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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts för Aspervall Instruments AB i 

samarbete med Vimex AS. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i 

maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap.  

Överfyllnadsskyddet har funnits på marknaden i många år och har en unik och pålitlig 

konstruktion. Produkten mäter och indikerar fyllnadsnivån i tankar för petroleumprodukter, och 

den vanligaste varianten mäter tre olika nivåer: 95, 98,5 och 99 %. Under de senaste åren har 

Vimex känt av en allt starkare konkurrens från främst den asiatiska marknaden, vilket gjort att 

de måste minska sina priser för att kunna fortsätta konkurrera.  

En konstruktionsförändring har därför gjorts, med målet att minska tillverkningskostnaderna 

med 20 %. Projektets mål är att undersöka hur mycket den nya konstruktionen bidrar till 

kostnadsreduktionen. En annan del av projektet har handlat om att undersöka de andra delarna 

under tillverkningen för att se om dessa kan effektiviseras, och därigenom sänka kostnaderna. 

Projektet har genomgått fyra olika stadier. Det första var projektplanering där en 

tidsuppskattning, en riskanalys och beskrivning av organisationen togs fram. Den andra och 

tredje delen handlade om att samla in information om både det nuvarande och nya 

överfyllnadsskyddets konstruktioner och tillverkning. Tillverkningsflöden ritades upp och de 

ekonomiska aspekterna kalkylerades och sammanställdes. Den sista delen handlade om 

montering. 

Enligt den kostnadsanalys som gjordes uppnåddes målet att minska kostnaden med 20 %. Men 

under projektets gång framgick att Vimex reducera kostnaderna ytterligare 10 %. För att detta 

ska vara möjligt måste ytterligare förändringar göras, både ur konstruktions- och 

tillverkningsprocess. 

 

  



 

 

Abstract 
This report covers a project conceived by and performed for Aspervall Instruments AB in 

collaboration with Vimex AS. It is a part of the course degree project of Bachelor of Science in 

Mechanical Engineering, MSGC17, at Karlstad University, the faculty of health, science and 

technology.  

The overflow protection for primary tanker vessels has been on the market for many years, and 

it is viewed as unique and dependable construction. The product measures and indicates the 

level of liquid petrochemical products, and the most common model has three levels of 

indication: 95 – 98,5 – 99  %. During the last few year other manufacturer from Asia have 

started competing with cheaper products. Due to this, Vimex who sell the products have to 

reduce the prices to be able to compete.  

A design update have therefore been launched by Vimex with the objective to reduce production 

costs with 20%. This degree project aim to investigate how much the new design would cost. 

The project also involve looking at the whole value chain during manufacturing, and how this 

can be streamlined.  

The project passed four different stages. The first was project planning with a time chart, risk 

management and description of organization. The second and third were current and future 

design and production. During these stages information regarding design and production were 

collected and a future scenario was sketched. The economic parts were calculated and compiled. 

Last stage assembly were focused on the assembly. 

As a conclusion the cost reduction target of 20 % is almost achieved with the new design, but 

during the project it appeared that Vimex wants to reduce the cost another 10 %. To accomplish 

this more changes have to be done, both in design and manufacturing process.  
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1. Inledning 
Kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik (MSGC17), består av ett 

projekt motsvarande 22,5 högskolepoäng, och ges vid Karlstads universitet. Projektet utförs 

hos Aspervall Instruments AB i Säffle. Handledare är från Karlstads universitet Anders 

Wickberg, och Lennart Proper, ägare och VD för Aspervall. 

1.1. Bakgrund 
Aspervall Instrument AB grundades 1959 i Västberga i södra Stockholm och flyttade 1980 till 

Säffle. Sedan 2009 ägs företaget av Lennart Proper som innehar rollen som VD. Aspervall 

tillverkar komponenter och produkter till kunder inom processindustrin. Aspervall jobbar 

långsiktigt med sina kunder och utvecklar lösningar som passar deras behov. Maskinparken är 

primärt anpassad för finmekanisk produktion med fokus på skärande bearbetning.   

Aspervall tillverkar ett överfyllnadsskydd åt Vimex som är produktägare. Överfyllnadsskydden 

har funnits på marknaden i många år och är en nivåmätare som sitter i vätsketankar för 

petroleumprodukter på fartyg, för mätning samt indikering av nivån, för att förhindra 

överfyllnad. Produkten mäter i normalfallet nivåerna 95 - 98,5 - 99 %. Överfyllnadsskyddet 

finns i olika utföranden som enkel, dubbel och trippel, vilket anger hur många nivåer det kan 

mäta. Den grundläggande funktionen för överfyllnadsskyddet är att ett rör med reed-switchar 

(sensorer) i är monterat i en tank. På detta rör sitter en bur fastsvetsad som innehåller en 

flytkropp med magnet. När vätskan i tanken lyfter flytkroppen känner reed-switchen av den och 

antingen öppnar eller sluter en elektrisk krets (beroende på modell). Antal rör som 

överfyllnadsskyddet har beror av hur många nivåer som ska kunna kännas av.  

Produkten ses som relativt unik och driftsäker, samt är utformad på det viset att reed-switcharna 

kan bytas ut utan att tanken behöver tömmas på sitt innehåll. Aspervall tillverkar produkten för 

Vimex AS som har konstruktionsansvaret. Ett gemensamt projekt drivs för att reducera 

produktens tillverkningskostnad. Planer finns också på att monteringen ska flytta från Vimex 

systerbolag Svensk Analys till Aspervall, och då få en helt outsourcad tillverkning. 

1.2. Syfte 
Projektets syfte är att analysera vad kostnaden efter den parallellt pågående 

konstruktionsförändringen av överfyllnadsskyddet blir, samt var det finns utrymme för 

ytterligare förbättringspotential. Detta arbete utförs för att kunna fortsätta konkurrera med de 

asiatiska tillverkarna gällande pris. 

1.3. Mål 
Målet med projektet är att tillsammans med konstruktionsförändringen reducera produktens 

kostnad med motsvarande 20 % av dagens försäljningsvärde. Denna kostnadsreduktion kan 

komma från produktframställningens alla delar, från tillverkning till emballage och frakt. 

Arbetet omfattar primärt analys av kostnaderna för den nya konstruktionen, men också 

identifiering av förbättringsmöjligheter i hela värdeflödet. 

1.4. Avgränsningar 
Eftersom konstruktionsförändringen pågår parallellt med projektet kommer ingen väsentlig tid 

läggas på detta. Skulle vissa förbättringar gällande konstruktionen ändå uppkomma under 

projektets gång kommer detta tas upp i ett avslutande kapitel. Materialet som 

överfyllnadsskyddet idag tillverkas av kommer inte heller att undersökas eftersom Vimex redan 

undersökt detta och produkten är certifierad med just materialet syrafast 1.4404 stål. 
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2. Genomförande och metoder 
Projektet har genomgått fyra olika arbetsblock som valt att kallats startfas, nuläge, ny 

konstruktion och montering. Startfasen för projektet behandlade i princip enbart om att 

specificera syfte och mål med projektet, samt skriva en projektplan. Nulägesblocket handlade 

om att ta reda på överfyllnadsskyddets nuvarande konstruktion, flöde och kostnader. Den nya 

konstruktionen behandlar liksom nulägesfasen konstruktion flöde och kostnader, men för den 

nya och förbättrade konstruktionen. I monteringsfasen undersöks vad monteringen av det 

befintliga överfyllnadsskyddet innehåller och kostar, samt vad den ska innehålla i framtiden 

efter en förändrad konstruktion. 

2.1. Projektplanering 
I projektets början skrevs en projektplan baserad på mallen i Handbok för mindre projekt 

(Lilliesköld & Eriksson, 2005). Detta gjordes för att en överskådlig och genomförbar plan för 

projektet skulle arbetas fram. Fokus låg på att projektet skulle gå att genomföra inom tidsramen. 

