av planhetsbristkostnader vid bockning utförts. 

Det som kan påverkas av planhetsproblem och som ofta bockas är ex. vis väggpartier och större 

exponerade metallytor. Fasader, plåttak som exponeras av starkt solljus är även det bra 

exempel. Ofta handlar det om estetiska aspekter där vissa krav ska uppfyllas. Vid bockning 

ändras aldrig strukturen mer än precis intill bocken, vilket leder till att oplanheterna finns kvar i 

materialet. Det har inte varit ett återkommande problem hos något av de besökta företagen, men 

har förekommit i enstaka fall.  

 

Figur 19. Automatiskt kantbockning med hjälp av robot. 
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5.6 Rullformning och rullbockning 

Under rullformningsprocesser sker en naturlig förlängning av materialet, då plåten utsätts för 

stora dragkrafter under den successiva formningen. Detta får även som positiv effekt, att 

eventuella oplanheter i grundmaterialet försvinner. Alla rullformade produkter, som en stor 

andel rör, figurvikta tak, takrännor, etc. har därför inga stora krav på planhet i själva 

formningsförloppet. En kritisk faktor gällande planhet har dock visat sig vara vid inmatning i 

maskinen, där maskintillverkarna ställer planhetskravet 3 mm/m för alla plåtar/band. Inga 

direkta problem med den gränsen har dock konstaterats. Det bör vidare tilläggas att i 

tillverkningsförloppet, föregås själva formningen av riktning, pressning, och svetsning. 

Svetsfogarna förbereds även i många fall innan svetsning som illustreras i figur 20. Det 

eliminerar risken för problem i svetsen på grund av oplana kanter.  

Problem vid rullbockning 

I rullbockning däremot, och särskilt vindkraftstorntillverkning, har problem kunnat konstateras 

med oplana ursprungsplåtar. Inget kostnadsexempel kommer dock presenteras för dessa 

exempel, då kostnadsbilden är alltför diffus. 

 Just svetsning av vindkrafttorn kan i vissa fall vara kritiskt gällande oplanheter. Vid 
intervju med Vestas i Danmark uttrycktes att det blir problem om plåten som svetsas, 
inte rullformats så pass bra att den är rund. Det byggs då in en spänning i materialet som 
kan utlösas vid vidare utskärning av detaljer i väggen. Detta är dock ett problem som 
arbetats bort genom användning av bättre processer och förändring i processlinjen.  

 Ett större problem vid rullbockning av oplana grovplåtar är dock att när materialet 
trycks ut och formas leder initiala bucklor i materialet till att diametern på det formade 
röret blir något större. Vid bultflänssammanfogning av ett flertal enheter staplat på höjd, 
som vid tillverkning av vindkrafttorn, orsakar den varierande diametern en lutning och 
komplikationer vid passning av bultar mellan två torndelar. Idag mäts allt istället med 
laser och korrigeras för att slippa skrota plåtar, berättade Karsten Dal på Vestas.   
. 

  

Figur 20. Förberedd svetsfog 
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5.7 Svetsning 

Enligt (Nils Stenbacka, 2009) så är kategorin smältsvetsning, den dominerande på marknaden av 

svetsmetoder. Utbredningen av gassvetsning, som tidigare varit en av de mest vedertagna 

teknikerna, representerar nu enbart 3 % av svetsmarknaden133. Av smältsvetsningsmetoder är 

MIG/MAG, Pulverbågsvetsning och MMA de vanligaste. Den sista har dock visat på en drastisk 

sänkning i användning på samtliga europeiska marknader(Nils Stenbacka, 2009, s. 10). Andra 

svetsmetoder som lasersvetsning och elektronstrålesvetsning, och hybrider av ett antal olika 

svetsmetoder ökar istället i utbredning.  Dock är dessa fortfarande väldigt dyra tekniker och 

representerar små segment på den globala marknaden. I denna rapport behandlas bl.a. inte 

punkt och trycksvetsning, då de inte används i någon vidare utsträckning inom de aktuella 

segmenten. 

Inom olika svetsningsprocesser finns det ett stort behov av planhet i hopsvetsat material. Enligt 

studien av de två stora kundsegmenten på marknaden grovplåt; Byggindustrin och Skeppsbygge, 

uttryckts planhet som ett återkommande problemområde vid tillverkning, framför allt vid 

hopsvetsning av stora stycken material i kälfog och stumfog.   

Inom legotillverkning där formatskuren plåt från band används i större utsträckning, har 

planhetsproblem vid svetsprocessen inte kunnat konstateras. Istället har legotillverkare uttryckt 

att problem relaterat till kvalitetsavvikelser i material, oftast uppkommer vid skärning, 

stansning, pressning och bockning, vilka alla är processer som i de flesta fall föregår 

svetsningssteget. Oftast sker svetsning i dessa faciliteter för hand eller halvt manuellt, med MIG, 

TIG eller MAG. Enligt tabell 2 nedan från Stenbackas bok ”Svetsekonomi”, visar sig 

produktionskostnaderna vara mest beroende av svetsningsprocessen inom de tre översta 

segmenten, dvs. Tung industri, byggsektorn och lätt industri, vilket också motiveras av 

iakttagelser hos de besökta företagen.  

Tabell 2.  Svetskostnader av total produktionskostnad per industrisegment,(Stenbacka, 2009, Tabell 
3.3) 

Industrisegment Svetskostnad av total 
produktionskostnad 

Tung industriell tillverkning 6.7 % 

Bygg och konstruktion 4.0 % 

Lätt industriell tillverkning 2.8 % 

Bilindustri 0.6 % 

Reparation och underhåll 0.5 % 

Elektronik och medicin 0.4 % 

Flygindustri 0.3 % 

 

Både i Ylivieska, Åbo och Övertorneå användes pulverbågsvetsning och MIG som huvudsakliga 

svetsmetoder. Det är också enligt marknadssiffror en av de mest utbredda svetsmetoderna för 
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 Stenbacka, N, Svetsekonomi och produktivitet, Stockholm 2009, s. 4 
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sammanfogning av grövre plåtar. Därför prioriteras dessa svetsmetoder vid kalkylering av 

kostnader för svetsning generellt sett.  

Direkta problem vid svetsning kategoriserat på företag 

Vid besök på STX-skeppsvarv i Åbo visade sig den mest kritiska processen vara hopsvetsning av 

hela plåtar, där svetstekniken är pulversvetsning.  Av stor vikt för deras produktivitet, är att 

ingående material är plant, eftersom fogen måste vara helt rak för att kunna sammanfogas. STX 

uttryckte att det mest avgörande vid hopsvetsning av två material är att kanterna på plåtarna är 

stela och raka, och att eventuell mittvåg bearbetas bort. För att få bort defekter i materialet och 

för att få plåten plan innan svetsning, använder de värmebehandling med en stor blåslampa, 

vilket innebär att plåten hettas upp vid de defekta delarna så att 

stålet expanderar från defektens mittpunkt och sedan trycks utåt 

och in i svalare delar av materialet. Tack vare implementering av 

detta steg före svetsning kan de hantera kvartsbucklor och mittvåg i 

materialet. De problem som uppstod hos STX skedde huvudsakliga 

vid två tillfällen i produktionen: Vid hopsvetsning med stumfog av 

två plåtar, som gjordes för att utöka plåtens dimension vid behov, 

samt vid fastmontering av väggar mot durken, vilket sker genom 

svetsning av symmetrisk kälfog (bild 21). Kvalitetsansvarig Teppo 

Alinikula, STX, uttryckte att förbearbetning av inköpt plåt är något som redan ingår i deras 

grundkalkyl av tillverkningskostnaderna, eftersom detta motsvarar en stor del av det dagliga 

arbetet. Om dessa steg skulle kunna undvikas, så skulle totalt sjusiffriga belopp i euros årligen 

kunna sparas, uttrycker Teppo, STX.  

Ett annat besökt företag är Rautaruukki Stålkonstruktioner i Ylivieska, Finland. Huvudsakligen 

använder de SAW och MIG för svetsning av stora stålkonstruktioner inom byggbranschen. Vid 

tillfället för intervjun skedde tillverkning av stålkonstruktionen för den nya stålbron i Motala. 

Tidigare har de även tillverkat avancerade stålbalksystem till tak som bland annat används i 

Swedbank Arena, Stockholm. Grundmaterial som används kommer direkt från Rautaruukkis 

egna stålverk i Raahe, varför det är svårt för företaget att själv påverka kvalitén på inkommande 

plåt. Svetsningsprocessen är den process som tillför störst värde till deras produkter. Det är av 

yttersta vikt att kalkyler för hållfasthet vid svetsning följs, särskilt med tanke på att nyare 

stålkonstruktioner designas mycket efter utseende och inte enbart efter funktion, vilket ställer 

höga krav på att tillverkaren garanterar säkerheten.  

SLP i Övertorneå som inte till synes haft några direkta problem med planhet, konstruerar och 

svetsar ihop lastbilsflak. Vid frågan om ankomstkontroller genomförs där ett visst planhetskrav 

ska vara uppfyllt för inkommande plåtar, svarade de: ”Nä, så länge den är slät…” Avtalad 

standard mellan företaget och dess leverantör SSAB, är en kontrakterad standard där 

kvalitetsspecifikationer inte behandlar planhetskrav. Däremot fanns krav på rakhet, tjocklek och 

hållfasthet.  

SLP har inte heller några problem med att sälja flak där sidoväggen är oplan på ytan, men oplan 

bottenplatta är mycket svårare att acceptera för en kund. All svetsning hos SLP skedde med MIG 

svetsning av manuell karaktär, där flaken först förbereds med punktsvetsning innan 

Figur 21. Vanlig kälfog svetsas emellan de 
två balkarna som ovanstående bild visar. 



83 
 
 

helsvetsningen började. Inga fogsprickor eller glipor skulle någonsin tolereras, detta måste alltid 

hanteras genom extra ifyllnad.  

Kostnadsexempel svetsning 

Analysmetod för svetsning: 134 

Stenbacka nämner att svetskostnaderna påverkas redan från konstruktionsstadiet. Ett antal 

aspekter som påverkar kvalitet är: 

1. Grundmaterial 
2. Konstruktiv formgivning 
3. Dimensionering 
4. Svetsprocedurer(metod och tillsatsmaterial) 
5. Verkstadsprocedurer(värmebehandling, fogberedning etc.) 
6. Kontrollprocedurer (ex. kvalitetsstyrning)” 

De tre första stegen svarar mot det som sker på konstruktionsstadiet, vilket motsvarar ca.70 % 

av kvalitén på produkten,(Stenbacka, s.15). ”Likaså en stor del av kostnaderna”, uttrycker 

Stenbacka. Vidare anges den totala kostnaden för smältsvetsning i kr/m svets, och beräknas 

genom summering av följande kostnader: 

 Arbetskostnad-direkt lön, over-head, etc. 
 Tillsatsmaterialkostnad-elektrod, tråd, skyddsgas och pulver 
 Maskinkostnad- kapitalkostnad, investering i utrustning, etc. 
 Energikostnad-elektricitet 
 Underhållskostnader-slitage av verktyg, service, etc. 

Vid uträkning av svetskostnader i denna analys används de kostnadsparametrar som kan 
inverkas av planhetsbrister. Kapital och investeringskostnader för maskiner och slitage är inte 
heller av intresse. De kostnader som alltså utgör den totala svetskostnaden innefattar här de 
fetmarkerade punkterna i listan ovan. 

Första kostnadsexemplet - svetsning 

Byggföretaget Ruukki i Ylivieska ska tillverka underreden till Motala bron, vilket innebär att 

stora partier grovplåt, 40 mm tjock ska svetsas samman i kälfog. 

Metoden de använder för fogning av samtliga kälfogar av T-, och 

I-balkar är pulverbågsvetsning. 

 

För singelelektrod pulverbågsvetsning (görs för mindre 

svetsfogar): 

a-mått: 4 mm 

Tråddimension: 4 mm 

 

För tandemsvetsning pulverbågsvetsning (görs för längre 

svetsfogar, större svetsfogar): 

a-mått: 6-8 mm 

Tråddimension: 2*4 mm eller 3+5 mm 

Det normala fallet är 12-30 mm plåt, men även grövre plåt över 40 mm svetsas. Vidare uttrycker 

Jarmo, svetsexpert på Ruukki, Ylivieska, att svetsmetoderna skiljer sig åt beroende på tjocklek i 

materialet, och att risk finns att bränna igenom materialet vid svetsning av tunnare plåt under 
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 Weman, K, Svetshandboken, Stockholm, 2007, s 14- 16 

Figur 22. Illustration av A-mått. 
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10 mm om inte rätt kunskap finns. Problemen med planhet uppstår i störst utsträckning när de 

svetsar plåt tjockare än 40 mm. Den största svårigheten är när plåten är antingen för tjock eller 

av så hög hållfasthet att tryck inte kompenserar det spaltavstånd som skapas av oplanheten i 

materialet, så att det inte hjälper att pressa samman plåtarna för att ta bort eventuell spalt. Vid 

frågan hur stort spaltavstånd det ska vara för att det måste åtgärdas, svarar Jarmo: ”Ja, allt över 

1 mm!” Detta leder således till att plåt värmebehandlas i stor utsträckning och att eventuellt 

extra material av samma volym som spaltens extra yta utgör måste användas.  

För att göra en sammaställning följer här en redogörelse för de olika nedbrutna kostnaderna 

svetsning utgörs av:  

 

Materialkostnad planhetsbrist  

Flux och elektrodkombination: 

En kombination av solidtråd: OK Autrod 12.22 och skyddspulver: OK Flux 10.71. Detta är vanligt 

förekommande vid svetsning av både fartyg- och konstruktionsplåt, och används bland annat i 

Ylivieska. Ett alternativ alternativt är OK Autrod 13.27 + OK Flux 10.62. OK Autrod 12.22 är en 

förkopprad tätad trådelektrod för pulverbågsvetsning för svetsning av ordinära och höghållfasta 

stål. Svetsgodset från OK Autrod 12.22 har slagseghetskrav ned till -40°C. 

 

Kostnad för tillsatsmaterial: 

Pulvertyp: OK Flux 10.71   => Pris: 74.50 kr/kg135 

Densitet: ~ 1.2 kg/dm3 

 

Solidtråd: OK Autrod 12.22   => Kostnad per tråddimension: 

3 mm: 121 kr/kg 

4 mm: 114 kr/kg 

5 mm: 113 kr/kg 

Fluxåtgång enligt nedan: 

DC vid strömstyrka 30 V: 0,85 kg flux/kg tråd 

AC vid strömstyrka 30 V: 0,7 kg flux/kg tråd 

 

Utbytet för solidtråd är cirka 96 %.136  

Fog-konstruktion: 

Kälfog i horisontalt-vertikalt läge, med a-mått: 8 mm och således (för struket a-mått) 

tvärsnittsarea: 64 mm2.  

Med övermått inräknat blir svetsgodsvolymen per meter: msv = 64 cm2+ 14.5 % 137= 73.5 cm2. 

Energikostnad planhetsbrist 

Strömstyrka och spänning: 600-650 A, 28-30 V. 

Svetshastighet: 700-900 mm/minut = 42m/h 

När strömåtgång beräknats finns både värden från DC+ och AC, men resultaten är snarlika, 

varför siffror presenterats för den ena av dem, DC+. ESABs exempeldata använder 

strömförsörjning på: DC+ 580 A, 29 V, 33 m/h, vilket är underlag för uträkningarna för 

                                                           
135

 Intervju Per-Åke Pettersson, ESAB, 2011-08-19 
136

 Luna om solidtråd. http://www.kronlund.se/PDF/Tillsatskatalog%202011%20juni.pdf 2011-10-12 
137

 ESAB, Esab-Welding consumables, Göteborg, 2005.  

http://www.kronlund.se/PDF/Tillsatskatalog%202011%20juni.pdf
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svetsgodsvolymer. Av denna anledning kan det finnas vissa osäkerheter i energikostnaderna, 

men eftersom energikostnaderna är väldigt små, är dessa skillnader försumbara.  

Effekt, 
(W) 

Effekt, 
(kW/h) 

Pris per 
kW/h, (kr) 

Arbetstid 
/dygn, (h) 

Kostnad/dygn
, (kr) 

Årskostnad, 
(kr) 

18000 18 1 16 288 103680 

Tabell 3. Årlig energiförbrukning för svetslinjen Ruukki Construction, Ylivieska. 

Med utgångspunkt i kostnaden per timme för elektricitet och extra tidsåtgång för respektive 

pilhöjdavvikelse får vi enligt tabell 4 nedan, en extra dygnskostnad för energiförbrukning. 

Pilhöjd på spalt, (mm) Procent extra tid/h Extra driftkostnad/dygn, (kr) 

0.5 0.17 49 

1 0.34 99 

2 0.68 197 

3 1.03 296 

4 1.37 395 

5 1.71 493 

Tabell 4. Extra driftkostnad för pulverbågsvetsning av kälfog, a-mått 8 mm, tjocklek 40 mm, med 
planhetsavvikelse. 

Arbetskostnad planhetsbrist  

Mantimkostnad (kr/ total arbetstid): 200 euro/timme enligt Pentti Rhen Ylivieska. Detta är 

inräknat 3 personer på svetsen. Här räknas för enkelhetens skull med en personalkostnad på 

500 kr/ person. 

Insvetstal (kg svetsgods/ timme bågtid): Mängd metall per tidsenhet som tillförs vid 

svetsmetoden. Påverkas av strömstyrka och arbetsmetod. 

Intermittensfaktor (bågtid/total arbetstid): Verklig svetsning ligger på 25m/h och 

svetshastighet=42 m/h. Utnyttjande av total svetskapacitet: 25/42=60%. Anläggningstid för 

svets= 36 minuter/h  

Intermittensfaktor: (bågtidsfaktor=bågtid/total arbetstid)  

Verklig 
svetshastighet 
(m/h) 

Svetskapacitet 
(m/h) 

Utnyttjande av total 
svetskapacitet (%) 

Anläggningstid 
för svets (min/h) 

25 42 59.5 35.7 

Tabell 5. Verklig svetshastighet för svetsstation. 
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Exempel: Grovplåt 40 mm, Kälfog med 
spaltavstånd enligt en kurva sinus(x). 
Extra materialåtgång per arbetad 
timme. 

Extra kostnad för arbetad 
timme med planhetskostnad 
i fogen. 