Den fungerar också som bas för arbetsgången i projektet med väldefinierade arbetsmoment och 

datum då dessa ska vara klara. Som Eriksson och Lilliesköld (2005) skriver så är det svårare ju 

längre projektet fortgår att komma med förändringar gällande projektet, om inte annat blir de 

avsevärt mycket kostsammare. 

Projektplanen har under arbetets gång uppdaterats, främst vad gället tidsplan, men också 

projektets avgränsningar. Att avgränsningarna uppdaterades berodde på olika informationer 

som erhölls under projektets gång, exempel på detta är avgränsningen av materialval och 

konstruktion som Vimex skötte själva.  

2.2. Nuläge 
I nulägesfasen undersöks den befintliga konstruktionen för att ge en bra grund att stå på vad 

gäller funktion, tillverkning, ledtider med mera. 

2.2.1. Produktundersökning 
För att få en ordentlig bild av överfyllnadsskyddet gjordes en grundlig undersökning. 

Informationen om konstruktion och komponenterna inhämtades främst genom att produkten 

undersöktes visuellt, medan tillverkningsgången av de olika komponenterna erhölls genom att 

studera beredningarna för alla ingående delar. Genom intervjuer inhämtades information för all 

de olika områdena.  

Den visuella undersökningen handlar om att undersöka en modell (figur 1) som Aspervall har 

tillgänglig. Det som skiljer modellen mot ett överfyllnadsskydd som säljs är längden, den som 

säljs är närmare fem meter lång medan modellen är en dryg meter. 
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Figur  1: Modell av överfyllnadsskyddet 

En stor del av tiden för undersökningen har lagts på att gå igenom strukturlistor för 

överfyllnadsskyddet. Listorna erhålls från Aspervalls affärssystem Monitor och i dessa listor 

ingår information om råmaterial, vilka maskiner som används vid tillverkningen av 

komponenterna samt standardpriser.  

Ett antal intervjuer av informell karaktär var en del av undersökningsprocessen av 

överfyllnadsskyddet. För de sista stegen i kedjan som överfyllnadsskyddet går igenom blev 

intervjuerna angörande eftersom Aspervall inte sköter exempelvis betning och montering.  

Efter produktundersökningen gjordes en CAD-modell efter ritningarna som fanns. Anledningen 

till att denna CAD-modell gjordes var att enkelt kunna visa upp och beskriva produktens delar 

och funktioner. 

2.2.2. Efterkalkyl 
Med hjälp av monitor har också en förkalkyl av det befintliga överfyllnadsskyddet tagits fram. 

Genom att också göra en efterkalkyl kan man se hur väl förkalkylen stämde överens med 

utfallet. Efterkalkylen ger också en blick av vad det nuvarande överfyllnadsskyddet kostade 

och på så vis kunna använda i senare skede för att se hur mycket kostnaden skiljer mellan teori 

och verklighet. 

2.2.3. Värdeflödesanalys 
Genom arbete med värdeflödesanalys var målet att kunna förbättra tillverkningsprocessen av 

överfyllnadsskyddet. Det som är viktigast med detta verktyg är ”att i detalj ta reda på hur 

verksamheten fungerar idag” (Pettersson, et al., 2009), det vill säga, hur tillverkningsprocessen 

ser ut i nuläget. Risken annars är stor att fel förbättringsarbete påbörjas. Delarna som undersöks 

i processen är produktflöde, materialflöde och informationsflöde.  
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2.3. Ny konstruktion 
Eftersom en konstruktionsförändring pågått parallellt med detta förbättringsarbete var det 

viktigt att ta reda på hur överfyllnadsskyddet skulle vara utformat. Konstruktionen blev 

avgörande för hur monteringen skulle vara upplagd och gå till väga.  

2.3.1. Produktundersökning 
Produktundersökningen har gått tillväga på ett liknande vis som för den nuvarande 

konstruktionen, men här har ingen modell kunnat undersökas utan ritningar, och intervjuer har 

varit avgörande för resultatet. 

Ritningar har stått för en mycket stor del av informationsinhämtningen på både komponent- 

och produktnivå. Ritningarna har använts vid CAD-modelleringen av den nya utformningen i 

CAD. 

Preliminära produktionsberedningar har gjorts för komponenterna i överfyllnadsskyddet. Precis 

som i undersökningen av den nuvarande konstruktionen ger det information om hur 

tillverkningen går till väga och hur lång tid den tar, samt vad den kommer att kosta.  

Likt undersökningen av nuläget är intervjuerna av informell karaktär. För den nya 

konstruktionen har dessa bestått av mejlkonversationer med Vimex, samt samtal med ansvariga 

på Aspervall. Detta har handlat om detaljer som inte framgått av ritningarna och som krävt 

förtydliganden.  

Till viss del har visuell undersökning kunnat tillämpas. Det gäller ett antal komponenter som 

Aspervall har tillverkat åt Vimex för prototyptillverkning. Däremot har ingen hopsatt modell 

kunnat undersökas.  

Precis som för nuläget kommer en CAD-modell att göras. Den stora skillnaden är dock att denna 

kommer användas då monteringssekvensen ska bestämmas.  

2.3.2. Förkalkyl 
En självkostnadskalkyl har tagits fram för överfyllnadsskyddet. Denna omfattar motsvarande 

delar som den tidigare konstruktionens kalkyl, det vill säga tillverkningen av delar, svetsning, 

och betning. Detta innebär att den inte innehåller montering och delarna som ingår. 

Anledningen till att den gjorts på detta sätt är för att kunna jämföra den nya konstruktionens 

beräknade kostnader med den nuvarande konstruktionen. 

Självkostnadskalkylen som användes (tabell 1) baserades på boken Produktutveckling 

(Johannesson, et al., 2013). Den innehåller delarna direkt material (DM) och direkt 

arbetskostnad (DA). Dessa två tillsammans med omkostnaderna (MO och TO) ger 

tillverkningskostnaden och på detta läggs affärs- och försäljningsomkostnaderna (AFFO) vilket 

ger självkostnaden (SK). Kalkylmodellen har förändrats något under projektets gång för att 

passa Aspervalls datasystem. 
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Tabell 1: Kalkylmodellen som användes. 

Självkostnadsmodell     

     

Direkt material DM   

Materialomkostnad MO %   

   DM+MO 

Direkt arbetskostnad DA   

Tillverkningsomkostnad  TO %   

   DA+TO 

Tillverkningskostnad  TK 
Affärs och 
försäljningsomkostnader   AFFO % 

Självkostnad  SK 

 

2.3.3. Framtida flöde 
Ett framtida flöde för produkten är det andra steget i värdeflödesanalysen. Detta ska visa ett 

förbättrat flödestillstånd med avseende på produktflöde, materialflöde eller en kombination av 

dem. Det förbättrade flödet har tagits fram genom undersöka hur den nya konstruktionen ska 

tillverkas. Dock kommer inte flödets monteringsdel gås in på i detalj i detta avsnitt då denna 

del behandlas i kapitel 2.4. Anledningen till att inte hela flödet ritas upp direkt är för att det ska 

gå att jämföra det nya flödet med det nuvarande. 

2.4. Montering  
Ett delmål med projektet var att undersöka hur en montering ska utföras om Aspervall ska ta 

över detta moment. Den vikten har legat på den ekonomiska aspekten i monteringen och har 

undersökts för att ta reda på vad denna kommer att kosta.  