 

Avvike-
lse i 
pilhöjd 
(mm) 

Extra 

volym/
m (cm3) 

Extra 

volym/
h 

(cm3) 

Extra kg 
svetsma
terial/h 
(kg) 

Procent 
extra 
tid/h 

Extra 
svetstid
/h 
(min) 

Extra 
total 
mantim
kostnad 
(kr) 

Extra total 
mantimkost
nad (%) 

0.5 11.45 286.25 2.59 0.17 6.12 256.9 17.1 

1 22.9 572.5 5.17 0.34 12.23 513.7 34.2 

2 45.8 1145 10.35 0.68 24.46 1027.4 68.5 

3 68.7 1717.5 15.52 1.03 36.69 1541.1 102.7 

4 91.6 2290 20.69 1.37 48.92 2054.8 137.0 

5 114.5 2862.5 25.87 1.71 61.16 2 568.5 171.2 

Tabell 6. Här redogörs för kostnaden för extra svetsmaterial till vänster beroende av oplanhet i mm, och till 

höger i tabellen illustreras merkostnaden i arbetstid beroende på oplanheten. 

Resultat planhetsbristkostnad 

Slutligen sammanfattas nedan planhetsbristkostnaderna för material, energi och arbetskraft 

beroende på oplanhet i mm. Data hämtas från Tabell 3-6 och sammaställs till en ökning av 

svetskostnaden beroende på oplanhetsgrad. Diagrammet (Figur 23) visar detta. 

Anmärkningsvärt är att kostnaden ökar kraftigt redan vid 1-2 mm oplanhet.  

 

Figur 23. Sammanställd merkostnad vid svetsning av oplan plåt i form av sinusvåg med pilhöjd 1-5 mm.  
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Diskussion kostnadsexempel  

Ovan uträknade kostnader på oplanhet bygger på en modell i vilken alla oplanheter trots 

ojämnheten svetsas. Det är knappast realistiskt att det skulle göras i fall över 2 mm, då plåten 

istället skulle värmebehandlas för att få ner oplanheterna innan svetsning skulle ske. Men redan 

vid 1-2 mm i oplanhet har kostnaden fördubblats, vilket visar att planhet i denna typ av industri 

är mycket viktig och innebär ett stort mervärde för företaget som ska använda plåten. Viktigt att 

komma ihåg är också att detta illustrerar oplanheter av en viss storlek över hela ytan, medan det 

i aktuellt fall kanske rör sig om hälften av svetsfogen. Svetsningen måste ändå ske med marginal 

för hållfasthet, krav på fogspalt liksom korrosionsegenskaper, vilket medför att vet man att 

oplanheter förekommer med viss pilhöjd kompenseras det under svetsningen. Med andra ord 

läggs extramaterial motsvarande t.ex. 1,4 mm spalt över hela ytan, då svetsen inte kan känna av 

var det är oplant exakt och anpassa efter det på en definierad sträcka. Det gör alltså ändå i de 

flesta fall att kostnaden är betydligt högre än vad de skulle behöva vara. Uträkningarna och 

sammanställningen är aktuell för grovplåt och svetsning inom byggindustri liksom 

skeppsbyggnad.   

Andra kostnadsexemplet  - Värmebehandling av material 

Vid uppkomst av oplanheter i material under process eller vid förebyggande av 

planhetsproblem innan process, används värmebehandling. Hög värmestrålning på defektens 

mittpunkt gör att materialet expanderar från centrum och utåt mot kanterna av materialet. När 

det upphettade stålet träffar de svalare delarna av materialet sker en deformation i 

atomstrukturen så att de båda blandas med varandra, för att sedan vid nedkylning dras samman 

och bli kompakt, vilket lämnar kvar mindre ytdeformationer. Riskerna med denna process är 

dock att höghållfastheten i material blir ojämn tillika mer spröd vid behandlat område, eftersom 

den höga värmetillförseln på många sätt inverkar på materialets mekaniska egenskaper. 

Att oplanhet i grovplåt kan behandlas är givetvis någonting bra, men vad som inte får glömmas 

är att även detta innebär en tidsförlust och kostnad i produktionen. Hela svetsningsförfarandet 

kostar pengar och påverkar hur kostnaderna kommer att se ut, varför en lönsamhet kan finnas i 

att hela svetsningsproceduren ses över (Stenbacka, 2009, s.15). Således bör kostnader för 

värmebehandling av plåt räknas in i kalkylen för planhetsomkostnader i synnerhet för svetsning, 

men även för föregående processer om planheten är nödvändig även för dessa. Driftkostnader 

kan bortses då dessa i princip bara innefattar elektricitet. Investeringskostnaden är givetvis 

viktig, med tanke på att detta steg inte skulle behövts om det inte förelåg planhetsbekymmer i 

materialet. Dock så är denna typ av behandlingsmetod ändå integrerad i svetsningslinjen vid 

sammanfogning av stora stycken plåt och korsliggande fogkonstruktioner, i och med att 

deformationer i plåten även sker normalt, på grund av värmetillförseln från svetslåga och i 

tillfört svetsgods. Med tanke på en hög kapitalkostnad för investering av en 

värmebehandlingsprocess, tillämpas dessa nästan uteslutande enbart vid svetsintensiv 

tillverkning. Av denna anledning faller det sig naturligt att beräkna ett kostnadsexempel för 

värmebehandling, med utgångspunkt i ett svetsningsexempel som vid fallet Ylivieska, eller STX 

skeppsvarv i Åbo. Den återstående kostnaden för oplanheter i stålmaterialet vid inköp, 

motsvarar således arbets- och eventuellt produktionsförlustkostnad, för den tid det tar att rätta 

till plåten för att få den vidare i produktion.  
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Pentti Rehn uttryckte att om oplan plåt upptäcks vid ankomst skickas den tillbaks, men om den 

kommit längre in i produktionen innan upptäckt så är de tvingade till värmebehandling för att 

svetsning ska vara möjlig. Värmebehandling av plåt tar i detta skede tar mellan 10-40 h. Sådant 

arbete sker ungefär en gång per månad, enligt Rehn. När detta händer så kan det i värsta fall 

inverka på andra produktionssteg i linjen, och då försöker man fördela om arbetskraft. Ofta 

krävs det dock extra arbete under helgtid för att arbeta ikapp förlorad tid138. Då arbetet sker 

med befintlig plåt är den egentligt intressanta kostnadsdrivaren vad arbetskraften kostar. En 

uppskattning av hur väl arbetskraften kan omfördelas vid ett stopp i verksamhet följer nedan, 

för att estimera en ungefärlig siffra för den förlorade arbetstiden. 

Typ av personal 
 

Kapacitet för ordinarie 
verksamhet parallellt 
med hantering av stopp 

Arbetsuppgifter och hantering av problemet 
beroende på typ av anställd 

Expertpositioner 30 % 
 

2 tekniker eller produktionsansvariga arbetar 
med lösning av problemet. 

Övrig personal 50 % De förflyttas till annan del av produktionen, men 
har där låg kapacitet eftersom de är för 
specialiserade inom ett visst område. 

Svetsare 95 % Dessa arbetar tills stor del som vanligt då de är 
mer flexibla, men måste även lägga tid på att 
instruera den personal som förflyttats. 

 

Approximationen ovan i tabell 7 ämnar indikera de summor kostnaden snabbt kan komma upp i 

om produktionen inte kan gå med fullt fokus på kärnverksamheten. En genomsnittlig 

personalkostnad på 500 kr/ person och att stoppet varar mellan 10h respektive 40 h; den tid 

som värmebehandlingen tar.    

               ∑                                                                 

       

  

 

Ovan ses en summering av de totala personalkostnaderna vid ett liknande produktionsbortfall. 

Om vi bortser från kostnad för den direkta produktionsförlusten, och istället diskuterar 

arbetskostnaden, som är en stor del av produktionskostnaden; innebär det kostnader på mellan 

20250 och 81000 kr totalt. Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar att värmebehandla en 

plåt, då det dels beror på tjocklek i plåten, materialtypen, samt defekttyp och storlek på defekt. 

Ovanstående exempel på tidsåtgången vid värmebehandling är approximerat utifrån det som 

                                                           
138

 Pentti Rehn, Ruukki Ylivieska 

 Kostnadsberäkning för stopp på grund av värmebehandling 

Typ av personal 
 

Antal 
personer 

Värde för förlorad 
”ordinarie” 
arbetskapacitet 

Totalkostnad vid 
stopp 10 h (kr) 

Totalkostnad vid 
stopp 40 h (kr) 

Expertpositioner 2 0.7 7000 28000 

Övrig personal 5 0.5 12500 50000 

Svetsare 3 0.05 750 3000 

Totalt 10  20250 81000 

Tabell 7. Illustration av variation i arbetskostnad för att återställa planhet i grovplåt genom värmebehandling.  
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framkommit hos intervjuade företag med grovplåt.  Om den totala årskostnaden beräknas, 

förutsatt att det händer med en given frekvens på en gång i månaden, får vi i fallet 40h stopp:  

                                                

Även om STX nämner sjusiffriga belopp i Euro för bearbetning av plåt, är det liknande 

händelseförlopp inom skeppsbygge och problemen sker då antingen med större frekvens eller 

med högre kostnader per gång. Nedan en kraftig uppskattning av kostnaderna som maximalt för 

STX del: 

                                  
             

          
              

Diskussion kostnadsexempel 

De kostnader som illustrerats i detta sammanhang handlar om en behandling som inte alltid 

behöver utföras och som även till viss del kan sägas skapas av värme som tillsätts materialet 

under svetsning, även om dessa naturliga utvidgningar och hopdragningar har räknats ut i 

förväg och kompenserats för hos fallföretagen.139 Plåtarna i STX fall specialbeställda för att få så 

stora plåtar som möjligt för att underlätta i produktionen. I gengäld är det så att desto större 

plåt, ju svårare är det att få den plan och med rätt tjocklek. ”Här måste vi förlita oss på 

operatören på stålverket, då valsningen är i princip helt styrd av operatören vid 

specialprodukter”, berättar Teppo Alinikula. Därför scannas alla plåtar med laser vid ankomst 

till STX, för att avgöra hur mycket värmebehandling som behövs.  

En förhållandevis hög kostnad kan även ses i Ylivieska med bakgrund utifrån ovan beräknade 

exempel, trots att det förhållandevis sällan inträffar att de är tvungna att ta av en plåt och 

värmebehandla.  

Kostnaden i förhållande till omsättning för anläggningen går inom svetsningen helt enkelt inte 

att fastställa, då kostnaderna inte särredovisas mellan de olika produktionsanläggningarna i 

varken STX eller Ruukkis fall.  

Gasmetallbågsvetsning, GMAW, (MIG/MAG) 

Vid MIG och MAG svetsning justeras svetsparametrar manuellt. Svetsaren ställer själv in 

elektrodmatningshastighet, bågspänning och induktans140, varför värdena skiftar beroende på 

vem som svetsar. Metoden används fortfarande till stor del ute i fält och vid mindre arbeten, 

men kommer inte att separat tas upp i denna analys, då parametervariationen blir för hög. 

Principen vid oplanhet är densamma som redogjorts för ovan – dvs. kompensation genom större 

a-mått vid stum-och kälfog.   

 

  

                                                           
139

 Teppo Alinikula, STX Europe 
140

 Hällman, Henriksson, Fakta om bågsvetsning, Malmö, 2006, s. 9 
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5.8 Transport och automation 

Det har visat sig under arbetets gång att en mycket kritisk faktor när det gäller oplanheter är 

transporter av olika slag; med halvfärdiga produkter transporterade på olika band/med 

sugkoppar eller magneter. Problem som dessa förorsakar kan vara åtskilliga, men 

huvudanledningen är att plåten ej är plan. Exakt typ av oplanheter kan variera mycket. 

Exempelvis kan en detalj som Volvo har på sin lina fastna på väg in i en process, om ex. vis ett 

hörn är böjt, eller ett par sugproppar inte får tag helt om produkten så den inte går in rakt i 

munstycket. Detta kan leda till stopp på flera timmar, beroende på maskin. Vidare kan transport 

på magnetband ställa till problem om ämnet är stort och tungt.  

Området automation handlar alltså om hur plåten transporteras automatiskt mellan processer i 

anläggningar med låg grad manuell hantering. Även robothanteringen utgör en stor del av 

automationssegmentet. Fördelen är automatisering av arbete som annars skulle behöva göras 

manuellt. Det finns olika typer av robotar, och här studeras i första hand på plockrobotar eller 

transportrobotar. Största fördelen med den automatiska hanteringen är att den mänskliga 

faktorn, liksom trötthet inte spelar in, utan maskinen jobbar likadant så länge instruktionerna 

förblir oförändrade.141 De intressanta gripdelarna på robot/maskin är vakuumkoppar som suger 

fast i plåten, lyfter den, flyttar den, och sedan släpper ned den på en ny plats. Samma process kan 

även göras med hjälp av magnetisk lyftning. Det handlar om transporter på färdiga band där 

plåten rör sig framåt med hjälp av rullar, eller lyft på samma sätt som vakuumkoppar. Vidare 

behandlas interaktionen med roboten som hjälpmedel för att göra processerna billigare, 

snabbare och med bättre precision. Roboten som sådan klarar av bättre precision i noggranna 

moment142 såsom kantbockning av olika detaljer. Däremot kan den inte köra en lördagsnatt utan 

bemanning, eftersom den inte kan åtgärda några fel eller stopp själv. Utöver robottransporterna 

förekommer andra typer av automatiska transporter av mekanisk karaktär. Ett bra exempel är 

Volvo Personvagnar, där coilens avspolning reglerar farten i resten av klipp & stansprocessen. 

Ett annat är olika sorters gripdon i länken mellan höglageranordningar och maskinen i fråga, 

som genom påskjutning transporterar plåten in i aktuell maskin.143 Gemensamt för all denna typ 

av transport är att den är förprogrammerad av någon för att åstadkomma en förflyttning mellan 

två eller fler exakta punkter. Den kan även vara gjord för att göra vissa rörelser i en press. Dessa 

mekaniska armar/robotar har tusentals möjligheter baserat på vilken programvara roboten 

jobbar utifrån. Samtidigt är noggrannheter på tusendels millimeter inga problem. 144 Däremot 

saknas anpassningsbarhet till omständigheter med materialet som ska transporteras. Det 

innebär att komponenterna som roboten jobbar med ”måste placeras på exakt rätt ställe, i rätt 

position & vid exakt rätt tidpunkt.”145  

  

                                                           
141

 Shoham, M, Grundläggande Robotteknik, 1993, Stockholm. 
142

 Thomas Sahlin, Westbaltic.  
143

 Ibid   
144

 Shoham, M, 1993. s.9-10. 
145

 Ibid 
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Här följer de företag som intervjuats och hanterar automatiska processer i någorlunda 

omfattning: 

Westbaltic Component – använder till stor del automatik i sina förflyttningar av råmaterial 

mellan stansmaskin, bockmaskin o dyl. Även robotik i kantpressarna.   

Revent – använder automatik i urplockningen i maskinen i form av vakuumkoppar.  

Swegon – tillverkar ventilationssystem, där automatik och robotar används för transport mellan 

maskiner och i kantpressar.  

Volvo Personvagnar karosstillverkning – Automatiska transporter med transportband av olika 

typslag mellan stans, klippning, pressning, tvätt m.m. 

Scania Ferruform – automatiska transporter mellan pressarna med sugkoppar.   

Problem i transport och automation 

Problemen inom detta område är knutna till tunnplåt i olika format. När det gäller förflyttning med 

hjälp av vakuumstyrda sugkoppar är dessa styrda med vakuum till och från olika processteg. Om 

inte sugkopparna får tag i produkten, eller hamnar fel, dvs. griper tag i kanten istället för på 

avsedd plats, finns risken att plåten ramlar ner från transportsystemet och orsakar stopp i 

produktion146147. Särskilt viktigt är det om plåtarna är tyngre och grövre i dimension. För större 

plåt är magnetband ett vanligt transportsätt, då sugkoppar har en begränsad lyftkraft. 

Känsligheten är ännu större om magnetband används för att hämta plåt istället för sugkoppar. 

Ett magnetband klarar av cirka 1/10 mm i oplanhetsvariation.148 Det kan dock kompenseras 

med fler magnetband som kontaktuppgifter. Vid in och utlastning i maskiner kombineras dessa 

transportsätt i konstiga vinkar och miljöer för att optimera maskinens funktion. Problem som 

förekommer och konstaterats listas nedan i punktform:  

 Sensorproblem. Plåten är så pass konvex/konkav eller har lyfta hörn att sensorerna som 
ska transportera plåten inte känner av att plåten kommit på plats.  

 Plåt tappas i transport på grund av för stor oplanhet i förhållande till antal fästytor. Sker 
både i magnetisk- och vakuumstyrd förflyttning. Skapar stopp i processerna och kan 
åstadkomma skador på sådant som finns under transportlinan. 

 Material som ska lyftas in i kommande process fastnar i inlopp till maskin på grund av 
oplanhet.  

 Plåten kan inte centreras på grund av oplanhet, vilket får till följd att nästa del i 
processen som ska lyfta plåten inte lyfter den på rätt ställe, och behandlingen kan bli fel 
och i värsta fall fastna i maskinen.   
 

Kostnadsexempel 1 – Automation och Transport 

Ett kostnadsexempel hämtat från verkligheten är exempelvis Volvos plåttvätt. I denna görs 

plåten ren från olja o dyl. som ligger på plåten från stålverket. Det har visat sig att i denna tvätt 

                                                           
146

 Anders Skogsgård, Volvo Olofström 
147

 Intervju Kurt Reymer, ABB Västerås, 2011-06-17  
148

 Intervju Sven-Ove Larsson, Nilab, 2011-09-23 
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fastnar material relativt ofta om det blivit något problem i transporten efter klippningen. 

Följande kostnader kan approximeras:  

 Stilleståndskostnader – Stopptid på i genomsnitt 4h då maskinen rensas från plåt som 
fastnat och startas om på nytt. Tvätten kostar 10000 kr/timme den är igång.  

 Omplaneringskostnad- Då klipplinjen före tvätten drabbas av stilleståndskostnad, men 
framförallt en oplaneringskostnad i väntan på att starta upp tvätten igen, kan det här 
räknas med en kostnad på cirka 8000 kr som motsvarar 2,5 timmars körtid i maskinen. 

 Felanalys/Tala med tekniker – Total tidsåtgång är här 1 person under en arbetsdag 
estimerat för ett fel, då det bland annat fysiskt krävs rensning av maskin i samband med 
felanalys. Även tid för utbyte av vals tas med i beräkningen.  

 Försäljningsomkostnaden är ej medtagen, då den inte är relevant vid produktion mot eget 
lager som sker i detta fall.  

 Extra arbetstid för att göra ny produkt – Ej medtaget då detta producerar mot lager och 
inte är en trång sektor i resten av produktionen.  

 Reparationskostnader på maskiner – Då det förekommer i hälften av fallen att valsarna 
tar skada och måste ersättas och dessa är mycket dyra räknas här med en kostnad på 
250000 kr i hälften av stoppen (2 av 4).  

 
Stilleståndskostnad stopp 4 h 40000 kr  

Omplaneringskostnader 8000 kr 

Felanalysen 3000 kr  

Tala med tekniker Inräknat i felanalys ovan 

Förbearbetning och rep. kostnad 
maskiner 

250000 kr vid 2 av de 4 feltillfällena 

TOTALT per fel:  301000 kr  

TOTALT per år vid 4 fel om året:  204000+500000 = 704000 kr 

 

Totalkostnad blir vid 4 fel per år cirka 704000 kr.  

Diskussion Kostnadsexempel 1  

Exemplet är hämtad och baserat på kostnader inhämtade av Skogsgård på Volvo Olofström. Den 

direkta orsaken till problemet är att plåten som kommer in i tvätten är vågig. Kostnaden varierar 

som ses ovan kraftigt med kostnaden för valsar som måste ersättas, vilket får ses som en 

osäkerhetsfaktor. Totalkostnaden är en betydande kostnad även om det utifrån kan låta litet i en 

fabrik där karosseritillverkningen varje år uppgår till cirka 550 000 fordon per år.   

Problemen börjar vid 3-10 mm oplanhet i detta fall, beroende på material och tjocklek.149 

Transportprocessen är alltså inte direkt känslig mot mindre oplanheter, men problem uppstår 

förhållandevis ofta om större oplanheter förekommer.  

Ur ovanstående exempel förstås att kostnaden för stopp är starkt beroende av hur stor del av 

verksamheten som är direkt sammanknuten och hur mycket mellanlager som finns. Det är inget 

som kommer diskuteras djupare, men under automatisering blir det märkbart vilka processer 

som direkt påverkar varandra och vilken funktion buffertlager fyller. Därför kan kostnaderna 

skena iväg snabbt i vissa fall och i andra frekventa fall enbart utgöra ett litet stopproblem.  

                                                           
149

 Anders Skogsgård, Volvo Olofström 
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Kostnadsexempel 2 - Magnetbandstransporter 

Just magnetbandstransport är känslig för små oplanheter i och med de magnetiska 

egenskaperna som håller fast plåten.  (Sven-Ove Larsson, Nilaab) berättade att vid en kontakt på 

70 % av ytan, är endast 10 % av lyftkraften kvar. Det leder till att konstruktionen av 

lyftmaskinerna måste ta hänsyn till den problembilden överlag. Gränsen för problem ligger 

redan vid en tiondels millimeter. Hos ex. vis Volvo handlar det om att plåten tappas, fast den är 

inom toleransen. Det skapar likt ett ekorrhjul en onödig hantering av problem, som egentligen 

inte borde förekomma. Varje gång detta sker stannar utrustning eller nästkommande maskin, 

eftersom den inte får någon ”klar” signal, att plåten är redo för kommande process. Problem kan 

också uppstå i detta fall om plåten ramlat av bandet och ligger i vägen på ett eller annat sätt för 

kommande material eller annan process. För att göra en kostnadsberäkning per gång som 

liknande inträffar följer nedan ett schema över hur dessa kostnader skulle kunna tolkas vid fel. 

Exemplet antas vara en transport där något lossnar från ett magnetband. Bandet är på väg in i en 

pressanläggning, som därför blir stillastående under en kort tid tills felet är avhjälpt. 

 Stilleståndskostnader – Pressen kostar 10000 kr/timme den är igång.  
 Felanalys – Beräknas här ta 15 minuter varje gång ett fel uppstår, till en kostnad av 500 

kr/h. Konstatera och dokumentera felet i någon typ av uppföljningssystem. 
 Tala med tekniker – Beräknas här ta 10 minuter varje gång det blir fel, till en kostnad av 

500 kr/h. Diskutera och rapportera om det inträffade till skiftledare /tekniker.  
 Återställa produkten/ Få in i produktion  - Beräknas här till 20 minuter till en kostnad av 

500 kr/h. Reparation/Riktning av produkt för att få in den i produktionen igen, 
alternativt skrotning om det bedöms oanvändbart. 

 Extra arbetstid för att göra ny produkt – 5 minuters extra körtid i pressen.   
 

Stilleståndskostnad  5 minuter á 10000 kr/h150 

Felanalysen 15 minuter 

Tala med tekniker 10 minuter 

Att återställa produkten/få in i produktion 
igen 

20 minuter 

Administrativa kostnader Ej medtagen p.g.a omständigheter 

Extra arbetstid för att göra en ny produkt 5 minuter á 10000 kr/h  

Total extratid använd:  45 min arbetstid + 10 min maskintid 

Kostnad per fel:  375+ 1666,66 = 2041 kr 
 

Resultatdiskussion 

Ovanstående exempel är tänkt att ses som en konsekvensbeskrivning av magnetbandsproblem i 

transportfunktioner i moderna fabriker. Den totala kostnaden kommer variera med stopptiden 

och felanledningen, liksom eventuella reparationskostnader. Därför kommer inga slutsatser att 

dras med den totala kostnaden som bakgrund. Exemplet hade kunnat handla om sugkoppar 

istället, då det är betydligt vanligare hos företagen och i mindre anläggningar. För sugkoppar är 

dock den teoretiska sannolikheten att tappa plåt större, det handlar enligt Sven-Ove Larsson, 

Nilaab, om 20 mm/m i oplanhet enligt deras beräkningar.   
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Intensiteten av ovanstående fel är ändå avgörande för hur intressanta de verkar i 

kostnadshänseende. Modellen ovan är skapad med en kostnadsbild på så sätt att felet 

förekommer med minst 5-10 gånger per år. Om felets intensitet är liten krävs större totala 

felkostnader vid varje tillfälle eftersom felanalys och åtgärd då tar upp mer tid. Under 

förutsättning att utrustningen inte går sönder och att maskinerna kan startas upp direkt efter att 

den felaktiga plåten är borttagen kan modellen användas för att approximera 

stilleståndskostnaderna.  

Iakttagelser har visat att när plåten tappas i automatprocesserna är det i de flesta fall oplanhet 

utanför tolerans efter exempelvis en laserskärningsprocess. Efter en sådan process utlöses inre 

spänningar. Dessa spänningar är inte intressant här, varför sugkopparnas process inte spelar in 

på samma sätt, som exempelvis magnettransporterna gör. Magnettransporternas 

användningsområde är i regel transport mellan processer innan materialet formats/ skurits mer 

än till formatplåt. Toleransen är som tidigare sagts endast tiondels m.m. Därför är transporten 

ur planhetssynpunkt viktig.  

Kostnadsexempel 3 - Automatiserad bockning 

Det sista exemplet handlar om det vanligaste felet i automation i samband med robotarbete. 

Inför kantpressning har automatcentreraren svårt att centrera materialet om det är oplant. 151152 

Det utgör ett intressant exempel ur kostnadssynpunkt, då det direkt gör att materialet som 

roboten ska pressa blir felaktigt. I värsta fall kan inte roboten heller lyfta upp materialet på ett 

korrekt sätt. Automatcentrering kan gå till på olika sätt, men här centreras plåten inför upplyft 

av roboten. Det går till så att materialet glider ner på ett sluttande plan mot två kanter som 

centrerar det hela. Om plåten då är oplan hamnar centreringen inte rätt. Då stämmer inte 

centrum på detaljen med vad maskinen tror, vilket gör att bockningen blir felaktig. Artikeln blir 

då i de flesta fall tvungen att skrotas helt enkelt. Det skapar en merkostnad för material liksom 

för arbete och skrot. Samtidigt innebär problem att inte kontinuerlig produktion mellan skiften 

kan genomföras om maskinen riskerar att stanna. Aktuella kostnadsslag för exemplet:  

 Stilleståndskostnader - En automatisk robotkantpress kostar cirka 450 kr/ timme att 
köra.153 Tid per fel i detta fall är satt till 5 minuter, då stoppen ofta är av mindre karaktär.  

 Felanalys & Tala med tekniker –Beräknas till en kostnad av 500 kr/h. Diskutera och 
rapportera om det inträffade till relevant skiftledare och tekniker.  

 Att åtgärda produkten - En kostnad av 500 kr/h. Reparation/Riktning av produkt för att 
få in den i produktionen igen, kostnad för hel batch.  

 Försäljningsomkostnader – Timkostnad 500 kr/h.  
 Extra arbetstid för att göra ny produkt – Bedömt att det tar 5 minuter extra att göra nya 

produkter då de felgjorda måste skrotas. 450 kr/timme i kostnad.  
 

Om oplant material kommer in i maskinen blir repeterbarheten låg, vilket gör att det blir många 

bitar som inte bockas på ett korrekt sätt. Beroende på hur stora varje serie av produkter blir, 

innebär det olika mycket mertidskostnader. En liten serie kan ta upp till 5 gånger så lång tid om 

man är tvungen att hantera oplant material och i värsta hand bock för hand.154 Förmodligen är 

alla plåtar inte dåliga, utan runt 10 % av en batch. Det ger att fel upptar cirka 30 plåtar, som får 
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sorteras åt sidan och valsas separat för att få plana, varefter processen kan fortsätta. Ett 

kostnadsexempel för en batch om cirka 300 plåtar skulle kunna illustreras på följande sätt:  

Längd av stopp i produktion  
 
 

Tid i minuter Kommentar kostnadsuträkningar 

 Stillestånd/fel (min) 5  

Felanalys  (min) 60  

Tala med tekniker (min) 10  

 Att åtgärda produkten 
(min/batch) 

20  

Försäljningsomkostnader 5  

Extra bearbetning ny produkt 
(min) 

5  

Z   

Total tid per fel  95 min + 10 
min 

maskintid 

 

Kostnad per fel (kr) 792+75 = 867  

Total tid per batch vid 10% 
dåligt 

530 min +300 
min 
maskintid 

 

Kostnad per batch vid 10% 
dåligt (kr) 

4417+ 2250 = 
6667 

Totalkostnad om 30 plåtar är dåliga av 
300. Felanalys samt Att åtgärda produkten 
behöver bara medräknas 1 gång. 

Kostnad per år vid 2 dåliga 
batchar /månad (kr) 

6667 x 24 = 
160008 

Månadskostnad ”per batch med cirka 10% 
dåligt material” x 24 feltillfällen.  

Resultatdiskussion   

Totalkostnaden vid 2 dåliga batchar i månaden, som är en rimlig siffra155 för denna typ av 

verksamhet, hamnar kostnaden på cirka 160000 kr om året. Omarbetas inte material utan 

skickas tillbaks till leverantör minskar omarbetningskostnaden, men administrationskostnader i 

form av försäljningsomkostnader liksom transportförberedning, emballering, bokning av 

upphämtning och dokumentation ökar istället.156 Totalt sett omfördelas kostnaden, men totalt 

handlar det om ungefär samma storlek. Om materialet skickas tillbaks kan det leda till att 

material som tidigare var tänkt till någon annan order måste användas, vilket skapar 

merkostnader för omplanering, framplockning av material osv. istället. Vanligtvis finns en 

buffert på runt 1 dag i de olika delarna i produktionen157, innan påverkan blir alltför stor. 

Om materialbitarna som oplanhetsproblem upptäcks på inte är alltför stora är det billigare att 

slänga materialet och få igen skrotpriset för det istället. Om plåtbiten väger 10 kilo, kostar 8 kr 

per kilo, och skrotpriset är 2kr/kilo, kostar 30 sådana plåtar totalt 1800 kronor att skrota. 

Problem kvarstår dock med tillgång på material eftersom även dessa måste ersättas. Jämförs 

totalkostnaden 160008 kronor med den totala debiterade driftstiden för maskinen på ett 

2574000 kronor. Det ger att stoppen, om de sker 2 gånger i månaden, skulle motsvara cirka 6% 
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av den totala omsättningen för den aktuella maskinen. 6% skulle i ögonen på en 

produktionsledare eller kvalitetsansvarig vara något som måste åtgärdas omgående.  I 

förhållande till en omsättning på mellan 50-100 miljoner är kostnaden inte avgörande, men med 

flera robotar blir totalsumman betydligt högre. 

Vad gäller höghållfasta stålsorter och rostfritt har det inte kunnat fastställas att mer oplanheter 

är knutna till dessa material i automatiska processer. I vissa fall har rostfritt varit problem, i 

andra inte alls. Men även om det kan vara svårare att producera höghållfast och rostfritt, betyder 

det inte att stålverken släpper ut material på marknaden med sämre planhetskontroll, än på 

övriga, mer standardiserade stålsorter.  

Slutsats och resultatsammanfattning Automatik & Transporter 

Området automation är centralt gällande problem med oplanheter, då dessa processer i flera fall 

utgör återkommande problem, framförallt när materialet är oplant. Automation har goda 

anpassningsmöjligheter jämfört med övriga processer, i och med att tryck i sugkoppar kan 

ställas, storlek kan anpassas, magnetstyrka och strömparametrar kan varieras osv. Det tar dock 

inte bort problemen. En jämnhet i kvaliteten hade utan vidare, framförallt inom detta område, 

ökat produktiviteten och minskat störningarna i produktionen. Ex. vis kan ett stopp i ett 

magnetband på Volvo i 5 min kosta cirka 2000 kr. Orsakat av tapp från bandet.  

Vid automatiserad bockning förekommer att plåten inte centreras rätt om den är oplan, så 

bockningen blir felaktig. Kostnad per plåt är liten eftersom maskinen är automatisk. Per batch 

med 30 dåliga plåtar ≈ 6600 kr. Tänkbart att det händer 2 gånger per månad i daglig produktion 

vilket ger kostnad på cirka 160000 kronor. 

Kostnadsbilden för automation visar att kostnaderna är spridda och är olika karaktär, och är 

som tidigare ofta knutna till att en viss batch är av sämre kvalitet. Transporten i sig adderar dock 

inget värde till produkten, eftersom ingen bearbetning sker. Det innebär att processen i 

värdekedjan bara är en kostnad, som tillsammans med den extra kostnaden för oplanheten 

direkt tar bort viktig förtjänst från framtida försäljning och förädling av produkten.  

När feltyper och problem som diskuteras i bl.a. automation finns planhet i regel inte med som en 

parameter158. Inget entydigt svar finns till -Varför? . Klart är att de vanligaste orsakerna är 

sådant som är enkelt att upptäcka; repor, transportskador, sprickbildning, spänningar i 

materialet, dålig ytbehandling (zink eller färgbelagt) osv. När det gäller maskinknutna fel är det 

mestadels givarproblem, elproblem, verktygsproblem eller dyl. som orsakar stopp och 

rapporteras i de befintliga felboxarna hos maskinerna.  Fel som för det mesta är enkla att 

åtgärda, men är relativt vanligt förekommande. Eftersom maskinerna inte klarar av att 

rapportera problem med råmaterialet, blir alltid materialproblem kostsammare och i vissa fall 

svårdefinierade.  

Ett exempel är hos ITE Fabriks i Olofström, där de tidigare haft problem med en specifik detalj 

och att den inte var plan nog för att kunna användas till montering i slutprodukt. Slutkunden, 

som gör slutmonteringen, bad de mäta varje produkts tjocklek och avvikelse i längdled. Det 

skiljde för mycket, och blev aldrig helt bra, om inte bockningsvinklar ändrades för i princip varje 
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plåt. Lösningen blev att de istället ändrade och gjorde en förbearbetning genom att bocka 

kanterna. Orsaken framkom också – valsriktningen varierade från plåt till plåt.  

5.9 Sammanfattning bearbetningsmetoder 

Laserskärning 

 En process som ofta innebär problem av olika slag. Vissa av dessa är planhetsrelaterade. 

I denna rapport finns uträkningar på direkta planhetsproblem knutet till laserskärning.  

 Inre spänningar stort outforskat område. Problem med smuts och inneslutningar vid 

skärning.  

 Planhetsrelaterade problem oftast relaterade till in- och urlastning ur 

laserskärmaskinen, där pilhöjder på 5-10 mm är problem. 

  Som process mest ekonomisk för mindre serier. 

 Laserskärning har blivit en så stor process i den bearbetande industrin att stålverken till 

stor del sett problemen och skapat stålsorter med egenskaper speciellt lämpade för 

laserskärning. Vad skillnaden är exakt i dessa material är bör studeras vidare.    

 Knutet till oplanhetsproblem är som tidigare nämnts i värsta fall trasiga skärhuvuden, 

liksom att skärsnittskvaliten försämras vid skärning mot snedställd yta.  

 Oplanhet kostar för laserskärning 6-7kr/ton.  

Stansning 

 Typproblem i stansning beroende på hur stor anläggningen är och årlig 

produktionsmängd. 

 Salvagninimaskiner 2-4 mm, som är svårast ur planhetssynpunkt – Trumpf inte alls 

samma känslighet. 

 Kostnad per år för bakugnstillverkare ≈500- 700 tSEK. 

 Störst kostnad orsakar hastighetssänkning över tid. 

 Revent. Kostnad per ton som mest 519 kr/ton. Att jämföra med inköpspris per ton ≈ 

19000 sek.  

Pressning 

 Pressning associeras med låga produktionskostnader jämfört med andra processer. Vid 

industrier med stort fokus på pressning går endast ca 5-10 % av produktionskostnaden 

till själva pressningen.159 Av denna anledning innebär mindre stopp inte särskilt stora 

kostnader. 
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 Oplanhetsproblem leder till ökat slitage på pressverktyg och så småningom haveri. 

Vanligt är också att det blir givarproblem då plåten hamnat snett, vilket leder till ett 

flertal mindre stopp per vecka. 160 

 Planhetskostnader motsvarar ca 0-5 % av de totala stoppen i de automatiska linjerna161.  

 De stora kostnaderna är relaterat till leveransförseningar pga. längre stopp i 

produktionen. Detta kan i värsta fall leda till miljonbelopp i ersättning till kund per 

timme.162 

 Kantpressning leder till inbyggd spänning i materialet som i senare skeden kan orsaka 

svårigheter att behandla materialet. Kantpressning används också för att stabilisera 

materialet för att bättre tåla påverkan från bearbetningsmetoder. 

Bockning: 

 Planhetsproblem uppkommer när naturligt plana ytor utnyttjas i formen på färdig detalj. 

 Tjockleksförändringar i materialet medför varierande bockningsvinkel pga. Återfjädring. 

 Kantpressning bygger in mer spänning i materialet, men stramar upp oplanheter. 