2.4.1. Moment 
Alla de moment och komponenter som ingår i monteringen undersöktes för att senare göra en 

monteringsberedning. Eftersom Aspervall inte haft detta ansvar tidigare undersöktes hur 

Svensk Analys i Grums utför monteringen i dagsläget för att ha en grund för de framtida 

monteringen. Eftersom konstruktionen skedde parallellt har monteringen inte kunnat fastställas 

exakt, vilket gjort att undersökningen av den tidigare monteringen varit avgörande.  

2.4.2. Monteringsberedning och framtida flöde 
Utifrån de fakta som erhållits angående monteringen har ett ungefärligt monteringsupplägg 

arbetats fram för att på så vis erhålla cykeltiden vid monteringen. Detta arbeta har inte följt 

någon särskild metod utan det är snarare utgått från den nuvarande monteringen och 

kompletterat med de delar som saknas eller tagits bort.  

När monteringsberedningen var gjord kunde ett framtida flöde tas fram som innefattar alla delar 

från råvaruleverans till leverans till slutkund. Detta innefattar alla de delar som inte togs upp 

under 2.3.3. och är till för att få fram bland annat teoretiska ledtider. Den avgörande delen som 

inte hade erhållits tidigare var just hur monteringen såg ut. 

2.4.3. Självkostnadskalkyl 
Till skillnad från förkalkylen i 2.3.2. innefattar denna alla delar från inköp av råmaterial till att 

den levereras ut till kund. Detta innebär att exempelvis komponenter samt arbetstid vid 

montering är medräknat. I övrigt har samma modell använts.  
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3. Resultat  
Här presenteras resultatet av arbetet som utförts för nuläget, den framtida konstruktionen samt 

monteringsdelen.  

3.1. Nuläge 
Resultatet av produktundersökningen samt tillverkningsflödet som analyserats redovisas nedan. 

Här ingår vilka komponenter som ingår i överfyllnadsskyddet, tillverkningen av dessa samt 

flödet som överfyllnadsskyddet har från råmaterial till färdig produkt. 

3.1.1. Komponentlista 
Tabell 2: Komponentlista för den nuvarande konstruktionen. 

Komponentlista: 

Köpt 
[K]/tillverkad 
[T] 

Kopplingshus T 

Lyftknopp T 

PTFE-bricka T 

Övre bricka, övre bur T 

Nedre bricka, övre bur K 

Övre bricka, mellersta bur T 

Nedre bricka, mellersta bur K 

Övre bricka, nedre bur T 

Nerde bricka, nedre bur K 

Rundstav till burar K 

Styrbricka K 

Lock T 

Nippel till lock T 

Fläns T 

Tapp med inv. M6 gänga T 

Skruv K 

Förlängning för packning T 

Teststav K 

Rör K 

 

De 19 olika delarna som radas upp i tabell 2 är delar som Aspervall på något vis har hand om, 

antingen tillverkar själva, köper färdiga av underleverantörer eller köper in som halvfabrikat 

och bearbetar.  

3.1.2. Komponenter och tillverkning   
Överfyllnadsskyddet består av ett antal olika komponenter, både inköpta delar och delar som 

tillverkas i Aspervalls egna maskiner. Delarna som tillverkas kommer främst levererade som 

råmaterial, men ett par av komponenterna levereras som halvfabrikat. Oavsett om delarna 

bearbetas eller inte innan svetsning, levereras dessa till Aspervall. Därifrån transporteras delar 

och material sedan till CS Produktion där de lagerförs innan de svetsas samman. Bild 4 i kapitel 

3.1.4. visar överfyllnadsskyddets flödesschema. 

Informationen som rör bearbetningen av alla delar har inhämtats från Monitor i form av 

strukturlistor (bilaga A).  
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Tillverkning hos Aspervall omfattar: 

Kopplingshuset (bild 2) tillverkas genom att ett rörämne kapas, svarvas och sist bearbetas i en 

fräs. Röret finsvarvas in och utvändigt och sedan görs fasen i botten, för att svetsen på flänsen 

ska få plats. Efter detta svarvas O-ringsspåret och de gängade hålen för locket. Kopplingshuset 

flyttas sedan över till en fräs där sidan planas och ett hål borras upp och gängas för 

kabelgenomförningen.  

Locket (bild 2) till kopplingshuset levereras som stång. Detta går liksom kopplingshuset genom 

operationerna kap, svarv och fräs. Locket finsvarvas både på ovan och undersida för att sedan 

flyttas över till fräsen. I fräsmomentet borras hålen för skruvarna och nippeln, sedan fräses 

texten in. Undersidan blir insvarvad för att locket ska omsluta kopplingshusets sidor. 

Nippeln till locket (bild 2) levereras i stångformat och går igenom kap- och svarvoperationen. 

Den finsvarvas först in och utvändigt för att sedan gängas utvändigt. Denna nippel svetsas vid 

ett senare skede fast ovanpå på locket. 

En lyftknopp (bild 2) tillverkas likt nippeln genom kapning och svarvning. Råmaterialet är 

även det av samma sorts stång som den gängade nippeln. Den svarvas invändigt för att passa 

den gängade nippeln. Den borras och gängas även i den andra änden av knoppen för att 

teststaven (som används för att lyfta upp lyftkropparna) ska passa och vara enkel att lyfta  

Flänsen (bild 2) levereras som halvfabrikat med hålen för montering redan är borrade. Den 

bearbetning som sker på Aspervall är att det puckliknande råämnet borras upp för rören (som 

går ned i tanken, och kan vara 1,2 eller 3 stycken), teststaven och de två fästanordningarna för 

kopplingsplintar.  

En tapp med invändig gänga (bild 2) tillverkas på Aspervall, och är en av fästanordningarna 

i kopplingshuset. Den levereras som stång som svarvas till rätt form för att sedan svetsas fast 

på flänsen. Den andra fästanordningen är den gängade stången i kopplingshuset (bild 2) vilket 

i själva verket är en skruv som svetsats fast.  

Förlängningen för packningen (bild 2) kommer även denna levererad som stång, som sedan 

kapas och svarvas. Ovanpå denna ligger en plantätning för att vätskorna i tanken inte ska läcka 

upp i kopplingshuset. Tätningen tätar mellan locket och förlängningsstycket vilket gör att 

förlängningsstyckets längd är avgörande om vätska läcker upp i kopplingshuset eller inte.   
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Bild  2: En särdragen bild av överfyllnadsskyddets övre del. 

 

En PTFE-bricka (bild 3) kommer levererad till Aspervall som färdigkapade puckar. I puckarna 

borras först fyra hål som fungerar som styrning när de större hålen för rören borras upp.  

Nedsänkt i vätskan finns rören (bild 3) i vilka reed-switcharna är monterade. Dessa rör kapas 

till i rätt längd på CS Produktion och svetsas sedan fast i flänsen. Rören är olika långa eftersom 

tekniken som används gör att burarna måste sitta i nederkant av respektive rör.  

De olika burarna som håller flytkropparna på plats består av olika laserskurna brickor och 

kapade rundstavar. De övre brickorna fräser Aspervall försänkningar i för att rören ska styra i 

dessa innan de svetsas fast. De nedre brickorna i buren och styrningsbrickorna kommer 

färdigskurna och svetsas direkt i konstruktionen. Utöver de olika brickorna i burarna finns också 

styrbrickor som PTFE-brickan skruvas fast mot. Totalt används i överfyllnadsskyddet med tre 

nivåer sju olika sorters brickor. Rundstavarna som används som galler kapas på CS Produktion. 

Teststaven (bild 3) som nämnts tidigare kommer levererad som stång till CS Produktion där 

den kapas upp i längderna som behövs. Vinklar kapas och bockas för att sedan svetsas fast på 

den långa staven som nås från kopplingshuset. Övre delen av staven gängas för att lyftknoppen 

ska passa och gör teststavarna lättare att lyfta.  