Rullformning/rullbockning: 

 Vid rullformning töjs materialet så att eventuella ojämnheter dras ut medan det formas 

till rör. DVS: Oplanheter i material försvinner automatiskt med sträckningen i materialet 

och leder inte till extra kostnader. 

 Rullbockning pressar kraftigare material gradvis till runda rör. Presskraften är så stor att 

materialets egenskaper förändras och oplanhet inte påverkar resultatet. 

 Tjockleksförändringar leder dock till varierande återfjädring och bockningsvinkel, vilket 

leder till extra tid för manuell automatisk korrigering. 

 Vid rullformning av större diametrar valsas plåten delvis rund och flera stycken svetsas 

samman. 

 Vid flänsfogar i produktion av vindkraftstorn kan oplanheter orsaka en förstorad 

diameter som försvårar sammanfogning. 

Svetsning kälfog: 

 Planhetsbrister för pulverbågsvetsning av kälfog ger en ökad svetsgodsvolym som 

motsvarar spaltvolymen (mm2) mellan de två sammanfogade materialen. 

Planhetsbristkostnaderna ges således av kostnad för extra svetstid, svetsmaterial och 

driftkostnad. Dessa ökar linjärt med svetsgodsvolymen. 

 Kompensering för spaltvolym orsakat av oplanhet, görs genom att utöka a-måttet 

med spaltavståndets längd, d. 
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 Innebär att volymen här ökar exponentiellt med en faktor lika stor som spaltavståndet. 

Slutsats: I manuellt svetsningsförfarande är planhetskostnaden oberoende av plåtens 

tjocklek. Det är i detta fall en fråga vilket spaltavståndet är. 

 Stenbacka visar att svetskostnaden är direkt proportionell mot svetsgodsvikten! 

 Exempel utförts med reducerat a-mått (Stenbacka, 2009, s.54): A-mått från 6 mm till 5 

mm. Denna förändring reducerar svets-arean med 30 %. Med ovan påstående minskade 

således svetskostnaderna med 30 %. Resultat: Även vid manuell svetsning kan 

kostnaderna reduceras med planare material. 

Svetsning förbearbetning av plåt: 

 Dåliga plåtar kommer in någon gång i månaden. 163 

 Uppskattningsvis sker det då 1 stopp/mån i 12 mån. Max tidsförlust = 40 h, 

Personalkostnad räknas till max 81000 kr/incident. 

Ruukki Constructions: 

 Årskostnad för värmebehandling = 12*81000= 972 000 kr maximal.  

STX: 

 Minimal årlig kostnad för värmebehandling = 10 milj. SEK164 

 Månadskostnad: 10 000 000 /12 = 833 300 kr 
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5.10 Slutsatser bearbetningsprocesser  

Nedan följer i punktform de viktigaste slutsatserna för respektive bearbetningskategori som 

gjorts utifrån analysen för dessa: 

Stans- & Pressning: 

 Får signifikanta konsekvenser vid längre haverier i automatiska linjer. 
 Särskilt kritiskt då nyttjandegraden är nära/högre än kapacitetsgränsen.  
 Oplan plåt ökar signifikant slitaget på verktygen i maskinerna. 
 Kan leda till stora kostnader vid kontinuerlig hastighetssänkning i maskinerna.  
 Kan generera stora kostnadsproblem vid förseningar om material fastnat och skadat 

maskinerna på något sätt.  
Svetsning: 

 Svårt att generalisera, kostnaden väldigt produktspecifik.  
 Kan leda till extrema planhetsbristkostnader vid mycket extra fyllningsmaterial. Redan vid 

1,3 mm oplanhet har svetskostnaden ökat med 100%.  
 Stor kostnad att förbehandla plåt som måste göras om det finns oplanheter. 

Laserskärning: 

 Direkta planhetsproblem knutna till in- och urlastning av maskinerna.  
 Stopp då oplan plåt slår i laserhuvud eller stannar då sensorerna inte känner plåten. 

Snabbavhjälpta fel - Kostnader på låg nivå.  
 Osäkert om stopp beror på oplanhet eller inre spänningar. 

Bockning: 

 Oftast inte kritiskt gällande planhet då bockning föreligger andra steg.  

 Kantpressning bygger in mer spänning i materialet, men stramar upp oplanheter. 

 Planhetsproblem uppkommer när naturligt plana ytor utnyttjas i den färdiga detaljen.  

Rullformning: 

 Kompensation för ojämnhet ger låg känslighet för oplanheter.  
 Viktigt vid vindkraftstorntillverkning och flänsarna till dessa.  

Automation: 

 Den automatiska bearbetningen är överlag direkt känslig för oplanhet.  
 Stora kostnader vid försening i produktion mot Just In Time- leveranser 
 Hög känslighet vid transport och inlastning i maskin. 
 Varierad kostnadsbild beroende på typ av transport och problem. 
 Problem ofta centrerat till sämre kvalitet i hel batch. 

Kombinationsmaskiner:   

  Haveri pga. Kvartsbucklor eller utlösning av inre spänningar  
  Problem om maskinen jobbar på flera platser i samma plåt, då den lättare slits loss om   

 oplan och belastas ojämnt. 
  Högre känslighet i inmatning och dyrare vid stopp då flera processer blir lidande. 

Övriga bearbetningsmetoder: 

 Målning har bland annat visat sig känslig för defekta ytor då färg kan släppa lättare och 
orsaka ytdefekter.  



101 
 
 

 Vid andra automatiska processer som slipning är inte själva slipningen påverkad av 
oplanhet, men däremot kan fästanordningen fungera mindre effektivt och således orsaka 
planhetsrelaterade problem vid denna typ av process. 

 

5.11 Kostnadsbild bearbetningsprocesser 

För att åskådliggöra kostnaden för oplanhet i förhållande till material i de olika processerna som 

studerats följer en utifrån analysen sammanställd kostnadssammanställning för de olika 

bearbetningsmetoderna (se nedan). Kostnaderna är hämtade direkt från exemplen och 

åskådliggör skillnaderna mellan processerna liksom visar för vilka processer kostnaderna blir 

betydande. Viktigt att poängtera är att exemplen är skapade utifrån situationer där problem 

förutsätts till en viss grad. Det finns företag som har större problem och de som har mindre 

problem än som här tagits upp. Resultatet bör därför tolkas med försiktighet gällande 

generalisering avseende problem inom bearbetningsmetod.  Vad gäller variationen av 

kostnaderna är den som störst i de fall där farten i maskinen sänks på grund av oplanheter för 

att minska antal stopp. Framförallt stansning, laserskärning och pressning påverkas av detta. 

Samtidigt kan kostnaderna av en enskild försening hos ett större företag kosta mer än vad den 

direkta planhetskostnaden på ett helt år skulle kosta. Det gör jämförelser svåra, samtidigt som 

de intervjuade personerna och deras bedömning av mindre kostnader som planhetsproblem lätt 

kan överskuggas av större stopp och problem i anläggningarna. Som visats i ex. vis 

kostnadsexemplet för stansning kan oplanhet vid många små fel kosta förhållandevis mycket 

pengar på ett helt år.  

Inom ex. vis bockning och klippning är det inte oplanhet som är problem, utan istället 

tjockleksförändringar, till viss del inre spänningar liksom olika ytdefekter på materialet.  

Bearbetnings
metod 
  

Planhetsbristkost
nad, (kr) 

Planhetsbristkostn
ad/ 
materialkostnad, 
(%) 

Planhetsbristkostnad/produ
ktionslinjekostnad, (%) 

Laserskärning 33125 (kr/år) 0.1 0,5 

Stansning 88000- 600 000 
(kr/år) 

0,1- 2.66 1,3 – 4 

Pressning 365792 (kr/år) 0,99 0.65 

Svetsning  
(2 mm 
pilhöjd) 
 

43 339 (kr/dygn) Händer inte enligt 
kunden. Om upptäcks 

svetsas inte! 

146  

Bockning För få konsekvenser av oplanhet för relevans 

Rullformning För få konsekvenser av oplanhet för relevans 

Klippning Kan ha relevans, men för få konsekvenser av oplanhet för relevans.  
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6. Kundvärdet av planhet 

För att få en uppfattning om vad kunderna till stålindustrin själva anser om planheten i sina material 

och problemen kring detta har de själva fått chans att utvärdera värdet av planhet. Följande kapitel 

redogör för resultatet i dessa fall.  

6.1 Kundens värdering av planhet inom tillverkningsindustrin 

Trots de homogena förväntningarna på marknaden överlag, finns det olika uppfattningar om 

vilken grad av planhet som definierar ett bra material. De toleransnivåer som stålproducenten 

säljer stålet under är ett sätt att kategorisera planhet.  Genom intervjuerna som genomförts har 

en mer oberoende bild av kundens uppfattning av värdet av planhet kunna inhämtats, där 

planhet har visat sig vara ett begrepp som skiljer sig enormt från industri till industri. Ett par 

huvudsakliga frågor gällande kvantifiering av mervärdet hos kund utgör denna del. Frågorna är 

enbart ställda till de tillverkande industrierna som besökts, och innefattar inte stålindustrin eller 

Steel Service Centers. Totalt motsvarar det en omfattning om 20 st. tillfrågade företag, fördelat 

på ett flertal olika kundsegment av marknaden. Inköpta produkter innefattar formatklippt plåt 

från rulle, hela band, samt grovplåt i ark. Nedan följer frågeställningarna med resultat:  

 Fråga 1: Skulle ert företag vara beredd att betala mer för inköpt material 
om det var planare än i dagsläget? 

Resultat: Av de tillfrågade tillverkningsindustrierna har 39 % svarat jakande på frågan, 44 % 

nekande, och 17 % att de inte vet eller att de enbart delvis kan betala mer i enstaka fall.(Se Figur 

24). Ett ganska neutralt svar, men en indikation på att det finns ett behov av bättre planhet för ca 

40 % av tillverkningsindustrierna inom de undersökta segmenten, kan ändå slås fast. Hos de 44 

% som inte är beredda att betala mer finns utifrån deras behov tillräckligt bra plåt, alternativt är 

de upplevda problemen av sådan karaktär att de inte spelar nämnvärd roll i förhållande till 

produktion och övriga feltyper.  

 

Figur 24. Är ni beredda att betala mer för ett perfekt/ planare material? Inställning hos tillfrågade 
tillverkningsindustrier i %. 

Av de som är villiga att betala mer för ett planare material har 6 av 7 möjligheten att välja 

leverantör och således material fritt. Detta innebär att ca 86 % av dessa, dvs. 33 % av 

tillverkningsindustrierna, efterfrågar en plan plåt som i dagsläget inte finns att tillgå bland platta 

stålprodukter på marknaden. Osäkerhetsfaktor i detta är dock att planhetstoleranserna för det 

6% 

39% 

44% 

11% 

Delvis

Ja

Nej

Vet inte
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inköpta materialet är olika sinsemellan. I vissa fall är det specialstandard och i andra normal 

standard. Eftersom det då är möjligt att införskaffa bättre material från det befintliga utbudet av 

platt stål på marknaden, medför detta att antagandet i teorin inte stöds i praktiken. Det kan dock 

konstateras att kundvärdet av planheten fortfarande speglas på ett bra sätt, dvs. kundens 

uppfattning av planhet visas ändå tydligt. 

I en jämförelse mellan de som uttryckt ett mervärde för plant material och de som inte gjort det, 

kan vidare konstateras att företagens vilja att betala mer för plant material, inte nödvändigtvis 

har någon koppling till vilken planhetsstandard de köper idag. Planhetstoleranserna är väldigt 

varierande mellan företagen och följer inget speciellt mönster efter vilket kundsegment de är i 

eller vilket mervärde de uttrycker för bättre kvalitet. Det baseras snarare på rent logiska 

resonemang som tidigare ihågkomna problem och kostnaderna för dessa.  

Fördelningen mellan industrisegment är relativ jämn. Rör-industrin har dock ett genomgående 

obefintligt intresse för inköp av planare material, vilket har uttryckts av samtliga rörtillverkare 

vi besökt eller talat med. Utöver detta syns att legotillverkarna uttrycker störst mervärde av 

planhet liksom skeppsbyggnad- och byggindustrin. Även vitvaruindustrin tycks övergripande ha 

ett sådant behov. Analysen innehåller dock inte tillräckligt med data för att några tydliga 

slutsatser kring vilka industrisegment som motsvarar kunder med höga krav på planhet, ska 

kunna fastställas.  

 Fråga 2: Hur mycket mer av nuvarande kostnad för inköpt material skulle 
ni (företaget) uppskattningsvis kunna betala? 
 

Resultat: En sammanställning av medelvärdet vad företagen minimalt och maximalt uttryckt sig 

vara beredd att betala för plana stål visas i tabell 8 nedan. På y-axeln visas antalet företag och x-

axeln det genomsnittliga mervärdet av planhet per företag. Utifrån de materialkostnader 

företagen har är de beredda att betala mellan 2 % och 23 % mer för ett “perfekt” platt stål. Då 

innebär det att de ca 40 % av tillverkningsindustrierna som utryckt ett intresse att för planare 

material, i genomsnitt betalar 9.5 % mer för att få ett planare material än i nuläget.  

Utifrån detta resultat ses planhet som en viktig aspekt i stålsammanhang med möjlighet att för 
både slutkund och stålindustri tjäna pengar. En viktig marknad för stålindustrierna att fokusera 
på. Både kring utveckling av bättre planhetsstandarder, men även för försäljning av specialstål, 
där planheten ofta får en större ekonomisk betydelse då materialen är dyrare att köpa in. 
Samtidigt växer behovet för specialstål på flera marknader beroende på utsläppskrav, 
krocksäkerhet m.m. 
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Tabell 8.  Av tillfrågade tillverkningsindustrier, den procentandel mer ett plant material är värt. Företagen har även 
uttalat sig kunna betala denna summa extra. 

Med tanke på att frågan och diagrammet är under förutsättningen att förbättringen i kvalité 

leder till en nolltolerans på planhetsbekymmer, vilket endast skulle vara möjligt i en perfekt 

värld, utgör medelvärdet en bra grov approximation för vad som är rimligt att förvänta sig vid 

en helt felfri plåt.  

Osäkerheterna i resultatet ovan föreligger utan tvekan p.g.a. att uppfattningen av vad som är 

plant material skiljer sig sinsemellan intervjuade personer. Det kan till exempel röra sig om 

någon millimeter för ett företag, medan ett annat vill reducera ett flertal millimeter. Det finns 

även de som talar om en ökad jämnhet i planhetsavvikelse som huvudsaklig aspekt för 

planhetsförbättring. Maskinparken kan ofta anpassas och justeras, varför just jämnhet i problem 

är mycket viktigt!  

6.2 Planhet leder till minskade kostnader för kund 

Kundernas egen bild av hur mycket planhet är värt, skiljer sig från företag till företag, såväl som 

mellan produkter. Det finns i vissa fall en bild av att en ökad kapacitet kan uppnås, men att 

behovet av detta inte är kritiskt eftersom studerad tillverkningsprocess inte innebär någon 

flaskhals för den totala produktionen. Då är snarare materialkostnaderna det väsentliga och 

oftast tiden inte den största inverkande faktorn för oplanhetskostnader. Det skapar en illusion 

om att planheten spelar liten roll eftersom exempelvis inte stora mängder material går till spillo 

på grund av problemen. Men faktum är att det dagliga slitage på verktyg, som vid grova problem 

kan leda till förseningar i leverans, är mer kritiskt och kan leda till oväntat stora kostnader för 

utgående ersättning till kund. Detta slitage ökar nämnvärt med större oplanhet i material165. Och 

frågan blir då egentligen hur företagen väljer att hantera risker som oplanhet, räknar på dess 

kostnader och representerar kostnaderna i interna utredningar och förbättringsåtgärder.  
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Hos de flesta besökta företagen är planhet viktigt, men graden av intern analys varierar kraftigt 

och är starkt avhängd av de anställdas förmåga att förstå kostnadsbilden av 

produktionsproblem.  

Tyder fluktuationerna på att behovet av planhet är företagsspecifikt? 

Kundnöjdheten gällande planhet i inköpt material skiljer sig åt starkt mellan olika företag. Det 

finns flera tänkbara anledningar till skillnaden, och den exakta fördelningen i inköpt material är 

inget som det finns tillräckligt med material för att besvara i detta arbete. De stora påverkande 

faktorerna bör dock vara följande: (1) att de köper in bättre eller sämre kvalitét på material, (2) 

har ett flertal av de mest kritiska processerna i tillverkningslinjen, (3) tillhör ett visst 

produktsegment av tillverkande industri, (4) har olika planhetskrav.  

Det går att fastställa att kundens värdering av planhet, på samma sätt som processkostnaderna 

av oplanhet, är starkt företagsspecifikt. I det stora hela är planhet oftast inte den mest kritiska 

frågan men medvetenheten finns om att det är en aspekt vid specificering av inköpt material. 

6.3 Kassation och reklamationsmönster 

För att utöka förståelsen för kundvärdet av planhet och det faktum att reklamationer på 

oplanhet förekommer liten skala hos industrin följer här en diskussion kring kassation och 

reklamationer och vad det innebär för en slutkund.  

För att ha möjlighet att reklamera ett material måste det kunna fastställas att materialet var 

oplant när det kom in genom porten till kunden som haft problem med materialet. Vid 

färdigklippt plåt liksom grovplåt brukar det för det mesta gå att dokumentera enkelt, men vad 

gäller plåt på coils till storförbrukare, är det svårare. De företag som använder sig av band och 

inte formatplåt, måste själva rikta den i miniriktverk (för mer info, se bakgrundsinformation), 

för att reducera det ”coil-set” som bildats på grund av upphasplingen. Av den anledningen att 

enklare riktning före användning är en förutsättning för tillämpning av band, finns inga direkta 

krav på leverantör angående planhet vid försäljning av band. Därför är det också mycket svårt 

att reklamera planhetsproblem hos band. Skogsgård (Volvo Olofström) berättade att 

representanter måste komma ut och godkänna reklamationen på plats, för att konstatera att 

materialet är rätt uppklippt, med rätt anpassade verktyg. På samma sätt beskriver ITE – ”När det 

gäller band har leverantörerna i princip friskrivit sig. Vid köp av formatplåt är de ansvariga”166 

Situationer som denna gör det svårt att bedöma stålverkens prestationsförmåga när det gäller 

planheten i band. Det har också visat sig att det är från just dessa processer som de höga 

variationerna i pilhöjd uppträder167.  

Omständigheterna som beskrivs med reklamationsproblem här gör att det är mycket svårt att 

reklamera allt felaktigt material. En hel del pilhöjder måste accepteras, vilket leder till att 

produktionen under vissa skift tvingas gå långsammare för att ”traggla igenom sämre plåt”168. 

Alternativt att personal ska avsättas för att ta emot representant från stålföretaget, för att sedan 

inte vara helt säker på om en reklamation går igenom. Det skapar en barriär; ett hinder för 

slutkunden, för varje gång problem uppstår. Det bidrar till att kunden väljer att försöka använda 
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stålet men kör maskinerna långsammare, och med extra bemanning för att få igenom plåten, på 

sin egen bekostnad.   

Förutom att det leder till längre produktionstid, får det också konsekvenser i form av minskat 

förtroende för leverantören. I värsta fall förlorar leverantören sin upphandling inför kommande 

år. Problemet är att det inte finns någon som lovar bättre, utan att alla ståltillverkare har samma 

förhållningssätt beträffande planhet i band.169 Med bakgrund i existerande problemen sker 

kontroller, och uppmärkning av partier av bandet tillverkaren vet innehåller defekta delar. Det 

görs för att exempelvis Volvo ska vara medvetna om att det varit problem, för att kunna klippa 

bort delar de inte kan ta tillvara på. På vilket sätt kvalitetsbrister hos Volvo skapar en 

merkostnader är ganska tydlig. Till och med förebyggande åtgärder görs/har gjorts för att 

minska ner kostnaderna i den här typen av fall, vilket annars inte hör till vanligheten. Bl.a. har en 

typ av kantrullar satts upp för att motverka att plåtbanden drar sig i sidled under produktionen, 

vilket händer med ojämn plåt i linjen.170  

En viktig tydlig problematik är att leveranstiden på nytt material ofta är någonstans mellan 9-12 

veckor, med undantag för lagervaror. Som mindre företag finns inte buffert på alla stålsorter 

som behövs under så lång tid, utan kan inte materialet användas kan det hända att det tar flera 

veckor innan nytt material kommer, vilket skapar förseningar som givetvis blir dyrare än att 

försöka utnyttja de material som redan levererats. I vissa fall har stålverken kompenserat för 

dessa problem i efterhand vid nästa leveranstillfälle.  

Vid reklamationer till stålverken är det enklaste att returnera en hel batch innan den kommit in 

på slutkundens lager om den ser ut att innehålla oplant material. I övriga fall sker reklamationer 

genom fotografering och dokumentering innan de skickas tillbaks till stålverken.  

Vid specialbeställda plåtar i grovplåtsformat har stålverken i princip friskrivit sig allt ansvar 

gällande planhetsproblem, då de tillverkas utanför ordinarie linje och de hjälpmedel som där 

finns tillgängliga. Därför finns som tidigare diskuterats riktningsstationer implementerade hos 

slutkund, liksom mätutrustning som först mäter av plåten direkt när den kommer in i 

tillverkningslinjen. I dessa fall är reklamationer svåra och ovanliga, även om en dialog förs 

kontinuerligt med leverantören eftersom dimensionerna levereras utanför standard.  

Sammanfattningsvis har detta gjort att det för flera kontaktade företag är kortsiktigt billigare 

att skrota plåten, eller försöka använda den men med sänkta hastigheter i maskinerna, beroende 

på grad av oplanhet. Reklamationen i sig blir för kostsam, och felen tillåts inträffa så länge det 

inte sker för ofta, utan att den totala kostnaden för det oplana materialet uppskattas till sitt rätta 

värde. Problematiken är ofta knuten till bearbetningsmetod liksom till beläggningsgrad hos det 

aktuella företaget. Installering av planhetsmätning i ankomstkontrollen skulle i vissa fall kunna 

hjälpa kunder att undvika problem i maskiner och att redan tidigt kunna detektera defekta delar 

av bandet. 
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7. Värdekedjor 

Med en ökad förståelse för hela produktcykeln vid tillverkning, skapas en förståelse som förebygger 

problem, undviker trånga sektorer och ökar effektiviteten. Nedan följer en analys kring värdekedjan 

för en produkt jämfört med kostnadsuppbyggnaden/värdekedjan för oplanhet.  

7.1 Analys av planhetsproblem utifrån värdekedjor 

Med bakgrund i exempel och diskussioner i tidigare stycken framgår att med en strukturerad 

värdekedja kan trånga sektorer och flaskhalsar undvikas liksom minimeras, vilket också 

tillämpas ute hos slutkunder. Varje enskild process med dess problem måste analyseras för att 

skapa sig förståelse för företagets specifika situation. I en värdekedja för planhet finns även 

processer som inte förändrar materialets egenskaper och som inte direkt ger det något 

ytterligare värde. En typisk sådan är en transportsträcka mellan till exempel en stansmaskin och 

en bockningsmaskin, eller en automatisk transport från ett lager ner till en maskin. Dessa delar i 

värdekedjan, som inte tillför något värde, kan ändå till och från orsaka problem och på så vis 

kosta pengar. Ibland längre stopp, men oftast problem av kortare karaktär, som kan lösas 

relativt omgående. Det visar att problem med oplanhet inte kostar mest där nödvändigtvis 

värdet på produkten ökar mest hos företagen. Hos Revent, som tillverkar bakugnar, ökar värdet 

på produkten som mest i sammanfogningen, som är den sista processen i kedjan efter bl.a. 

stansning och bockning. I sammanfogningen förekommer inga planhetsrelaterade problem, 

enligt Stefan Dufvenmark. Problemen förekommer istället i en av de första processerna, dvs. i 

stansningen. Se figur 25 för en illustration av skillnaden mellan produktens värdegenerering i 

processerna i förhållande till problemintensiteten i samma processer.  

 

Figur 25. Processen för tillverkningen av en produkt, kombinerat med förekomsten av planhetsproblem 
sorterat per process.  

Av ovan upptagna resonemang förstås att oplanheten är mest värdefull tillika kostsam i trånga 

sektorer. Planhetsproblemen som undersökts innebär i regel problem i någon av de första 

processerna hos företaget, varför inga direkta samband kan dras mellan dessa och den största 

0
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 Produktens värdekedja vs. Förekomst Planhetsproblem 
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värdeökningen i kedjan hos företagen. Då oplanhet på detta sätt inte orsakar de största 

problemen rent kostnadsmässigt, finns det ibland inte upptaget som feltyp i företagets egna 

kvalitetsundersökningar. Värdekedjan som illustrerar kostnaderna för oplanhet kan illustreras 

som en tratt, i vilken kostnaderna för oplanheterna i första processen hos företaget är de största. 

Enkelt förklarat därför att efter varje bearbetning hos slutkunderna minskar oplanheterna till 

följande process då en del oplanheter naturligt försvunnit i bearbetningen. Kostnaderna för 

oplanhet minskar successivt, för att i sammanfogningsprocessen inte vara något problem alls. 

Med andra ord - värdet för planhet i ursprungsplåten krymper ju längre in i tillverkningen en 

produkt befinner sig.  Värdekedjorna för grovplåt och tunnplåt skiljer sig åt och oplanhet i 

grovplåt är ofta vanligare förekommande och dyrare att åtgärda. Tunnplåt genomgår ofta fler 

processer och bearbetningar innan färdig produkt kan levereras.  

För att lyfta resonemanget en nivå, skriver Campanella (1999), att ”Det är sammantaget bättre 

att ur en ekonomisk synvinkel förebygga fel, för att minska kostnader för problem171.” Generellt 

är det billigare än att ta konsekvenserna av stopp i produktion när de uppstår. Att förebygga 

problem kan göras på flera sätt, exempelvis genom en extra mätkontroll där oplan plåt 

automatiskt sorteras ut, men framförallt genom att från början köpa plåt med högre 

kravspecifikation från stålverken.  Att vid maskin- och produktionslayout ta hänsyn till 

känsligheten för stopp orsakade av oplanhet är ytterligare ett steg att minska ner 

problembilden. Att producera mot viss buffert har hos flera analyserade företag skapat en 

trygghet och möjlighet att utan alltför stora konsekvenser hantera problem i produktion. 

Baksidan har varit flera ej värdeskapande arbetsmoment såsom förflyttning och lagerhållning. 

Med en större förståelse för värdekedjan av planhet i förhållande till produktens värdeskapande 

kedja liksom de direkta problemen, kan en produktionslayout anpassas för att minimera 

problem och komma närmare en resurseffektiv tillverkning.  

Ovan nämnda resonemang grundar sig på plåt från band, dvs. tunnplåt. Inom grovplåt är 

svetsningen den stora delen av värdekedjan för produkten, och också där värdet av oplanhet är 

som störst. Själva skärprocessen är med avseende på oplanhet inte kritisk, utan det är först i 

svetsningen problem uppstår, i huvudsak eftersom en hållfasthet måste kunna garanteras i 

svetsfogen. Hos STX, Vestas och Ruukki Construction i Ylivieska blir värdekedjan för produkten 

således ett mer direkt hjälpmedel att använda för att fastställa var även oplanheten orsakar 

störst kostnader. Det ger att där värdet på produkten ökar mest är också kostnaderna för 

oplanhet de största. Med en omsättning 2009 hos STX Finland på 936506 tEUR172, uppskattades 

merkostnaden för oplanhet till ”ett sjusiffrigt belopp” i Euro, enligt Teppo Alinikula.   Det ger en 

variation av omsättningen på mellan ungefär 0,1 % - 1 %, vilket får ses som en betydande del i 

merkostnad. Hos Vestas och Ruukki är problemintensiteten inte exakt bestämd, men liknande 

problem uppstår även där i den mest värdeskapande processen i kedjan; svetsningen. 

Sammanfattningsvis är värdekedjan grundläggande liksom förståelsen för hur kostnadsbilden kan 

förändras med rätt produktionsplanering.  
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8. Slutsatser 

Av de processer som analyserats, är flera beroende av plan plåt. Nedan följer dessa med 

övergripande slutsatser om varje process. I samma stycke återfinns slutsatser för de olika 

industrisegmenten och skillnader i stålkvalitet. Sedan redogörs för slutsatserna av kostnader för 

oplanhet och varför dessa kostnader inte uppmärksammats tidigare. Detta knyts samman med 

värdekedjor och vikten av att se helheten i kostnadssammanhang. Därefter följer en diskussion kring 

urval, beräkningar och trovärdighet, varpå framtida forskning diskuteras.  

Behandlingsmetoder där oplanhet är kritisk:  

 Stansning  
* Oplan plåt ökar signifikant slitaget på verktygen i maskinerna. 

* Störst merkostnaderna vid kontinuerliga hastighetssänkningar. 

* Värdekedjans utseende avgörande för produktivitet, lönsamhet liksom kostnad för 

oplanhet. 

 Pressning 
* Viktigt vid längre stillestånd i automatiska linjer. 
* Kostnadseffektiv fristående process där största kostnaderna är förknippade med 
förseningar och ersättning vid liknande. 

 Svetsning 
* Diffus kostnadsbild eftersom kostnaden är mycket produktspecifik. 
* Oplanheter en del i vardagen och som svetsning även orsakar, därför accepteras det, 
men tar mycket resurser för att åtgärda. 
 
 Automatiska Transporter 
* Stor känslighet för oplana plåtar. Kostnadsbild varierande beroende på om 
helautomatisk process eller övervakad av personal. 
* Transporter är en ej värdeskapande process där stopp i produktion får stor betydelse i 
de fall ersättning vid problem sker med manuell hantering. 
* Med många korta stopp minskas effektiviteten avsevärt och ökad tillsyn blir nödvändig.   
 
 

Övergripande slutsatser:  

 Alltså - Processproblem med höga planhetskostnader som följd finns framförallt inom 
stansning, automatisk bearbetning, svetsning och vid transportsträckor. Inom stansning, 
transportsträckor och automatisk bearbetning förekommer fel oberoende av 
industrisegment. Problem med svetsning är knutet till grovplåt och skeppsbyggnad liksom 
konstruktion (byggnadsindustri). Kombinationsmaskiner och svetsning har visat upp de 
största kraven på oplanhet.  

 Frekvens på oplanhetsproblem är företagsspecifikt. Problem sker ofta i vågor, knutet till 
förekomsten av oplana leveranser av plåt. I dessa fall skapar trånga sektorer ofta högre 
kostnader.  

 Ofta förekommer problem med en hel coil eller hel batch plåt. Bild hos i stort sett samtliga 
slutkunder är att de stora stålföretagen inte lever upp till den kundservice och 
leveranssäkerhet som önskas vid mindre fel, även om det blivit bättre. 
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 Företag upplever därför kvaliteten på stålprodukter mycket varierande. Bilden som kommit 
fram genom intervjuer är att vid hög belastning är kravefterlevnaden inte lika hög som vid 
lägre belastning.  

 Utifrån kundernas uttalanden går gränsen för vad som fungerar att arbeta med i oplanhet 
utan stora problem mellan 1,5-8 mm pilhöjd. Snittet hamnar på cirka 3,8 mm för det fallet. 
Eftersom stålindustristandard enligt ISO-standarden är mellan 2,5–10 mm i pilhöjd behövs 
en uppdatering som motsvarar dagens behov.  

 Produktionshastighet på snabb bearbetning går ner vid problem. Eftersom produktionen då 
inte utnyttjar den kapacitet som maskinparken är byggd för, leder det till outnyttjad 
kapacitet som skulle ge alternativa intäkter på lika mycket som hastighetssänkningen 
motsvarar.  

Specialstål:  

 Analys av rostfritt material kräver mer data. Några direkta skillnader kan inte konstateras 
hos de besökta industrierna jämfört med vanlig plåt. Hos flera kunder har istället oplanhet 
setts hos ett visst material av en viss tjocklek, knutet till deras produktion.  

 Kvalitén i de förhållandevis nya specialprodukterna såsom höghållfast material är givetvis 
mycket kritisk, eftersom lönsamheten är god, konkurrensen begränsad och att det därav 
direkt skulle skada uppfattningen om tillverkarnas varumärken ifall stora problem avslöjas. 

 Höghållfast material kan vid oplanheter bara efterbehandlas ett visst antal gånger. Dyrare 
att behandla men inte fler fel! 
 

Industrisegmenterad bild av planhet:  

 För fordons- och byggnadsindustrin, samt skeppsbygge är planheten viktig då industrierna 

använder kritiska behandlingsmetoder. Skeppsbyggnad och byggnadsindustrin har högre 

oplanhetskostnader vid samma pilhöjd jämfört med tunnplåtsbearbetande industri såsom 

fordonsindustrin. 

 Rörtillverkning använder överlag inte kritiska tillverkningsmetoder, och är mindre 

påverkad av planhet. 

 Vitvaruindustrin intressant ur ett rostfritt perspektiv, men kräver mer underlag och 

bredare analys för att skapa en allmän förståelse, separation av problem liksom 

uppskattning av kostnader för denna kategori.  

Nyttan av planhet och kostnaden för oplanhet 

Allmänna slutsatser kostnad för oplanhet:  

 Viljan att betala mer för plant material är inte nödvändigtvis kopplat till den 
planhetsstandard som köps i dagsläget. 

 Det är ofta inte de korta stoppen som kostar, utan konsekvenserna i det långa loppet. 
Framförallt när farten i maskinerna måste sänkas under en längre tid, eller när ett flertal 
mindre stopp sker kontinuerligt, utan att någon egentlig orsak fastställs. Förseningar på 
grund av större problem, råmaterialbrist eller andra övergripande problem är de dyraste 
att åtgärda. Därför är jämnhet i kvaliteten/ avvikelserna essentiellt.  

 Det går att fastställa att kundens värdering av planhet, på samma sätt som 
processkostnaderna av oplanhet, är starkt företagsspecifikt. 

 Den största kostnaden för ett enskilt företag varierar, och endast inom grovplåt och 
svetsning har oplanhet visat sig vara den största felbristkostnaden i en specifik 
bearbetningsprocess. 
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Följande slutsatser kan dras med hjälp av kostnadsbilden och Tabell 9 ovan: 

Spannet i kostnadsbilden för oplanhet sträcker sig från ingen kostnad alls till en kostnad på 519 

kr/ton där problemen varit av omfattande karaktär. Enstaka problem med oplanhet kan kosta 

mycket pengar. Stora enstaka stopp ses tyvärr ofta som engångshändelser, varför orsaksanalys 

ner på nivån om materialet är oplant, ofta inte genomförs hos företag.  

Oplanheter hos kunder skapar kostnader på någonstans mellan 0-4% av 

produktionslinjekostnaden, beroende på industrisegment. Kostnaden i förhållande till 

materialkostnaden är som mest 2,66% av 

materialets inköpspris. I relation till 

årsomsättning på företag kostar oplanhet 

som mest 0,5 % av årsomsättningen hos ett 

företag. 173 

Hos de 33 % som är villiga att betala mer 

(se figur 26) är snittet på den accepterade 

merkostnaden för felfritt material 9,5 % 

mer än dagens pris. Med alla 100% 

tillfrågade medräknat hamnar snittet 

istället på 3,6 %.  

Merkostnaden för oplanhet hos ett fåtal 

företag har värderas högre än de kostnader 

som framräknats i denna rapport. Anledningen är att exemplen endast tar upp kostnader för en 

enskild process och inte tar hänsyn till de följder det får i resten av produktionslinjen. 

Kostnaden kan alltså bli högre om problem förekommer i flera bearbetningsprocesser, beroende 

på värdekedjan hos produkten.  

  

                                                           
173

 Slutsatser baserade på material från intervjuade företag i denna rapport. 

Behandlingsmetod Kostnad i % av 
materialkostnad 

Kostnad i förhållande till det tänkta 
företagets omsättning (%) 

Laserskärning 0.1 0,03 

Pressning 0,99 0,00016 

Stansning 0,1- 2.66 0,26 

Svetsning Ej medtaget - för stor 
variation! 

0,1-1 

Automation 0,01-0,1 0,08 
 

Tabell 9. Oplanhetskostnader i förhållande till materialkostnad och ett typföretags omsättning.   

67% 

33% 

Antal procent som är villiga att 
betala mer för planare material 

Vill ej betala mer Kan tänka sig betala mer

Figur 26. Kundernas betalningsvillighet för planare material 
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Varför har dessa kostnader inte uppmärksammats tidigare?  

 I flera fall är det på kort sikt billigare att slänga plåten och få igen skrotpriset utan att behöva 
analysera vad felet beror på. Särskilt om plåten är liten. Det skapar en attityd där 
planhetsproblem ofta inte kommer upp till ytan.  