Lyftknopp 

Nippel till lock 

Lock 

Kopplingshus 

Förlängning för packning 

Fläns 

Tapp med invändig gänga 

Skruv 
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Bild  3: Hela överfyllnadsskyddet med de komponenter som Aspervall tillverkar. 

 

Svetsning, betning och montering: 

All svetsning och rörkapning utförs på CS Produktion. Under svetsningen är det mycket viktigt 

att kopplingshuset hamnar på rätt ställe eftersom lyftstången går igenom locket. Efter 

svetsningen packas överfyllnadsskyddet i lådor och skickar dessa till Wermlandsbetning i Kil 

för betning. Anledningen till att överfyllnadsskydden betas är att få bort missfärgning och smuts 

som lagt sig på ytan efter svetsningen. När betningen är färdig skickas den slutligen till Svensk 

Analys i Grums där alla de övriga komponenterna monteras. Delarna som monteras är reed-

switcharna på innerrören (som sedan går ned i rören), flytkropparna (som magneter är 

monterade i), kopplingsenheten i kopplingshuset och kabelgenomföringen, samt 

packningarna. 

 

3.1.3. Efterkalkyl 
En efterkalkyl hade tidigare gjorts av Aspervall för alla olika överfyllnadsskydd. Denna 

sammanställdes i tabell 3 och kompletterades med de data som saknades. Kalkylen är baserad 

på ett överfyllnadsskydd som är 4,5 meter långt. 

  

Styrbricka PTFE-Bricka 

Teststav 

Övre bur 

Rör Mellanbur 

Nedre bur 
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Tabell 3: Sammanställd efterkalkyl 

 Komponent Pris 

Direkt Material 
Direkt Arbetskostnad Kopplingshus 541,15 

Samt Omkostnader Lyftknopp 105,15 

AFFO PTFE-bricka 426,63 

  Övre bricka, övre bur 12,4 

  Nedre bricka, övre bur 13,2 

  Övre bricka, mellersta bur 22,1 

  Nedre bricka, mellersta bur 23,28 

  Övre bricka, nedre bur 15,39 

  Nerde bricka, nedre bur 13,2 

  Rundstav till burar 11,6 

  Styrbricka 90,24 

  Lock 272,98 

  Nippel till lock 73,01 

  Flens 896,84 

  Tapp med inv. M6 gänga 20,78 

  Skruv 3 

  Förlängning för packning 89,87 

  Teststav 77,4 

  Rör 759 

    3 467,22 

Externa kostnader CS Produktion 2400 

  Betning 320 

  Transportkostnader 150 

Tillverkningskostnad  6 337,22 

 

Kostnaden för rören kommer från CS produktion som behandlar dessa från råmaterial till 

svetsning. Detta är inte enbart materialkostnad, för inbakat i priset på 69 kronor per meter är en 

svetskostnad som kommer av att CS skarvar ihop de rörbitarna som blir över efter kapningen. 

Annars hade rörkostnaden varit ännu högre om spillet hade blivit skrot. 

Transportkostnaden är baserad på normalbeställningen av åtta stycken överfyllnadsskydd med 

tre mätnivåer och fyra stycken enheter med endast en mätnivå. Den egentliga kostnaden är 1800 

kronor per transporttillfälle som fördelas över tolv stycken överfyllnadsskydd. Om en order 

innehåller färre än tolv stycken överfyllnadsskydd innebära detta naturligtvis att 

transportkostnaden blir högre. 

Genom att jämföra efterkalkylen som gjordes med den tidigare gjorda förkalkylen (tabell 4) för 

den tidigare utformningen av överfyllnadsskyddet kan man se hur bra dessa stämmer överens. 

Grunden till förkalkylen för den nuvarande konstruktionen gjordes med hjälp av Monitor och 

finns i bilaga B. Det som skiljer för och efter kalkyl ifrån varandra är att i Aspervalls efterkalkyl 

har inte någon legoomkostnad tagits med. Detta gör att överfyllnadsskydden blir billigare än 

vad förkalkylen säger. Om legoomkostnaden däremot läggs på så blir den verkliga efterkalkylen 

knappt 89 kronor högre.  
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Tabell 4: Förkalkyl för den nuvarande konstruktionen. 

Självkostnad     

     

Direkt material 1 589,56   

Materialomkostnad 317,93   

Rörkostnad 759   

   2 666,49 

Legokostnader 2 400   

Legoomkostnader 480   

   2 880 

Direkt arbetskostnad 559,42   

Tillverkningsomkostnad  152,63   

   712,05 

Externkostnader Betning 320 

  Transportkostnader 150 

Självkostnad   6 728,54 

 

3.1.4. Värdeflödesanalys 
Den värdeflödesanalys som har gjorts går inte ner i detalj på alla de ingående komponenterna. 

Den har istället fokuserats på de övergripande blocken för de olika företagen vad gäller ledtider. 

Värdeflödet har använts för att ta reda på hur olika delar rör sig genom produktionen, samt för 

att ta reda på vad som görs var. Resultatet av detta presenteras i figur 4. I denna bild ingår alla 

delar som ingår i överfyllnadsskyddet, samt råmaterial. I flödeskartan står C/T för cykeltid och 

S/T står för ställtid. 

Råmaterialen som ingår i varje del kommer in från vänster. De efterföljande rutorna visar 

respektive bearbetning som delarna går igenom. De tunna pilarna i bild 4 visar flödet inom 

respektive företag i kedjan, medan de grova pilarna visar hur komponenterna och det färdiga 

överfyllnadsskyddet rör sig mellan de inblandade företagen. De färgade rutorna som ligger runt 

de olika bearbetningsrutorna symboliserar företagen som utför bearbetningen. De fyra rutorna 

i botten med antal dagar och timmar under visar ledtiden för ett överfyllnadsskydd. 

Tillverkningen av överfyllnadsskydden sker i batcher. Detta beror på att orderingången inte 

jämt fördelad över året, det är relativt låga volymer och längderna är olika för varje order. Detta 

medför att det är få överfyllnadsskydd som är identiska. Däremot är komponenterna som 

Aspervall tillverkar alltid identiska och det enda som skiljer är den senare tillverkningen som 

CS Produktion står för.  

Beställningen av råmaterial sker när lagernivån på CS börjar bli låg. För att kostnaden ska hållas 

så låg som möjligt beställs hela stänger. När respektive stång levererats går dessa direkt till 

bearbetning utan att läggas på lager. Hela stången bearbetas direkt och antalet komponenter 

som fås ut beror av längden på stången (då denna varierar), men antalet ligger omkring 100 

delar per stång (beroende på komponentens längd). Den avgörande anledningen till att bearbeta 

hela stången direkt är att det inte är någon av Aspervalls andra produkter som tillverkas av 

samma råmaterial. Liknande flöde har de olika brickorna, alltså ett antal laserskurna brickor 

levereras till Aspervall och går till bearbetning utan att mellanlanda på lager. Antalet brickor 

kan till skillnad från stångmaterialet bestämmas när beställningen läggs till underleverantör. 

Samma sak gäller för PTFE-puckarna. Det som gäller för brickor och puckar till skillnad från 

stångmaterialet är att hänsyn tas till beställningsvolymer för att fraktkostnader och styckepris 
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inte ska bli för höga. Beställningsvolymerna är för de laserskurna brickorna och PTFE-puckarna 

ligger på 100 enheter. 

 

Bild  4: Det nuvarande flödet för överfyllnadsskyddet. 