 Problem med planhet är hos flera företag litet i förhållande till problem med 
tjockleksavvikelse, märken i plåten, eller andra tillverkningsrelaterade stopproblem. Ofta får 
problemen därför ingen direkt uppmärksamhet. Problem som materialbrist, fellevererat 
material och stopp pga. materialdeformationer utöver planhet, är betydligt vanligare och 
lättare att inhämta statistik från.   

 Oplanhet kan lätt förväxlas med inre spänningar, eftersom inre spänningar först syns efter att 
en plåt har blivit behandlad. Det är lätt att tro att allt beror på inre spänningar om ingen 
oplanhet har setts när plåten togs in i produktion. Det är ofta lättare att då skylla på inre 
spänningar och ofta kan även de synliga oplanheterna döljas av plåtens egen tyngd i början av 
processen.   

 Värdekedjor kan delvis ses som ett sätt att förstå kostnadsfördelningen av oplanheter på. Den 
del i kedjan där värdet på en produkt ökar mest är oftast inte samma ställe i kedjan som 
kostnaden av oplanhet är störst. Det förklarar att kostnaderna inte alltid uppmärksammats 
där kedjan ser ut på detta sätt.  

 Historiskt sett har plåt av en viss kvalitet levererats. Därför har processerna anpassats efter 
plåtens kvalitetet istället för tvärtom. Många har därför redan metoder för att avlägsna 
oplanheter, märken och bucklor, så de ifrågasätter därför inte plåtens planhet. Men dessa 
processer innebär extra kostnader för företaget, vilket ökar värdet för plan plåt.  

Sammanfattningsvis varierar kostnaden av oplanhet kraftigt mellan olika kundgrupper och 

mellan företag inom samma kundgrupp beroende på volym och bearbetningsmetod. Exempelvis 

gör stansning och laserskärning samma jobb, fast med olika tempo och lämpar sig därför till 

olika processer. Samma produkt kan därför ha olika kostnadskalkyl beroende på 

tillverkningssätt. På samma sätt blir oplanhetskostnaden olika stor i de två fallen, och får viss 

betydelse i relation till övrig produktion och felkostnader. I ena fallet kan problembilden vara 

tydlig, medan den i det andra är diffus och oklar. Sammantaget blir problembilden olika, vilket 

gör att kostnader i ett fall kan vara högst aktuella att diskutera, medan det i det andra fallet inte 

tas upp alls. Andra, mer synliga problem som inkapslingar i stålet, märken och ytdefekter får 

större uppmärksamhet. Istället går den misstänkt oplana plåten oftast att använda, även om 

processen tar längre tid. Det är enklare än att reklamera, och mindre risk för produktionsbortfall 

på grund av lång leverantid. En osäkerhet kring hur bra plåt som går att få är ännu en aspekt 

som bidrar till att dessa kostnader inte klaras ut.  

Värdekedjor och kostnadsfördelningen  

 Värdekedjan för planhet hos slutkunder kan liknas vid formen av en megafon. Generellt sker 
en ökad kostnad för oplanhet ju längre in i värdekedjan produkten hinner innan defekten 
upptäcks. Störst kostnad för stopp återfinns där värdet hunnit öka mest, alltså vid 
sammansättning.  

 Hos grovplåten sker ofta bearbetning med ursprungsmaterialet intakt i flera steg och den 
tidiga bearbetningen är också den mest omfattande, varför ursprunglig planhet har stor 
kostnadspåverkan.  

 Hos grovplåt är värdekedjan för planhet mer lik den för produkten, varför också kostnaderna 
för oplanheter i grovplåt är en större kostnad i förhållande till den totala 
produktionskostnaden.  
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Sammanfattningsvis kan följande sägas:  

 Om det är kritiska processer i början av en värdekedja - lägg pengar på att köpa planare plåt i 
det fallet.  

 Om många bearbetningsprocesser finns innan en kritisk process – lägg inte pengar på plan 
plåt, då det inte kommer spela avgörande roll. Ursprunglig planhet kommer redan ha 
försvunnit före den kritiska processen.  

 Belys värdekedjan för planhet. Anpassa inköpsmaterialet till värdekedjan eller anpassa 
kedjan till det material som köps in och väg kostnaderna mellan dessa för att ta rätt beslut!   
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8.1 Diskussion om oplanhet, urval och osäkerhetsfaktorer 

Oplanhet är något som alltid kommer förekomma så länge produktionsmetoden för plåt ser ut 

som den gör. I denna uppsats har problemet belysts, kvantifierats och diskuterats i termer av 

framförallt merkostnader. Men själva gränsen för oplanhet i olika applikationer har medvetet 

inte analyserats i detalj. Dels eftersom detta kan skilja sig åt beroende på operatör, maskintyp 

liksom konstruktion av in- och utmatning till maskinen. Men även för att en sådan siffra inte 

säger så mycket om inga faktiska uppgifter på merkostnaden kan påvisas för respektive 

oplanhet. Viktigt att poängtera är istället att flera företag för vissa processer efterfrågar en 

standard på plåt som i flera fall inte ens förbättrad kvalitet klarar av att uppnå. (Den vanliga 

standarden är inte i närheten av att uppnå kraven.) Det bevisar att det finns kostnader för 

oplanhet som inte ska underskattas. 

Generellt försöker företagen i undersökningen minska ner felkostnader så mycket som möjligt, 

liksom förebygga det som förebyggas kan. När det blir stora problem med förseningar från 

leverantörer, en maskin repar en plåt, det blir elfel i maskinen så den stannar, eller någon givare 

går sönder, blir stoppen förhållandevis långa. När en plåt är oplan av olika anledningar, är det 

inte lika lätt att mäta hur lång tid avhjälpandet tar. På samma sätt har intervjupersonerna inte 

alltid koll på hur ofta det händer, utan gör en uppskattning av stoppfrekvensen. Enligt Söderlund 

skulle detta indikera att det hos företagen, som inte känner till vad planhet kostar för dem, inte 

heller innebär något större problem. Vidare ställer man sig då frågan: Vad är då de största 

problemområdena för dem? Hos exempelvis 3D mekaniska, som inte har så stora problem med 

planhet, är ett bekymmer att plastskyddet på plastbelagd plåt vid stark värmepåverkan i 

processerna lossnar. Kraven från kund gällande plastskyddet, gör att de inte kan sälja vidare allt 

material. Hos ITE Fabriks är planhet inget större problem heller, men värre är 

tjockleksvariationer i material, liksom hål och repor i plåten. Vissa specifika produkter är riktigt 

kritiska, men tillverkas i material som ej berörs i denna rapport. För Volvo personvagnar är 

ytproblem i plåten efter pressen eller stansen ett betydligt vanligare problem och mer 

diskuterat. Och det är just detta som gör oplanhetsproblemet svårgreppbart. Det förekommer, 

men man har lärt sig leva med det på olika sätt, bland annat genom omplanering, sänkt fart i 

maskinerna och processer för att räta ut oplan plåt.  

Medvetenhet om vad råmaterialet orsakar i form av planhetsproblem för vissa applikationer 

finns ofta. Gemensamt för dessa är att ingen av dem, trots medvetenheten, analyserat vad 

planhet kostat dem. Söderlund beskriver att kundtillfredsställelse handlar om en 

sammanvägning av de antal aspekter som är viktiga och utgör intrycket av en vara, som sedan 

beslut grundas på. Eftersom planhet inte är den enskilt största faktorn som samvarierar med 

intrycket som kunden har av stålprodukten, innebär det enligt honom att planhet för de flesta 

kunder inte är en viktig aspekt. Anledningarna kan vara flera. En teori är att plåten kan användas 

ändå, även om arbetet tar längre tid. En annan kan vara att det är krångligt och svårt att 

reklamera något på grund av planhetsproblem. Dels för att riktiga mätningar inte är så lätta att 

utföra, men också för att reklamationer av plåt är administrativt tungt och tar lång tid, i flera fall 

2-3 månader att få ersättning för.  Inte hos ett enda av de bearbetande företagen som besökts, 

förutom skeppsvarvet STX i Åbo, fanns oplanhet medtaget som en direkt felkostnad vid 

maskinerna.  

Ur en annan aspekt, där kvalitet inte definieras ur kundens uppfattning utan snarare är 

utvärdering av ett antal inverkande parametrar, föreligger hos ett flertal av 
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tillverkningsindustrierna ett stort behov av plana material. De kostnadsexempel som beräknats 

för de olika tillverkningsprocesserna, indikerar att de tillverkande företagen inte alltid är 

medvetna om vilka förluster som görs på grund av oplana material. Företagen har i vissa fall 

uttryckt sig om leverantörsproblem ur aspekten oplan plåt, men inte undersökt saken djupare 

än att de bytt leverantör tills godkänd plåt hittats, till ett bra pris. Det finns således redan nu ett 

värde med den standard som stålverken bestämt och i de flesta fall ger det tillräckligt god 

kvalitet för kundens behov.  

I vissa fall är behovet av planhet till synes inte stora, men i denna avhandling har det via 

teoretiska kostnadsberäkningar visats att planhetsbristkostnader inte är ringa. Ett tydligt 

exempel på detta är vid svetsning av framför allt kälfogar av olika slag. Vid kälfogar är små 

spaltavstånd inte synliga för ögat. Det innebär dels att extra svetsgods används för att producera 

en viss längd fog, men även att indirekta kostnader på grund av en sämre fog med ökad risk för 

fogsprickor vid höga belastningar kan förekomma.  

För att undvika avgörande ekonomiska effekter orsakade av oplanhet i processer är 

kommunikation oerhört viktigt, både inom och utanför företaget.  Genom en nära dialog med 

ståltillverkarna, likt den som diskuterats mellan biltillverkare och dess leverantörer, skulle 

möjligheten att påverka kvaliteten öka, liksom konkurrenskraften för såväl leverantör som dess 

stålbearbetande kund. 

Avslutningsvis poängteras att oplanheter med största säkerhet till bitvis något högre, bitvis 

lägre merkostnaden än vad som kunnat presenteras i denna rapport.  

Osäkerhetsfaktorer 

Nedan följer osäkerhetsfaktorer som framkommit under arbetets gång, som det har tagits hänsyn till 

och som i möjligaste mån har minimerats.  

 Fel valda kostnadsexempel 

 Osäkra beräkningsvärden pga. kvalificerade approximationer 

 Intervjupersoner har i vissa fall haft låg kännedom om nyckeltal 

 Intervjupersoner har inte kunnat vara objektiva. 

 Olika mycket information har kunnat tas fram beroende på regler kring noterade 

börsbolag i olika länder.  

 Kostnadsexemplens generaliserbarhet över: 

- En större marknad 
- Andra plana stålprodukter 
- Tillverkningsindustrier sinsemellan 

 Vissa tyngre material kan ha oplanheter som inte syns på grund av att materialets 
egen tyngd. Oplanhet syns då först efter svetsning eller kapning, då materialet blivit 
lättare eller ändrat form. 

 

Ovan nedskrivna faktorer har delvis nämnts och diskuterats i inledningen av arbetet. I osäkra 

fall har företaget kontaktats i efterhand för att validera uppgifter eller en annan person 
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kontaktats för att få en annan synvinkel. Approximationer har gjorts i samband med 

kostnadsexemplen, då främst rörande intensiteten av problem i de olika fallen. Ofta har 

kvalificerade uppskattningar gjorts utifrån konstateranden på plats och givetvis utifrån det som 

direkt delgivits från de intervjuade personerna. 

Kostnadernas generaliserbarhet på en större marknad och mellan företag har tidigare nämnts 

och bör åter nämnas. I vissa fall kan företags problem med identisk tillverkning jämföras direkt, 

och i andra fall går det inte alls. Ofta är problembilden processtyrd snarare än knuten till att de 

säljer till samma kundkategori.  
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8.2 Framtida forskning 

Här nedan följer några intressanta områden som inte ryms inom detta arbete, men som bör ges tid 

att undersökas inom ramen för oplanhet & ståltillverkning.  

Undersöka vad som definierar inre spänning och oplanhet i valsad plåt, för att i framtiden 

utveckla bättre mätsystem som kan hantera oplanheter som inte syns. Exempelvis kan det som 

idag upplevs som inre spänning av stålproducenten och stålkonsumenten, i själva verket vara 

dolda oplanheter i utspänt läge, som inte uppfattas som vågor pga. tyngdkraften.  

Undersöka vilka kostnader som indirekt är kopplat till planhetsproblem. Främst är det viktigt att 

inse att planhetsbekymmer nu reduceras genom att maskiner och arbetssätt anpassats till 

dagens standard och kvalitet på plåt. Detta är givetvis underbyggt av stora 

investeringskostnader för forskning och nya maskininköp, för att komma runt problem, vilket 

även utgör planhetsbristkostnader som denna marknadsanalys inte tagit hänsyn till. Dock är 

dessa kostnader väldigt svåra i många fall att upptäcka och kräver mycket djupgående historisk 

information, viket bör genomföras internt och dokumenteras specifikt för varje företag. 

Undersök vidare hur de processer som uppvisat problem och de konsekvenser det har fått i 

termer av oplanhet, kan användas för att styra planhetskrav vid stålproduktion av 

produktspecifik plåt efter kundsegment. 

Undersöka hur layoten i tillverkningen; planering och struktur av processer kan minska 

kostnaderna vid planhetsproblem och övriga stopp i produktionen.   

En djupare studie av höghållfasta material och bearbetningsproblem, då planhet inte upplevs 

vara en särskilt problematisk parameter i dessa fall. Vilka är de vanligaste planhetsrelaterade 

problemen för höghållfasta material? 
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9. Ordlista 

Coil – Stor rulle med plåt i en viss dimension, längd och sort. Väger upp till cirka 12 ton. 

Coil-Set – Formen som bandplåt får vid avrullning från stålrulle. Ju närmare centrum av rullen 

plåten kommer från, desto mer rullformad kommer plåten vara.  

Slabs- Gjutna tackor av stål som sedan kan upphettas och formas till plåt. 

Band- Avser plåt som hasplats upp på rulle. Är i vissa fall i upprullad form, och i andra 

upphasplad.  

Brottgräns – den gräns för maximal påfrestning ett visst material klarar innan det brister.174 

Sträckgräns – den högsta belastning som stålet tål utan att få kvarvarande deformation. 

Deformationer som uppstår av belastning under sträckgränsen är elastiska och blir inte 

kvarstående. 175 

Pilhöjd – Höjd som materialet är oplant i förhållande till omgivande del av material. Mäts 

manuellt genom att lägga en stållinjal över materialet och mäta mellanrummet mellan material 

och linjal där det finns.  

Plasticitet - Deformation i ett material som inte återgår efter att den deformerande kraften tas 

bort. 

Steel Service Center - Ett begrepp för de företag (grossister) som köper stål från stålverket i 

stora rullar, klipper upp dessa i mindre ark/rullar och säljer de vidare till mindre kunder. 

Tillverkningsindustrin – I denna rapport avser det slutkunden som bearbetar plåten.  

  

                                                           
174

 Löfgren, T, 2009 
175

 Ibid 
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Bhadeshia, H. K. D. H. Legering av metaller, sammanfattning: 

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2004/titanium/hume.rothery.html 2011-06-18 

Boverkets standard BSK07, 7:21: 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/Rattelseblad/boverkets_handbok_

om_stalkonstruktioner_BSK07_rattelseblad_20080905.pdf 2011-09-18 

British Stainless Steel Association EN Standards: 

http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=289 2011-09-01 

Cost of Quality, Quality Planning and The Bottom Line, Webartikel, G.Dennis Beecroft, 

http://www.bisrg.uwaterloo.ca/archive/RR-01-08.pdf 2011-09-03 

Företagsinformation online: 
http://www.largestcompanies.com/default.asp?cc=FI&lev2=TopList&lev2Desc=The_largest_em
ployers&AdPageId=30&list=5&lang=ENG&lev3=OrgDetail&lev3Desc=STX_Finland_Oy&ftgnr=14
6050&rec=55&remind=send 2011-11-22 
samt 
http://www.proff.se/infopage/5562011147/ 2011-10-12 
http://www.121.nu/onetoone/foretag/ferruform-aktiebolag-30C4/ekonomi 2011-09-16 

 

European Steel in Figures (Eurofer) :  

http://www.eurofer.org/eurofer/Publications/pdf/2010-ESF.pdf 2011-06-20 

Information om olika svetstekniker av svenska svetskommissionen: 

http://www.svets.se/tekniskinfo/termiskskarning/gasskarning.4.ec944110677af1e838000976

4.html  2011-08-10 

samt 

http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/mmamanuellmetallbagsvetsning.4.ec944

110677af1e8380009888.html 2011-09-01 

ISSF: http://www.worldstainless.org/ 2011-08-10 

Jernkontoret utbildningspaket: 

http://www.jernkontoret.se/ladda_hem_och_bestall/publikationer/stal_och_stalindustri/jks_ut

bildningspaket/jkutbpak_del9.pdf  2011-08-17 

Luna svetsningsinformation tillsatsmaterial: 
http://www.kronlund.se/PDF/Tillsatskatalog%202011%20juni.pdf 2011-10-12 
 
Nationalencyklopedin om svetsning, pressning, rullformning & stansning: 
http://www.ne.se/svetsning http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/lang/pressning  
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/rullformning 
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/kort/stansning 2011-08-09 

Porters Five forces model: 

http://www.lahcon.se/analytisk-strategi/framemetoder/porters/index.htm 2011-08-31 

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2004/titanium/hume.rothery.html
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/Rattelseblad/boverkets_handbok_om_stalkonstruktioner_BSK07_rattelseblad_20080905.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/Rattelseblad/boverkets_handbok_om_stalkonstruktioner_BSK07_rattelseblad_20080905.pdf
http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=289
http://www.bisrg.uwaterloo.ca/archive/RR-01-08.pdf
http://www.largestcompanies.com/default.asp?cc=FI&lev2=TopList&lev2Desc=The_largest_employers&AdPageId=30&list=5&lang=ENG&lev3=OrgDetail&lev3Desc=STX_Finland_Oy&ftgnr=146050&rec=55&remind=send
http://www.largestcompanies.com/default.asp?cc=FI&lev2=TopList&lev2Desc=The_largest_employers&AdPageId=30&list=5&lang=ENG&lev3=OrgDetail&lev3Desc=STX_Finland_Oy&ftgnr=146050&rec=55&remind=send
http://www.largestcompanies.com/default.asp?cc=FI&lev2=TopList&lev2Desc=The_largest_employers&AdPageId=30&list=5&lang=ENG&lev3=OrgDetail&lev3Desc=STX_Finland_Oy&ftgnr=146050&rec=55&remind=send
http://www.proff.se/infopage/5562011147/
http://www.121.nu/onetoone/foretag/ferruform-aktiebolag-30C4/ekonomi
http://www.eurofer.org/eurofer/Publications/pdf/2010-ESF.pdf%202011-06-20
http://www.svets.se/tekniskinfo/termiskskarning/gasskarning.4.ec944110677af1e8380009764.html%20%202011-08-10samt
http://www.svets.se/tekniskinfo/termiskskarning/gasskarning.4.ec944110677af1e8380009764.html%20%202011-08-10samt
http://www.svets.se/tekniskinfo/termiskskarning/gasskarning.4.ec944110677af1e8380009764.html%20%202011-08-10samt
http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/mmamanuellmetallbagsvetsning.4.ec944110677af1e8380009888.html
http://www.svets.se/tekniskinfo/svetsning/metoder/mmamanuellmetallbagsvetsning.4.ec944110677af1e8380009888.html
http://www.worldstainless.org/
http://www.jernkontoret.se/ladda_hem_och_bestall/publikationer/stal_och_stalindustri/jks_utbildningspaket/jkutbpak_del9.pdf%20%202011-08-17
http://www.jernkontoret.se/ladda_hem_och_bestall/publikationer/stal_och_stalindustri/jks_utbildningspaket/jkutbpak_del9.pdf%20%202011-08-17
http://www.kronlund.se/PDF/Tillsatskatalog%202011%20juni.pdf
http://www.ne.se/svetsning
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/rullformning
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/kort/stansning
http://www.lahcon.se/analytisk-strategi/framemetoder/porters/index.htm%202011-08-31
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Scania ekonomisk rapport: 

http://www.scania.com/Images/Scania%20Interim%20Report%20Jan-

Sep%202011_265638.pdf  2011-09-18 

SSAB om bockning i Hardox, Weldox: 
http://www.ssab.com/Global/Hardox/Brochures/sv/012_SSAB_plate_bockning_SV.pdf   
2011-08-09 
 
SSAB Large Cap Seminarium 2010: 
http://www.ssab.com/Global/SSAB/Financial_information/en/presentations/Carnegie_Mar201
0%20%5BSkrivskyddad%5D.pdf 2011-06-14 
 
Statistik för fransk bilindustri: 

http://www.ccfa.fr/statistiques/faits-et-chiffres/en-europe/s 2011-09-01 

 

Steel-N: 

http://www.steelbb.com/steelprices/stainless/ 2011-08-10 

Svensk standard rostfria stålsorter:  

http://www.sis.se/metallurgi/j%C3%A4rn-och-st%C3%A5l/verktygsst%C3%A5l/ss-en-10088-12005 

2011-07-14 

Tata Steel EN-standard stål: 

http://www.tatasteeleurope.com/file_source/StaticFiles/Business_Units/CSPUK/tolerances_10

131_RGB.pdf 2013-03-02 

 

  

http://www.scania.com/Images/Scania%20Interim%20Report%20Jan-Sep%202011_265638.pdf
http://www.scania.com/Images/Scania%20Interim%20Report%20Jan-Sep%202011_265638.pdf
http://www.ssab.com/Global/Hardox/Brochures/sv/012_SSAB_plate_bockning_SV.pdf
http://www.ssab.com/Global/SSAB/Financial_information/en/presentations/Carnegie_Mar2010%20%5BSkrivskyddad%5D.pdf
http://www.ssab.com/Global/SSAB/Financial_information/en/presentations/Carnegie_Mar2010%20%5BSkrivskyddad%5D.pdf
http://www.ccfa.fr/statistiques/faits-et-chiffres/en-europe/s
http://www.steelbb.com/steelprices/stainless/
http://www.sis.se/metallurgi/j%C3%A4rn-och-st%C3%A5l/verktygsst%C3%A5l/ss-en-10088-12005
http://www.tatasteeleurope.com/file_source/StaticFiles/Business_Units/CSPUK/tolerances_10131_RGB.pdf
http://www.tatasteeleurope.com/file_source/StaticFiles/Business_Units/CSPUK/tolerances_10131_RGB.pdf
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10.3 Intervjuer  

Nedan följer intervjuade företag med kontaktpersoner. Tabellen är sorterad på företag. 

Intervjuade personer Företag Datum Typ av intervju Plats    

Björn Dahl 3D Mekaniska 2011-06-15 Studiebesök & 
Intervju 

Vilshult 

Kurt Reymer ABB 2011-06-17 Telefonintervju Västerås 
David Johansson AHAB Steel 2011-08-31 Studiebesök & 

Intervju 
Storfors 

Kent Blom Atlas Copco  2011-06-27 Telefonintervju Örebro 

Inge Caremalm, 
Peter Åberg 

BE-GE 2011-09-13 Telefonintervju   Oskarshamn 

Johan Eriksson 
 

BT –Mjölby 2011-09-12 Telefonintervju Mjölby 

Bo Karimi BTT 2011-07-08 Studiebesök & 
Intervju 

Kisa 

Anders Larsson Dynawind 
Morphic 

2011-06-14 Telefonintervju   Kristinehamn 

Peter Hansson Enercon 2011-09-21 Telefon- och 
mailintervju 

  Malmö 

Per-Åke Pettersson ESAB 2011-08-19 Telefonintervju   Göteborg 

Stefan Onkenhaut HIAB 2011-09-23 Studiebesök & 
Intervju 

Hudiksvall 

Per Olsson (VD) ITE Fabriks 2011-06-16 Studiebesök & 
Intervju 

Olofström 

P.O Jansson   Jansson-
industri 

2011-09-20 Telefonintervju Gnosjö 

Frank Edvinssion Laserkraft 2011-06-14 Telefonintervju Bredaryd 

Michael 
Abrahamsson 

Lincoln 
Sverige 

2011-09-22 Telefonintervju   Lidköping 

Hans Engström 
 

Luleå 
Universitet 

  2011-06-14 Telefonintervju Luleå 

Per Lundgren NIAB  2011-09-20 Telefonintervju Piteå 

Sven-Ove Larsson Nilab 2011-09-23 Telefonintervju Umeå 
Lars Ingvarsson  
 

Orctic AB 2011-08-24 Telefonintervju Borlänge 

Lars Törnander, 
Kenan Cosic 

Outokumpu 
Stainless 
Tubular 

2011-08-31 Studiebesök & 
Gruppintervju 

Storfors 

Rickard Löfgren Pullmax 
Sverige 

2011-06-15 Telefonintervju Göteborg 

Roy Åkerlund,  
Stefan Dufvenmark 

Revent  2011-09-28 Studiebesök & 
Intervju 

Upplands Väsby 

Pentti Rehn Ruukki 
Constructions 

2011-06-28 Studiebesök & 
Intervju 

Ylivieska (Finland) 

Carl Råstedt (VD)  Ruukki 
Precisionsrör 

2011-06-29 Studiebesök & 
Intervju 

Lappvik (Finland) 

Peter Sandvik (Vice Ruukki Metals 2011-06-27 Studiebesök och Helsingfors 
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VD)  intervju (Finland) 

Bertil Waldén Sandvik 2011-08-24 Telefonintervju Sandviken 
Hans Strandell Sandvik  2011-06-30 Studiebesök & 

Intervju 
Sandviken 

Börje Öhman SBA Interiör 2011-06-29 Studiebesök & 
Intervju 

Svartå (Finland) 

Kurt Rönnqvist, 
Michael Lundbeck 

Scania 
Ferruform 

2011-09-27 Studiebesök & 
Intervju 

Luleå 

Magnus Titus  Shapeline AB  2011-08-12 Intervju Linköping 

Per Kierkegaard  Shapeline AB  2011-09-02 Intervju Linköping 

Tomas Hyllengren Shapeline AB  
 

2011-05-25 Intervju Linköping 

Juha Ylipuranen & 
Markuu Flygare 

SLP 2011-09-27 Studiebesök & 
Intervju 

Övertorneå 

Arne Stockman SSAB 2011-06-17 Studiebesök & 
Intervju 

Oxelösund 

Birgitta Fries, Jose 
Puente, Magdalena 
Nilius 

SSAB 2011-06-01 Gruppintervju/
Möte  

Borlänge 

Mats Haglund 
Anders Carlestam  

SSAB 2011-05-30 
2011-08-19 

Intervju Oxelösund 

Börje Sundell   SSAB 2011-09-13  Telefonintervju Borlänge 

Marcus Olsson Stans & Press  2011-06-15 Studiebesök & 
Intervju 

Olofström 

Teppo Alinikula STX 2011-06-27 Studiebesök & 
Gruppintervju 

Åbo, (Finland) 

Roger West Surahammars
bruk 

2011-05-24 Telefonintervju 
 

  Surahammar 

Hannes Raulset Svetskommissi
onen 

2011-09-15 Telefonintervju Stockholm 

Sami Tietavainen Swegon 2011-09-08 Telefonintervju Kvänum 

Albert Westendorp, 
Jan Driessen, 
Steven Roelofs, 
Egbert Jansen 

Tata Steel  2011-06-21 Seminarium 
med ansvariga 
inom kvalitet & 
produktion 

Ijmuijden 
(Nederländerna) 

Lennart Persson ThyssenKrupp 
Tailored 
Blanks 

2011-06-14 
2011-06-16 

Telefonintervju 
& Studiebesök 
med intervju 

Olofström 

Martin Karlsson Trumpf 
Maskin AB 

2011-10-06 Mässbesök och 
intervju under 
Blech Nordic 

Älvsjö 

Karsten Dahl Vestas Tower 
Production 

2011-09-10 Telefonintervju Vestas, Danmark 

Anders Skogsgård Volvo PV 2011-06-14 Studiebesök & 
Intervju 

Karosserifabrik, 
Olofström 

Thomas Sahlin Westbaltics 2011-09-01 Studiebesök & 
Intervju 

Töcksfors 
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11. Appendix: 

11.1 Bilaga 1 - Forskningsparadigm 

Teoretisk genomgång om positivistisk och interpretivistiskt synsätt som arbetsmetoder. 

Att bedriva forskning på marknadsnivå innefattar ett antal olika parametrar som måste ingå för 

val av forskningsområde, och metodologi som ska resultera i kvalitativa slutsatser. Här avses 

dessa parametrar klargöras och motivera val av metodik för att besvara denna uppsats 

forskningsfråga - Hur viktig är planhet på marknaden av plana stålprodukter?  

Collis, J. och Hussey, R., (2009) beskriver två olika synsätt som påverkar hur man bedriver sin 

forskning. Dessa kallas paradigm och är av två separata föreställningar av hur omvärlden bör tolkas 

samt vad som representerar kunskap. En generell definition är: 

”Ett forskningsparadigm är ett filosofiskt ramverk för hur en vetenskaplig forskning ska 

bedrivas. Filisofi är användningen av förnuft och argument för att söka sanning och 

kunskap, särskilt för en ultimat realitet, eller inom generella förfaranden och principer.” 

(Oxford Compact Dictionary and Thesaurus, 1997, s.557)  

Det första är ett positivistiskt synsätt. Detta härstammar från naturvetenskapens sätt att 

strukturera och finna metoder för forskningsproblem. Det bygger på att allt kan bevisas genom 

logiska/matematiska samband, och först efter en sådan representation är fakta berättigat. Fokus 

ligger vid förklarande modeller för att förutse sociala fenomen, med precision, objektivitet och 

stringens som ledord176.  Positivism är starkt kopplat till metoder av kvantitativ karaktär, 

eftersom de bygger sin filosofi på att allt är kvantifierbart.177 

Det andra paradigmet har ett interpretivistiskt synsätt. I kontrast till det positivistiska 

paradigmet lägger detta större vikt vid att utforska komplexiteten av de sociala fenomenen. Det 

utgår ifrån att realiteten är subjektiv och multipel, samt att omvärlden skapas i vår egen 

föreställning.178 Eftersom denna filosofi grundar i att beskriva, översätta och förstå meningen 

med att problemet uppstår, snarare än att undersöka dess frekvens, så används ett spektrum av 

olika metoder vid forskning179. Problematiken är oftast av kvantitativ natur, men triangulering 

av kvantitativ såväl som kvalitativ insamlingsmetoder av data är ofta att föredra, då detta 

medför en ökad förståelse, vilket är huvudfokus. Triangulering definieras som ”mer än en metod 

används för insamling och/eller analys av data, men viktigt är de väljs från samma paradigm”180. 

De uttrycker vikten av att i ett forskningsförfarande alltid veta vilket paradigm man utgår från 

vid val av forskningsfråga och metodologi. Metodologin bör följa det synsätt som man valt att 

utgå från.181 I nutid representerar det positivistiska och det interpretivistiska paradigmen två 

extrema synsätt i en skala av ett flertal mindre distinkta sådana. Därför beskriver Collis, J. och 

Hussey, R., (2009)  att paradigmet idag istället kopplas till kvantitativ respektive kvalitativ data, 

där denna uppsats speglar det kvalitativa synsättet.  

                                                           
176

 Collis, J. och Hussey, R., (2009) kap. 4.2.1 
177

 Ibid. 
178

 Ibid., kap. 4.2.2 
179

 Ibid. 
180

 Ibid., kap. 5.5 
181

 Ibid., kap. 5.2 
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11.2 Bilaga 2 - Tillvägagångssätt för arbetet steg för steg 

Det första steget syftade till att kartlägga och kategorisera ett antal slutkunder av platta 

stålprodukter som vi sedan genomför vidare analys på. Detta steg ringar in och avgränsar 

problemet till de viktigaste områdena. 

1. Indelning av plana produkter på marknaden.  

a. Begränsning av för Shapeline intressanta produkttyper: Kallvalsat band, valsad 

grovplåt, rostfritt och höghållfast 

b. Statistisk inhämtning av kunskap kring deras omfattning på marknaden 

c. Statistisk inhämtning från branschorganisationer kring största segment på 

marknaden: Omfattning multipliceras med försäljningspris 

2.  Kategorisera produkt efter kundsegment. 

a. Statistisk datainsamling om försäljningsvolymer per kundsegment för respektive 

produkt. Kompletteras med intervjuer av stålindustrier. 

b. Multiplicera försäljning med pris för jämförelse av samtliga produkter och erhåll 

omfattning. 

Första urval: De kundsegment som har störst omfattning väljs ut för störst relevans vid vidare 

marknadsstudier. Urvalet ska dock minst täcka de tre största segmenten inom varje produkttyp. 

3.  Undersök de största segmenten vidare för att identifiera planhetsproblem 

a. Genomför intervjuer via telefon för undersökning av relevans i form av 

planhetsfrågor. 

b. Besök de industrier/företag som enligt dem har upptäckt planhetsbekymmer. 

Inkluderar intervjuer med Steel Service Centers och legotillverkare. 

c. Observationer kring planhetsbekymmer: 

i. Defekttyper och kritiska parametrar 

ii. Kritiska bearbetningsprocesser 

iii. Uppskattning av extra kostnader vid planhetsproblem 

d. Öka reliabiliteten genom besök av ett flertal inom samma segment samt inom 

andra.  

e. Sök utlåtande från experter inom området 

Andra urval: Gör ett urval av intressanta tillverkningsprocesser att analysera planhetskostnader 

för. Motiveringen bygger på fyra kriterier. 

1.  Processen ska dessutom användas inom stora kundgrupper, så att omfattningen är stor. 

2.  Tillverkningsprocessen ska vara av vikt för produktionsflödet eller tillföra stort värde till 

produkten. 

3. Processen är känslig för planhet. 

4. Empiri ska indikera att processen är kritisk gällande planhet. 
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Det andra steget syftar till att kvantifiera planhetsbehovet på marknaden. Genom djupare analys 

av de utvalda kritiska processerna analyseras marknaden kvalitativt, för att sedan kunna dra 

slutsatser kring hur problemen kan gestaltas som kvalitetsbristkostnader.  

1. Fallstudier genomförs för respektive process och exemplifieras i en relevant kontext för 

planhetsproblem. 

a. Caselösning genomförs genom djupintervju och observationer på plats hos ett 

fåtal företag för en viss process. 

i. Finn detaljer för processen och vad som händer vid planhetsfel 

ii. Undersök tillvägagångssätt/organisation för hantering av 

planhetsproblem 

iii. Sök exempelsiffror  

b. Litteraturstudier genomförs för processmaskiner 

i. Finn maskindata för kalkyl av driftskostnad 

ii. Toleransnivåer för parametrar i maskin och/eller process. 

iii. Sök förståelse för hur defekttyper påverkar processen: Exempelvis: 

Mängd tillsatsmaterial, elektrodtyper vid svetsning, hastigheter, etc.  

2. Ta fram analysmodell för varje processområde  

a. Använd casestudien och litteraturen men sök även hjälp från deltagande 

intervjuer med experter inom branschen. 

b. Diskutera sätt att koppla kostnaderna för en process till ett kundsegment. 

c. Generaliseringsantaganden och undersökning av relevans 

3. Genomför en kostnadskalkyl och applicera den på de stora segmenten på marknaden. 

a. Använd analysmodell med exempeldata från casestudien. 

b. Identifiera värdekedjan för de stora segmenten  

i. Identifiera var produktens värde skapas genom intervjuer av ett flertal 

olika företag inom samma industrigren,  

ii. Gör en generalisering av hur den genomsnittliga värdekedjan ser ut för 

produkter inom denna industri.  

c. Koppla samman processer i värdekedjan med respektive kalkylmodell och 

kategorisera de stora segmenten. 