Ledtiden längst ned avser ett överfyllnadsskydd, detta kan ses som verklig cykeltid i 

värdeflödestermer. Den totala värdehöjande tiden blir då lite drygt 45 timmar. Tiden från inledd 

bearbetning till leverans är betydligt högre eftersom det tillkommer väntetid med batch 

upplägget eftersom alla överfyllnadsskydd måste vara färdiga innan de skickas vidare till nästa 

moment. Däremot kan komponenttillverkningstiden hos Aspervall räknas bort eftersom ett 

lager finns hos CS Produktion, just för att ledtiderna ska kunna hållas nere. Dagens ledtid ligger 

för åtta plus fyra (trippel respektive enkel) stycken på sex dagar för svetsning, en dag för 

betning, och två dagar för montering. Där emellan tillkommer tid för transport och hantering 

som mellan företagen vilket uppgår till cirka fyra dagar. 

 

3.2. Ny konstruktion 
Överfyllnadsskyddet har efter Vimex omkonstruktion fått en omfattande uppdatering vilket 

innebär att ett antal delar tagits bort, förändrats och i ett fall även lagts till, både för att kostnaden 

ska bli lägre och svetsningen ska förenklas. Vimex har inte bestämt att denna konstruktion är 

den slutgiltiga, utan den kan komma att ändras. 

Den nya konstruktionen fungerar nästan på samma vis som den tidigare utformningen. Den 

stora skillnaden är däremot att istället för att ha ett rör per mätnivå, används endast ett rör 

oavsett hur många mätnivåer som finns. Detta möjliggörs genom att reed-switcharna känner av 

magneterna i sidled istället för rakt ovanifrå (magnet flyter i den nuvarande konstruktionen upp 

mot reed-switchen). 
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3.2.1. Komponentlista 
Den nya konstruktionens delar redovisas i tabell 5. 

Tabell 5: Komponentlista efter konstruktionsförändringen. 

Komponentlista: 
Köpt [K]/ 
tillverkad [T] 

Kopplingshus T 

PTFE-bricka T 

Bricka med hål K 

Bricka utan  K 

Nedre bricka, nedre bur T 

Rundstav till burar K 

Lock T 

Fläns T 

Tapp med inv. M6 gänga T 

Skruv K 

Teststav K 

Rör K 

 

Många komponenter i det nya överfyllnadsskyddet finns också i den nuvarande konstruktionen, 

vilket naturligtvis innebär attdelarna har ett liknande utseende och i vissa fall är identiska 

(framförallt gäller detta överfyllnadsskyddets övre del). Den stora skillnaden är att i och med 

förändringen har antalet komponenter kunnat minskas från 19 till 12 olika delar. Skillnaden 

beror på minskningen av antalet olika brickor och borttagning av lyftknoppen.  

 

3.2.2. Komponenter och tillverkning  
På samma sätt som den nuvarande konstruktionens tillverkning baseras på strukturlistor har 

också en lista för den nya konstruktionen tagits fram och finns i bilaga D. 

Kopplingshuset har efter förändringen samma utformning som innan. Här har man dock 

bestämt att finsvarvning av in- och utsidan inte är nödvändig eftersom den endast har estetisk 

betydelse. Detta gör att bearbetningstiden i svarven minskas.  

Locket till kopplingshuset har genomgått en större förändring. Den största är det faktum att 

nippeln som tidigare svetsats fast ovanpå för lyftknoppen har tagits bort, vilket naturligt medför 

att lyftknoppen som skruvats på denna nippel har tagits bort för att ersättas av en mutter nere i 

kopplingshuset. Detta medför att genomföringen som svetsas på flänsen kommer att tas bort 

och måste ersättas av en annan sorts tätning. Tätningen som valts är en mutter med o-ring som 

tätar mellan flänsen och teststaven. Detta är dock en del som först kommer in vid 

slutmonteringen av överfyllnadsskyddet.  

Flänsen har inte genomgått någon större förändring vad gäller utformning. Det enda som 

faktiskt har förändrats är hålens placering och storlek, medan tillverkningen sker på samma vis. 

Det samma gäller för den invändigt gängade tappen och skruven som sitter fastsvetsade på 

flänsen, och har bara bytt plats. 
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Bild  5: Den övre delen av överfyllnadsskyddet efter omkonstruktion. 

PTFE-bussningen levereras fortfarande som puckar. Skillnaden är liksom flänsen att hålen har 

flyttats och storleken minskats från 100 till 80 millimeter i diameter. Tillverkningen har i övrigt 

inte förändrats alls. 

Längderna på rören har förändrats och istället för att ha olika långa rör kommer den nya 

konstruktionen innebära att alla rör är lika långa. Tidigare konstruktionen möjliggjorde endast 

en mätnivå per rör, medan den förändrade konstruktionen gör att alla tre reed-switchar som 

behövs (för ett överfyllnadsskydd med tre nivåer) kan monteras i samma rör. Detta innebär att 

det skulle vara möjligt att endast använda ett rör oavsett hur många mätnivåer 

överfyllnadsskyddet ska ha. Dimensionerna på rören har också minskats för att 

materialkostnaden ska bli lägre, de nya rören har därför samma dimension som de gamla 

innerrören. De två rör som inte används i den nya konstruktionen kan användas för backup om 

funktionen i det primära röret skulle svika. 

Förändringen av teststaven har inte påverkat utformning eller tillverkning nämnvärt. Den enda 

skillnaden är vinkeln som bågarna har svetsats i. Bågarna var i den gamla konstruktionen 

vinklade åt olika håll men har efter förändringen gjorts om och alla är nu vinklade åt samma 

håll. 

Burarna består efter förändringen fortfarande av brickor och stavar. Den stora skillnaden är 

att burarna är näst intill identiska. Även brickorna ser mycket lika ut, både den övre och nedre 

i varje bur bortsett den allra nedersta brickan som måste fräsas ur förstyrningsförmågans skull. 

Styrningsbrickorna kommer levereras färdiga som förut och svetsas direkt i konstruktionen. Det 

totala antalet olika brickor efter förändringen kommer därför vara tre, jämfört med tidigare sju. 

Stavarna som används kommer också i fortsättningen att kapas på CS Produktion. 

 

Lock 

Kopplingshus 

Skruv 

Tapp med invändig gänga 

Fläns 
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Bild  6: Det nya överfyllnadsskyddet i sin helhet 

 

Svetsning, betning och montering: 

Efter förändringen har upplägget med svetsningen på CS inte förändrats nämnvärt, däremot har 

de efter förändringen möjlighet att svetsa samman ett större antal komponenter som halvfabrikat 

redan innan antalet mätnivåer ens är bestämd. En sak som har förenklats i och med 

borttagningen av lyftknoppen är det faktum att det inte spelar någon större roll åt vilket håll 

som kopplingshuset är monterat. Detta gör att svetsningen blir enklare och det enda som 

svetsaren behöver ha i åtanke är att inte M20 gängan i kopplingshuset hamnar mellan två av 

flänsens skruvhål.  

Betning kommer fortfarande att utföras på Wermlands betning i Kil. Någonting som är mycket 

viktigt är att rören blir ordentligt ursköljda för att ingen betningsvätska ska finnas kvar i rören. 

Anledningen till detta är att syran som används vid betningen förstör reed-switcharna. 

Rengöringen har för den tidigare konstruktionen inte fungerat tillfredställande och därför har 

många innerrör varit tvungna att bytas. 

När betningen är färdig skickas överfyllnadsskydden tillbaka till Aspervall för montering av de 

resterande komponenterna, vilket tas upp närmare i 3.3. 

 

3.2.3. Förkalkyl 
Med hjälp av Monitors förkalkylsfunktion har en förkalkyl (bilaga C) tagits fram gällande den 

nya konstruktionen. Denna kompletterades med saknade uppgifter som kostnaderna för 

betning, transport med mera (tabell 6). Genom att ha samma omfattning på den nya förkalkylen 

som den tidigare konstruktionen är det enkelt att se hur stor skillnaden blir. 

  

PTFE-Bricka 

Teststav 

Övre bur Mellanbur Nedre bur 

Rör 
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Tabell 6: Självkostnad för det omformade överfyllnadsskyddet. 

Självkostnad     

     

Direkt material 1 687,47   

Materialomkostnad 271,73   

Rörkostnad 945   

   2 904,2 

Legokostnader 2400   

Legoomkostnader 480   

   2880 

Direkt arbetskostnad 409,07   

Tillverkningsomkostnad  111,47   

   520,54 

Externakostnader Betning 320 

  Transportkostnader 150 

Självkostnad   6 774,74 

 

Kalkylen som använts har gjorts om något från grundmodellen vad gäller AFFO. Anledningen 

till att inget AFFO är pålagt i förkalkylen är att Aspervall har fördelat denna på timkostnaderna 

på de olika maskinerna och AFFO är på det viset inbakat i arbetskostnaden. Genom att 

undersöka kostnadsfaktorerna i grundkalkylen som gjorts har AFFO kunnat beräknas till tolv 

procent av den genomsnittliga maskinkostnaden. 

 

3.2.4. Framtida flöde 
Det uttänkta flödet för den nya konstruktionen ses i bild 5. 
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Bild  5: Det framtida flödet för överfyllnadsskyddet. 

Skillnaden mellan det nuvarande flödet och det nya planerade är att Aspervall ska ta över 

monteringen och att vissa delar är bortplockade enligt 3.2.2. 

3.3. Montering 
Eftersom Aspervall tidigare inte alls varit inblandade i monteringen så har intresset legat på att 

undersöka hur denna skulle utföras, samt hur lång tid som monteringen skulle ta. Den slutgiltiga 

konstruktionen är inte helt bestämd, men monteringen baseras ändå på den konstruktion som 

Vimex kommit fram till under projektet.  

3.3.1. Komponenter och moment 
De olika komponenterna och momenten har varit avgörande att ta reda på för att senare kunna 

göra en monteringsberedning som självkostnadskalkylen baseras på. Eftersom Vimex inte 

bestämt de ingående delarna vid monteringen har detta utgått ifrån den gamla komponentlistan 

(tabell 7). En ny komponentlista har därför tagits fram, och presenteras i tabell 8. 
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Tabell 7: Komponenter och kostnader för den befintliga konstruktionen. 

Komponenter nuvarande montering: Antal: Kostnad: 

  1  1,89 
  1  9,29 

  1  16,80 

  0,5  22,50 

  1  30,00 

  1  5,35 

  1  10,23 

  1  2,47 

  3  7,92 

  1  741,65 

  2 1 408,34 

  3 1 519,26 

  3  43,20 

  1  0,25 

  12  8,04 

  12  8,76 

  1  0,64 

  19  1,52 

  18  1,44 

  2  0,52 

  1  3,71 

  1  11,77 

  1  435,00 

  1 7 060,10 

  2 8,1 

Totalt:  11 358,75 

Överfyllnadsskyddet och arbetstid borträknat: 3 863,65 

   
Här ser man alltså att materialkostnaden med överfyllnadsskyddet borträknat är 3 863,65 

kronor. Av denna kostnad står innerrören för 76 procent. 
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Tabell 8: Komponenter, antal och kostnad vid montering efter förändring. 

Ny komponentlista vid montering: Antal: Kostnad: 

Kabelförskruvning 1 9,29 

Sockerbitshållare 1 16,80 

Sockerbitar: Koppling 0,5 22,50 

Märkning: 3-nivås överfyllnadsskydd 1 30,00 

Hållare: Innerrör 1 5,35 

O-Ring:lock 1 10,23 

O-Ring: Kabelgenomförning 1 2,47 

O-Ring: Teststav 1 2,00 

U-profil: Aluminium 4,5 180,00 

PTFE-Slang + reed-switch 4,5 192,00 

Flytkropp 3 1 519,26 

Burlås 3 43,20 

M6-mutter: Skruv i mätarhus 1 0,25 

Låsmutter: PTFE 12 8,04 

Sexkantskruv: PTFE 12 8,76 

Sexkanthålskruv: Sockerbitshållare + Lock 7 4,48 

Fjäderbricka: PTFE + Lock + Hållare 19 1,52 

Rundbricka: PTFE + Lock 18 1,44 

Krysskruv: Sockerbitshållare 2 0,52 

Plugg: Kabelförskruvning 1 3,71 

Installatörstid 0,75 337,50 

Överfyllnadsskydd 1 6 774,74 

Klistermärke: Varning 2 8,10 

Totalt:  9 182,16 

Överfyllnadsskyddet och arbetstid borträknat:   2 069,92 

 

Komponenterna som ses i tabellen för den nya konstruktionen är i de flesta fall tagna direkt 

ifrån den nuvarande konstruktionen eftersom dessa inte skiljer sig något större åt. Man kan här 

se att material kostnaden ligger på knappt 2070 kronor, vilket är en minskning från 3863 kronor 

med drygt 47 procent. 

Den största förändringen vad gäller komponenter och montering är innerrören. Tidigare 

monterades reed-switcharna i spetsar (rör) som sedan monterades på innerrören. Dessa innerrör 

fylldes sedan med skum för att kablarna som löper i dessa till reed-switcharna inte ska spricka 

och gå sönder när de utsätts för temperaturer omkring minus 160˚C. Istället för att använda ett 

innerrör och skum kommer en u-profil i aluminium att användas. I senna kommer kablar med 

PTFE-slang och reed-switcharna att sättas fast, vilket kommer tåla de låga temperaturerna. 

Locket har som tidigare nämnt förändrats. Lyftknoppen och packningsförlängningen har 

plockats bort vilket resulterat i att ett par tätningar inte längre behövs. Däremot behövs en 

tätning mellan teststaven och muttern som skruvas i flänsen.   

Monteringstiden för den nuvarande konstruktionen ligger på cirka en timme per 

överfyllnadsskydd om detta säger Vimex att det bör gå att minska denna till omkring 45 

minuter. Därför antas monteringstiden för den nya konstruktionen till 45 minuter. 
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3.3.2. Monteringsberedning och monteringsflöde 
Monteringen för det tidigare överfyllnadsskyddet har gått till genom att överfyllnadsskydden 

levereras från betningen till Svensk Analys i Grums. Där kontrolleras överfyllnadsskydden och 

de ingående komponenterna dukas fram. Därefter monterar man reed-switcharna (i sina spetsar) 

på innerrören som sedan fylls med skum. När skummet har härdat monteras innerrören i 

överfyllnadsskydden, och komponenterna i kopplingshuset monteras. Efter att montering är 

klar görs en funktionskontroll för att så att överfyllnadsskydden fungerar som de ska. Fungerar 

allt som det ska packas överfyllnadsskydden i sina trälådor igen, vilka sedan förses med 

transporthandlingar och skickas sedan till kund. Detta visualiseras i bild 7 och är en nedbruten 

bild av monteringsoperationen i bild 5. 

 

Bild  7: Flöde vid montering och test hos Svensk analys gällande den nuvarande konstruktionen. 

Den nya monteringen är näst intill identisk med den tidigare monteringen. Överfyllnadsskydden 

levereras från betningen, kontrolleras och de ingående komponenterna dukas fram. Reed-

switchen med kablage träs in i PTFE-slangen och u-profilerna i aluminium borras upp. Reed-

switchen och PTFE-slangen fästs sedan i u-profilen som sedan monteras i överfyllnadsskydden. 

Efter detta monteras de övriga komponenterna i kopplingshuset och en funktionskontroll 

genomförs. Efter detta steg packas överfyllnadsskydden i lådan, förses med dokumentation och 

skickas sedan till kund. Visualiserat i bild 8. 