 

Slutsats: Empiriskt resultat från marknadsundersökningen kopplas samman, och en 

kostnadskalkyl upprättas för att besvara marknadsföringsfrågan; Hur kan kundnyttan av 

planhet kvantifieras? Analysmodellen och kostnadsberäkningarna sätter värden på 

planhetersdefekttyper, vilket i framtiden kan användas av Shapeline för att fatta beslut om 

planhetsmätning.  
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11.3 Bilaga 3 - Statistisk uträkning av pris och omsättning per produktsegment 

Varmvalsat band 

 

Produktgrupp Total försäljning (ton) Total försäljning (Euro) 

Automotive: 45.1% =>       24441410.565  12220705282,500 

Building: 23.9 % =>  12952321,785  6476160892,500 

Tubes: 17.1% => 9267142,365  4633571182,500 

Metal goods: 5.5% => 2980659,825  1490329912,500 

Electrical: 3.4% => 1842589,710 921294855,000 

Non-electrical: 2.1% => 1138070,115 569035057,500 

Shipyards: 0.1% => 54193.815 27096907.500 

Others: 2.8% =>  1517426,820  758713410,000 

Total: 100% => 54193815,000 27096907500,000 

 

Kallvalsat band 

Total Volym: 48717000 ton* 0.585= 28499445 ton  
Pris 560 Euro/ton 

Produktgrupp Total försäljning (ton) Total försäljning (Euro) 

Automotive: 45.1% =>      12853249.695 7197819829,20 

Building: 23.9 % =>  6811367,355 3814365718,80 

Tubes: 17.1% => 4873405,095 2729106853,20 

Metal goods: 5.5% => 1567469,475 877782906,00 

Electrical: 3.4% => 968981,130 542629432,80 

Non-electrical: 2.1% => 598488,345 335153473,20 

Shipyards: 0.1% => 28499,445 15959689,20 

Others: 2.8% =>  797984.460 446871297.60 

Total: 100% => 28499445.000 15959689200.00 
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Galvaniserat band (Hot-dipped) 

Total Volym: 26584 ’000 ton* 0.585= 15551640 ton  
Pris: 610 Euro/ton 

Produktgrupp Total försäljning (ton) Total försäljning (Euro) 

Automotive: 45.1% =>      7013789.64 4278411680.4 

Building: 23.9 % =>  3716841.96 2267273595.6 

Tubes: 17.1% => 2659330.44 1622191568.4 

Metal goods: 5.5% => 855340.20 521757522.0 

Electrical: 3.4% => 528755.76 322541013.6 

Non-electrical: 2.1% => 326584.44 199216508.4 

Shipyards: 0.1% => 15551.64 9486500.4 

Others: 2.8% =>  435445.92 265622011.2 

Total: 100% => 15551640 9486500400 

 

Varmvalsad grovplåt 

(direkt till slutkund 62.3% av total försäljning 2007 av Quarto plates, Eurofer) 
Pris: 838.75 euro/ton 
 
Total Volym: 16731 ’000 metric tonnes * 0.623= 10423413 ton 

Produktgrupp Total försäljning (ton) Total försäljning (Euro) 

Automotive: 2.6% 271008,738 227308578,998 

Building: 22.7% 2366114,751 1984578747,401 

Tubes: 25.9% 2699663,967 2264343152,321 

Metal goods: 3.8% 396089,694 332220230,843 

Electrical: 1.4% 145927,782 122396927,153 

Non-electrical: 12.8% 1334196,864 1119057619,680 

Shipyards: 18.1% 1886637,753 1582417415,329 

Others: 12.7% 1323773,451 1110314982,026 

Total: 100%  10423413,000 8742637653,750 
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11.4 Bilaga 4 - Frågeformulär grundmodell tillverkningsindustrin 

(Här med intervjuexempel rostfria rör) 

MARKNAD  

 Hur viktigt generellt sett är planhet för rostfria rör skulle du säga? 

 Vad skulle du säga är konkurrensfördelar gentemot liknande tillverkare?  

 Vilka är era största konkurrenter när det gäller rör i Europa? 

 Är tillverkning av rostfria rör stort i Europa?  

 Hur stort är det med rostfria rör jämfört med vanliga rör? 

 Hur mycket säljs i Europa, totalt sett, om du känner till det?  

 Hur stor marknadsandel har ni inom Europa.  

 Förstå värdekedjan inom rör!  

 Hur ser en typisk värdekedja ut för er?  

 Hur ökar värdet i och med de olika processerna i verket, och var ökar förädlingsvärdet 

som mest? 

 Hur ser framtiden ut inom branschen?  Vad är trenderna inom rostfria rör? 

 Ökande efterfrågan? 

 Vissa storlekar eller tjocklekar? 

PRODUKTION 

 Vilka produkter görs? 

 Hur många produkter tillverkas på ett år?  

 Hur ser fördelningen ut mellan olika produkter? (Vad tillverkas mest?) 

 Pris? (Vilka av rören har störst värde?) 

 Vilka kundgrupper köper era olika produkter och olika dimensioner? 

Eurofer: Catering & Appliance, Process & Resources, Building & Construction, 
Transportation, Chemical & Petrochemical & Energy. 

 Ställer vissa kundgrupper högre krav på kvalitet?  

 Vilka är produkterna? 

 Är kraven relaterat till planhet? 

 Vilka är de kritiska defekterna? 

 Ställer vissa produkter högre krav på ingångsmaterial? 

 Svårare att tillverka denna produkt? 

 Produkten har flera tillverkningssteg eller fler kritiska sådana? 

 Större kvalitetskrav på färdig produkt? 

 Mäter ni produkternas kvalitet på något sätt? 

 Gör ni även installation på plats? 

 Vilken återkoppling från kunden har ni? 

 Reklamationer 

 Bestämmer ni planhetskrav tillsammans? 

 Vilka är de återkommande problemen? 
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INGÅENDE MATERIAL 

 Var köper ni plåt/band från? 

 Vilka tjocklekar? 

 Bara rostfritt eller annat också?  

 Hur mycket ingångs material0 köps på ett år? 

 Vilka krav ställer ni på materialet i planhetssynpunkt?  

 Vilken är standarden? 

 Kontrolleras materialet när det kommer till er?  

 Vilka parametrar mäts? (Är planhet viktig?) 

 Vilka mätinstrument används för mätning av planhet? 

 Hur ofta får ni dåligt material från leverantören? 

 Vad händer med det som inte uppnår planhetsstandard? 

 Vilka är felen? (kantvåg, rakhet, mittvåg, bananform, ytdefekt, etc.) 

 Har ni problem med oplanhet? 

 Bearbetas dåligt material för att köras eller returneras det? 

 Bearbetning: 

o Vilka fel kan bearbetas?  

o Hur stor procent av alla fel bearbetas? 

o Vilka är bearbetningsstegen? 

o Extra tidsåtgång? 

o Kostnad steg för steg? 

o Extra administrationskostnader? 

 

  Returnering till stålverk: 

o Kostnad i material 

o Administration 

 Kassation: 

o Kostnad för inköpt material? 

o Skrotpris? 

o Konsekvenser i produktion? 

 
TILLVERKNING  

 Hur går tillverkningen av produkterna till? 

 Hur ofta går produktionen, och hur ofta står den still? 

 Hur mycket tillverkas under ett shift? 

 Hur mycket kostar tillverkning på ett pass om 8 h. 

 Hur många arbetar? 

 Hur många olika produkter tillverkas samtidigt? Är produktlinjen hel eller uppdelad? 

 Vilken förbehandling av plåten gör ni normalt sett? (Riktning, klippning , slittning, etc.) 

 Vilka processer gör ni av plåten under tillverkning? (Rullbockning, svetsning, etc.) 

 Vilka skapar mest värde till produkten?  

 Vilka av processerna kostar mest för er under tillverkning?  

 Kostnader svetsning: 

 Elektrod 

 Strömförsörjning 
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 Antal personer per lina 

 Gas 

 Pulver 

 Rullbockning: 

 Driftskostnad 

 Personal 

 Tid för omställning 

 Vilka processer ställer höga krav på planhet? 

 Vilka är de kritiska parametrarna hos denna process som skapar känsligheten för 

planhet? 

o Återfjädring 

o Hastighet 

o Värme 

 Vilka är defekterna på ingångsmaterialet som är svåra att hantera? 

 Undersökningar i vad maskinerna/processen kan klara för oplanheter? 

o Typ 

o Pilhöjd mm 

o Ytdefekt  

o Rakhet  

o Våg (mm/m, antal vågigheter per yta) 

 Är känsligheten kopplad till produkttyp? 

 Vilka är produkterna, och hur hanterar man oplanheten? 

 Känslighet kopplat till typ av plåt? 

o Tjocklek 

o Band/plåt 

o Materialtyp 

o Dimension 

 Vilka processer drabbas oftast av planhetsproblem? 

 Hur ofta? 

 Är defekterna samma som de är känsliga för? 

 Har ni undersökt pilhöjd/steepness/vågighet när detta hänt? 

 Vad kostar ett problem i detta processteg? 

 Tid maskinen står still 

 Kostnad för maskin om den går sönder… 

 Vinst från tillverkning per 8h pass - totala kostnader per 8h pass 

 Arbetskraft: Antal personer, personalkostnad, etc.  

 Kostnad i drift för att rätta till problem 

 Material/kassationskostnad 

 Administrationskostnader 

 Indirekta kostnader från andra produktionssteg. 

 Hur ofta leder problemet till förseningar, och vad kostar detta? 

 Finns någon korrelation mellan grovhet i defekten och storleken på konsekvensen? 

 Är det svårare att arbeta med rostfria material än vanliga? 
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KOSTNADSKALKYLBERÄKNING 

 Hur mycket kostar produktionen/dag? 

 Hur mycket produceras och vad är daglig vinst? 

 Tidigare problem med planhet och varför det har förekommit!? 

 Ev. förbättringar som gjorts eller processer som LAGTS TILL FÖR ATT UNDVIKA och minska 

ner problem. (Förebyggande) Vilka besparingar har detta medfört? 

 Arbetsomkostnader-antal arbetare per moment, antal pass/ dag, kostnad /dag. Hur många 

arbetstimmar läggs per dag?!   

 Hur ofta förekommer problem ber. Av oplanhet? 

 Driftkostnader 

 Kostnader för kassation? 

 Är materialbrist ett problem?  

 Omkonstruktionskostnader/forskningskostnader 

 Skador på maskiner o dyl. i händelse av fel, vad kostar detta!? 

 Hur ofta händer det? 

 Kostnad för denna utrustning i pengar 

 Tidsåtgång extra 

 Produktionsförlust 

 Extra kostnader 

 Vilka typer av oplanheter skapar störst problem? Och var? 

 Vilka grovheter talar vi om? Pilhöjd, frekvens på våg, etc. 

 Vad är skillnaderna på olika material, höghållfasthet/rostfritt?? 

 Är det svårare med oplanheter i hållfasta material? 

 Skulle ni vilja härda materialet efter processning eller inte.  

 Händer det oftare? 

 
 Vad gör man för att motverka oplanheter? 

 Vad kostar detta? Räkna ut kostnader för detta moment. 

 Hur ofta görs det? 

 Är det svårare att förbereda material med högre hållfasthet?? 

 Hur stora problem uppstår vid exempelvis pressning? 

 Vilka är problemen? 

 Räkna på hur ofta och hur grova konsekvenserna blir.  

 Vad kan man göra för att förhindra problem? 

 Är problemen lika stora för tunnare plåtar, mindre dimensioner etc.? (Åsiktsfråga) 

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 Om det finns tillgång till mätprotokoll på defekter från leverantör, skulle detta vara 
användbart för er under produktion? 

 Vad skulle ni vara beredd att betala för perfekt plåt ur ett planhetsperspektiv? 
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11.5 Bilaga 5 - Vanliga planhetsstandarder 

ISO EN 10 029182 - Europeisk standard för varmvalsad plåt med tjocklekar över 3 mm.  

Normala planhetstoleranser, (Klass N) 

 

Special planhetstoleranser, (Klass S) 

Nominell 
tjocklek, 
(mm) 

Ståltyp L Ståltyp H 

Plåtbredd, (mm) 
< 2750 > 2750 

Längd för mätning, (mm) 
1000 2000 1000 2000 1000 2000 

> 3 < 8 4 8 5 10 Ska vara överenskommet vid 
ordertillfälle. 

> 8 < 250 3 6 3 6 

Denna används av bland annat SSAB i Oxelösund som tillverkar grovplåt i olika 

höghållfasthetsgrader. Om avståndet mellan mätpunkterna är mindre än 1000 mm så ska utöver 

givna toleranser, särskilda villkor uppnås.  

Ståltyp L: Avvikelsen ska vara maximalt 1% av mätavståndet. 

Ståltyp H: Avvikelsen är maximalt 1.5% av mätavståndet. 

EN 10 131 - Motsvarande standard för kallvalsad obelagd plåt. Tabeller uttrycker liknande 

parametrar men toleranserna i mm är snävare och starkt beroende av sträckgräns. Se nästa sida 

för tabell över dessa.  

ISO EN 10143- Motsvarande standard för galvaniserat band och plåt. Planhetstabellerna och 

tillåtna toleranser är överensstämmande med de för EN 10131. 

ASTM A6/A6M- En amerikansk standard för bland annat valsade plåtar, profiler och styckade 

band.  

ASTM A20/A20M- Den amerikanska specialstandarden för plåt till tryckbehållare.  

                                                           
182

 http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=289 2011-08-24 

 

 

Nominell tjocklek, (mm) Ståltyp L Ståltyp H 

Längd per mätning, (mm) 
1000 2000 1000 2000 

>   3 <     5 9  14 12 17 

>   5 <     8 8 12 11  15  

>   8 <   15 7 11 10 14 

> 15 <   25 7 10  10 13 

> 25 <   40 6   9   9 12 

> 40 < 250 5   8    8  11183 

http://www.bssa.org.uk/topics.php?article=289
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ISO EN 10 131184 - Europeisk standard för kallvalsad plåt. Antal mm. I avvikelse per längdenhet 

och mätning.  

 

Normal Planhetstolerans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special planhetstolerans 
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 http://www.tatasteeleurope.com/file_source/StaticFiles/Business_Units/CSPUK/tolerances_10131_RGB.pdf 
2013-03-02 

Nominell tjocklek, (mm) Normal hållfasthet Höghållfast<280-
360N/mm2 

Längd per mätning, (mm) 
1000 >1500 1000 >1500 

<   0,7 10  15 12,5 22 

<   0,7 < 1,2 8,34 12 11  20  

>   1,2 6,67 10 8,34 19 

Nominell tjocklek, (mm) Normal hållfasthet Höghållfast<280-
360N/mm2 

Längd per mätning, (mm) 
1000 >1500 1000 >1500 

<   0,7 4 6,67 6,67 12 

<   0,7 < 1,2 3,34 5,83 5 10  

>   1,2 2,5 5 4,16 9 
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11.6 Bilaga 6 - Stålframställning 

Stål kan framställas genom två processgrupper, malmbaserad i olika former (ex 

järnmalmspellets), och skrotbaserad. Enligt olika recept blandas stålet som sedan gjuts och kyls i 

stränggjutningsmaskiner till färdiga ämnen185. I Sverige sker en stor del av 

specialståltillverkningen av integrerade eller helt skrotbaserade stålverk. Av de studerade är 

exempel på sådana: SSAB Oxelösund, SSAB Tunnplåt i Luleå, samt Sandvik Steel i Sandviken. 

För att tillverka stål krävs initialt en avlägsning av ämnen som är förenade med de vitala 

materialen genom kemiska föreningar. I naturen finner vi exempelvis järn inom olika sorters 

föreningar med syre. Den process som används för att kemiskt avlägsna restämnen för utvinning 

av råjärn, kallas reduktion, och sker primärt genom smältning i masugn.186 Vid denna typ av 

process används även stora mängder av värmebehandlat stenkol (koks). Kokstillverkning är en 

separat torrdestillationsprocess där kol omvandlas genom uppvärmning i koksverk drivna på 

batterier, till 75 procent koks och 25 procent gas. Gasen tas om hand och används bland annat 

till värme. I masugnen ska kolhalten i råjärnet vara 4.5 % av den totala massan som består av 

järnmalmspellets, koks, kalk och andra tillsatsämnen187. Produktionen sker sedan i en konstant 

hastighet, genom att masugnen kan tömmas när den når en förutbestämd nivå. Slagget sorteras 

under tömmning bort, medan råjärnet samlas upp och transporteras till stålverket för 

raffinering. Att tillverka råjärn via masugn tar från det att masugnen startats till dess att råjärnet 

når stålverket, ca 1 timme. Men tillverkning av koks är tidskrävande då en process tar 18 

timmar. Innan raffinering påbörjas renas råjärnet från svavel, genom att tillsätta magnesiumoxid 

eller karbid. 

Det finns även reduktionsprocesser som sker helt i fast tillstånd. Där utvinns en järnsvamp, som 

kan användas för all typ av skrotbaserad ståltillverkning.188 Vid skrotbaserad tillverkning av stål 

återvinns först och främst skrot som uppstått vid intern produktion. Detta smälts i elektiska 

ugnar där den så kallade ljusbågsugnen är vanligast förekommande.  

 Chargering 

Råjärn och kylskrot kolfärskas sedan i en konverter, vilket innebär att kolhalten sänks genom 

kraftig tillförsel av syrgas. Syret reagerar där med kol och andra ämnen som också har hög 

affinitet, vilket tillåter kolet att oxideras i form av koloxid eller koldioxid.189 Stålet tappas först 

när mätning visat att kolhalten är 1.7 procent eller mindre.  

I denna, så kallade chargeringsprocessen, tillsätts även eventuella ämnen för legering. Råstålet 

uppvärms till mycket höga temperaturer på 1500-1600 grader, eftersom smältpunkten för 

höglegerade stålsorter är väldigt varierande. På grund av stora värmebortfall vid tappning, 

transport, samt vid gjutning, så övervärms råstålet innan det lämnar konvertern i allmänhet. 

Den normala temperaturen efter chargering ligger därför mellan 1650 och 1750 grader. 
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Så gör vi stål: Metallurgi,  SSAB Stålboken
 

186 
 Andersson, M., Processmetallurgins grunder, Kungliga Tekniska Högskolan-Institutionen för 

materialvetenskap, Stockholm, (2006), Kap. 2.1 
187 

 Så gör vi stål: Metallurgi, SSAB Stålboken
  

188
  Så gör vi stål: Metallurgi, SSAB Stålboken 

189
 Andersson, M., Processmetallurgins grunder, Kungliga Tekniska Högskolan-Institutionen för 

materialvetenskap, Stockholm, (2006), Kap. 2.1 
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 Raffinering och gjutning  

Raffinering är den sista bearbetningen innan gjutning. Syftet med denna typ av efterbehandling 

är att förkorta processtiden i konverter/ljusbågsugn och att preparera råstålet för gjutning. 

Produktionsstyrningen inom stålverk är enorm och väsentlig, inte bara för produktiviteten utan 

även för att produktion överhuvudtaget ska vara genomförbar. Det första steget efter brytning 

av material och raffinering, är gjutningsprocessen. När stålet når stålverket krävs att den håller 

starttiden för gjutningen kan påbörjas. Det är nämligen av yttersta vikt att stålet har rätt 

temperatur och slutsammansättning när den hälls ned i kokillen. Beroende på hur lång tid som 

gått sedan stålet ankom till stålverket och med vilken värmeförlusthastighet materialet har i 

kombination med legeringsmaterial som tillsätts under efterbehandlingen, kommer värmen att 

avta. Stålet gjuts sedermera till strängar, där de under processen övergår från flytande till fast 

form. Strängen gjuts genom att glida genom fyra vattenkylda plattor, som sedan kapas till 

”slabs”, som svalnar innan det körs via järnväg till valsverket. 