 

Bild  8: Flöde vid montering och test hos Aspervall med ny konstruktion. 
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3.3.3. Självkostnadskalkyl 
Ytterligare en förkalkyl (tabell 9) har gjorts, men skillnaden mot den tidigare i kapitel 3.3.3. är 

att denna omfattar hela tillverkningen av överfyllnadsskyddet från material till montering med 

alla de ingående delar och moment. Tabellen är baserad på Monitors förkalkyl i bilaga D. 

Tabell 9: Självkostnadskalkyl för överfyllnadsskyddet. 

Självkostnad     

     

Direkt material 2 069,92   

Materialomkostnad 413,98   

   2 483,90 

Direkt arbetskostnad 337,50   

Tillverkningsomkostnad  67,50   

   405,00 

Självkostnad överfyllnadsskydd  6 774,74 

      

Självkostnad   9 663,64 

 

Efter att monteringens material- och tillverkningskostnader är pålagda hamnar kostnaden på 

drygt 9663 kronor. Detta kan jämföras med självkostnaden för den befintliga konstruktionen på 

13857 kronor. Detta är alltså en kostnadsreduktion med 30 procent. Idag har Aspervall inte en 

tillfredställande lönsamhet på produktionen, men den nya självkostnaden gör att 

försäljningspriset kan sänkas 20 % med tillfredställande vinstmarginal för Aspervall. 

Till försäljningspriset tillkommer också kostnader för emballage. Detta är idag något som ligger 

utanför kalkylen och tillkommer vid köp. Idag ligger dessa kostnader på 2000 kronor för en stor 

låda till de längre överfyllnadsskydden (utslaget på åtta stycken blir det 250 kronor), och för de 

kortare överfyllnadsskydden är kostnaden 700 kronor (175 kronor per styck).  

En ytterligare kostnad som tillkommer slutkunden är fraktkostnaden. Aspervalls kommer följa 

det internationella regelverket utgivet av internationella handelskammaren International 

Chamber of Commerce (ICC). Regelverket Incoterms® 2010 utgivet av ICC talar om vem 

(köpare eller säljare) som står för kostnader, försäkringar och risker vid försäljning och 

transporter. Regelverkets leveransvillkor Ex Works inom grupp E innebär att köparen står för 

alla kostnader och risker efter att säljaren gjort varan redo för transport (International Chamber 

of Commerce, 2017).  

3.4. Ytterligare förbättringsförslag  
Under projektets gång har det framkommit att Vimex vill få ner överfyllnadsskyddets 

inköpspris ytterligare till 10 000 kronor. Det innebär att ytterligare förbättringar behöver göras. 

Därför kommer andra kostnadsreduktioner som anses vara genomförbara att tas upp under detta 

kapitel. 

Problemet med en stor del av dessa förändringar är att de främst är konstruktionsförändringar, 

vilket Vimex bestämmer över. För att få ner överfyllnadsskyddets kostnad måste ännu större 

förändringar göras inom konstruktionen. Vissa delar som inte gäller konstruktionen har 

naturligtvis också framkommit under projektet och tas upp under detta avsnitt.  

Till delarna som inte gäller konstruktionsförändring hör betning och materialleverantörer. 

Betningen som idag utfös i Kil är det i sig inget fel på, däremot är det fraktkostnaden som sticker 

iväg. Den ligger som tidigare nämnts på 1800 kronor. Utslaget på en normalbeställning av 12 
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stycken överfyllnadsskydd ligger detta på 150 kronor per styck. Därför har det under projektet 

undersökts om betningen kan utföras i Säffle för att fraktkostnaden inte ska bli lika hög. I Säffle 

finns ett par företag som utför betning. Problemet med dessa är att de nästan uteslutande betar 

vanligt svart stål. Enligt företaget så är risken stor att det blir utfällningar på det syrafasta 

materialet. Detta är någonting som slutkunderna varit noggranna med att det inte ska finnas. 

Trots detta har Aspervall beslutat att en enkel modell ska provbetas för att se hur allvarliga 

dessa utfällningar blir. 

Rören som Aspervall kan köpa idag ligger på omkring 70 kronor med legeringstillägg och 

rabatter. Vimex säger sig köpa de nya rören för 45 kronor per meter, med legeringstillägget 

inräknat. Detta innebär att rörkostnaden skulle landa omkring 600 kronor istället 950 kronor, 

vilket är en kostnadsminskning på 350 kronor.  Ett nästa steg som behöver undersökas är därför 

vilka leverantörer som har dessa priser på rören. En orsak till att de har så låga priser kan vara 

att det inte är samma sorts rör, eller att de köper i mycket stora kvantiteter.  

Projektet är som bekant avgränsat mot konstruktionsförändring, trots detta har ett antal olika 

delar upptäckts där en kostnadsminskning kan erhållas. Dessa olika förslag kommer därför tas 

upp här nedan.  

Främst gäller de olika förslagen överfyllnadsskyddets övre del. Till att börja med kan lockets 

utformning förbättras ytterligare. I den tänkta utformningen ska locket gå över kopplingshusets 

sidor med en tätning mellan lockets undersida och husets övre kant. Genom att göra om 

utformningen något och låta locket ha en fläns som ligger ovanpå kopplingshuset och lockets 

inre del går ner i kopplingshuset med en tätning vid denna yta kan bearbetningstiden på locket 

minska, samtidigt som materialkostnaderna minskas. Graveringen av locket kan också göras 

om och istället för att ha en millimeter djupa bokstäver räcker det med att man gör dessa 0,2 

millimeter. Denna förändring skulle fortfarande tillåta att texten är tydlig och samtidigt minska 

bearbetningstiden.  

Genom att göra om locket på ovanstående vis kan också kopplingshuset förändras. 

Godstjockleken behöver inte vara lika tjock och ett tunnväggigt rör kan användas. För att detta 

ska vara möjligt behöver fastsättningen mellan kopplingshus och lock göras om. Från att lock 

och kopplingshus skruvas samman kan en längre skruv vara fastsvetsad i flänsen som locket 

kan skruvas på. Då behövs inte hålen i locket eller kopplingshuset vilket minskar 

bearbetningstiden betydligt. En lång skruv skulle också kunna användas som enda 

fastsättningen vilket innebär att nippeln med invändig gänga kan plockas bort helt. Bara 

borttagningen av den delen skulle minska kostnaden med cirka 21 kronor.  

Tjockleken som de olika brickorna har i överfyllnadsskyddets undre del kan också minskas 

eftersom den är väl tilltagen samt. Så om tjockleken minskas från fyra till tre millimeter kan 

materialkostnaden minskas något. Även fastsättningen mellan PTFE-brickorna och de olika 

styrbrickorna kan förändras. Istället för att dessa ska skruvas ihop med skruv och muttrar vid 

monteringen kan dessa svetsas fast på CS Produktion genom att en skruv träs igenom och 

svetsas eller att en bricka svetsas ovanför PTFE-brickan blir låst mellan dessa.  

Råmaterialet som används i delarna kan undersökas för att se om samma material kan användas 

till fler av delarna, eller som samma material som används till andra produkter kan användas. 

Man skulle då eventuellt kunna få något bättre priser, samtidigt som transportkostnaden kan 

slås ut på fler detaljer. 

En annan sak som kan bli bättre än den nya konstruktionen är antalet rör som används. Eftersom 

dessa rör står för en relativt stor del av kostnaden skulle en konstruktion med enbart ett rör 

kunna tas fram om priset är det enda som styr. Ett annat alternativ som finns är att göra en 

kompromiss där endast två rör används. För varje rör som tas bort från överfyllnadsskyddet 
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minskas materialkostnaden med 315 kronor och bearbetningskostnaden på andra delar minskas. 

Vid användning av enbart ett rör skulle ett antal olika delar kunna tas bort, eller förenklas och 

på det viset skulle kostnaden kunna minskas väsentligt.  

Prissättning är också någonting som bör förändras. För det första gäller det fraktkostnaden som 

i dagsläget är inbakat i överfyllnadsskyddets pris. Eftersom detta är en variabel som är olika 

stor beroende på antalet beställda överfyllnadsskydd varierar denna. Är det färre 

överfyllnadsskydd blir kostnaden högre än 150 kronor och vice versa. Därför är detta en fast 

kostnad som bör läggas på varje order, oavsett hur många överfyllnadsskydd som ingår. Görs 

inte detta och en kund väljer att endast beställa ett enda överfyllnadsskydd skulle vinsten genast 

ätas upp av den då mycket höga transportkostnaden. 

Potential att minska kostnaden finns också gällande emballaget. Detta tillverkas idag inte av 

Vimex eller Aspervall utan köps in från ett lokalt företag. Här skulle en ordentlig ritning kunna 

göras och prisförfrågan kunna skickas ut till ett antal olika företag som håller på med sådant 

snickeri.  

Slutligen gjordes en sammanställning (tabell 10) av de potentiella besparingarna som kan göras 

genom ytterligare förändringar vid tillverkning och konstruktion. Summorna har diskuterats 

med personal på Aspervall, samt uppskattats utifrån vad de ingående delarna kostar.  

Tabell 10: Potentiell besparing av ytterligare förändringar. 

Potentiell förbättring Besparing [kr] 

Minska transportkostnad betning 110 

Inköp av rör 350 

Förändring kopplingshus 50 

Förändring fastsättning av kopplingsenhet 20 

Förändrad fastsättning PTFE 13 

Tjocklek brickor 6 

Emballage inköp 60 

Summa potentiell kostnadsreduktion 609 
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4. Diskussion/Utvärdering 
Vid projektets start var planen att undersöka alla delar från råmaterial till slutleverans. Detta 

upplägg visade sig kunna svälla ut oerhört mycket vilket gjorde att fokus var tvunget att smalas 

av. Därför valdes att undersöka delarna utanför konstruktionen med huvudfokus på 

monteringen och kostnaden för den nya konstruktionen. 

För att styra projektet är det främst GANTT-schemat som använts eftersom det både är ett enkelt 

och tydligt talande verktyg. Planeringen av projektet visade sig inte helt oväntat vara betydligt 

svårare än tänkt. Därför har GANTT-schema behövs uppdateras ett antal gånger under 

projektets gång. Den stora förändringen var naturligtvis när projektets fokus omdefinierades 

och hela planeringen var tvungen att göras om. Värdeflödesanalysen som gjordes visade sig för 

detaljerat när det väl kom till kritan, däremot gav det mycket kunskap i hur produktionen går 

till och hur delarna rör sig genom de olika flödena.  

En stor del av arbetet visade sig också bli att göra olika kostnadskalkyler, vilket inte var väntat. 

Därför har en stor del av tiden gått åt till att lära sig Aspervalls affärssystem och att lära sig hur 

man gör förkalkyler med en bättre anpassad struktur för detta projekt.  

Monteringsberedningen som var planerad visade sig vara väldigt svår att utföra eftersom detta 

hänger på konstruktionen och de delar som är tänkt ska ingå. Eftersom de delarna inte var 

bestämda blev en del av denna fas antaganden utifrån den gamla komponentlistan och den nya 

konstruktionen. De olika kostnaderna för komponenterna vid monteringen har tagits direkt från 

Vimex prislista eftersom de i mångt och mycket är identiska. Risken med detta är naturligtvis 

att de priser som Vimex behöver betala för komponenterna inte kommer gälla för Aspervall och 

kostnaden kan därför bli högre än beräknat. Monteringstiden har satts till 45 minuter eftersom 

Vimex idag anser att man för den befintliga konstruktionen bör kunna komma ner på denna 

nivå. Detta skulle absolut kunna visa sig gå ännu fortare och på så vis skulle kostnaden i 

monteringen minska. 

Omkonstruktionen av överfyllnadsskydden gör också att emballagen kan förenklas något och i 

förlängningen bli billigare. Emballagen som överfyllnadsskydden levereras i har inte 

undersökts om de kan tillverkas billigare. Detta är naturligtvis någonting som kan komma att 

ändras om en billigare leverantör kan hittas.  

En begränsning som visat sig är det faktum att den största delen av kostnadsreduktionen utgår 

från konstruktionsförändringen, vilket innebär att det i princip alltid måste till en 

konstruktionsförändring för att kunna minska kostnaderna. Eftersom projektet inte varit inriktat 

på konstruktionsförändring har andra större förändringar varit svåra att åstadkomma.  

En viss tid har n gått åt till att diskutera olika utformningar, konstruktionslösningar och 

förändringar. Dessa har resulterat i ett antal olika idéer som presenterades vid ett möte med 

Vimex under projektets sista dagar. Dessa mottogs mycket positivt, och några av dem kommer 

med stor sannolikhet att appliceras på överfyllnadsskyddet som kommer att få ytterligare en 

uppdaterad konstruktion.  

Vad gäller konstruktionen som Vimex valt att arbeta med så är detta inte den billigaste 

lösningen. Överfyllnadsskyddet har i den nya konstruktionen tre stycken rör, när det egentligen 

bara behövs ett. Däremot är detta ett sätt att sälja in produkten hos kunden. I de två extra rören 

kan nämligen backupsystem monteras. Antingen kan två rör vara inkopplande hela tiden för att 

risken för funktionsbortfall minskas betydligt. Det andra alternativet är att kunden väljer att ha 

två rör som är färdiga att kopplas in ifall det primära skulle fallera.  

Ett problem under arbetet har varit att under halvåret som projektet pågått har inga 

överfyllnadsskydd beställts. Detta har gjort att det inte funnits någon möjlighet till att följa 
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överfyllnadsskyddens tillverkningsväg. Detta gjorde att projektet är baserat på Aspervalls och 

Vimex uppgifter. Ingen möjlighet till att bilda sig en egen uppfattning har funnits. Detta gäller 

även för de köpta delarna som ingår, exempelvis emballagen.  
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5. Slutsats och rekommendationer för fortsatt arbete 
Den nya konstruktionen som Vimex har tagit fram räcker för att minska inköpspriset med 20 

procent. Det finns ytterligare potential att minska kostnaderna. Främst är dessa fler 

konstruktionsförändringar av framförallt de kostsamma övre delarna i överfyllnadsskyddet som 

kräver mycket bearbetning.  

Betningen bör undersökas närmare för att se om kan utföras i Säffle för att minska 

transportkostnaderna. Därför är det viktigt att en modell testas för att se hur allvarliga de 

eventuella utfällningarna blir. 

Vad gäller bearbetningen på Aspervall bör denna fortlöpa som tidigare med att man beställer 

hem en stång som bearbetas till så många delar som den räcker till. Då kan ställtiden slås ut 

över många komponenter, samtidigt som att man inte har något lager av obearbetat material.  

Prissättningen av överfyllnadsskydden bör ses över för att se om den kan förenklas och vara 

beroende av längden. Det bör också undersökas om någon annan skulle kunna tillverka 

emballaget till överfyllnadsskydden billigare för att minska denna ganska stora kostnad. 
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Bilaga A: Strukturlistor för det nuvarande överfyllnadsskyddet 
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Bilaga B: Förkalkyl för nuvarande konstruktion från Monitor. 

 

I denna förkalkyl har det smugit sig in ett fel. Legokostnaden ska vara 2400 och därför ska 

legoomkostnaden vara 480 koronor. Den blir alltså totalt 2880 kronor, vilket är 120 kronor lägre 

än beräknat. Detta har naturligtvis tagits hänsyn till i resultatdelen. 
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Bilaga C: Förkalkyl för den nya konstruktionen från Monitor. 
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Bilaga D: Strukturlista över beredning för den nya konstruktionen. 
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