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Sammanfattning 

Detta	examensarbete	utfördes	hos	Vrena	Mekaniska	Verkstad	AB	i	Bettna	utanför	
Nyköping	med	syfte	att	förkorta	ledtiden	i	produktionen	av	en	skruvpress	som	används	
inom	pappersindustrin,	arbetet	gick	även	ut	på	att	identifiera	kvalitetsförbättringar	som	
kan	bidra	till	minskade	slöserier.	Arbetet	inleddes	med	en	intervju	med	
produktionschefen	Rolf	Andersson	för	att	få	en	större	blick	över	produkten	och	dess	
produktionsprocesser.	När	en	bra	bild	över	produktionen	hade	erhållits	kunde	lämpliga	
metoder	och	verktyg	väljas	ut	för	att	nå	de	överenskomna	målen.		
	
Data	som	användes	i	examensarbetet	bestod	till	störst	del	av	primärdata	i	form	av	
intervjuer	och	observationer	hos	Vrena	Mekaniska	Verkstad.	När	det	gäller	
sekundärdatainsamlingen	erhölls	information	om	de	olika	logistiska	verktygen	från	
olika	kurslitteraturer	samt	vetenskapliga	artiklar.	De	verktygen	som	användes	var	
ledtidsanalys,	processkarta,	7+1	lean,	Toyota	productions	5S	samt	flödeskartläggning.	
Efter	vidare	analys	av	produktionsprocessen	av	skruvpressen	framkom	det	att	en	
förbättring	av	de	möjliga	transportsträckorna	mellan	de	olika	anläggningarna	var	
omöjlig	eftersom	operationerna	skedde	i	en	sådan	takt	att	en	ändring	av	ordningsföljden	
var	omöjlig.	Däremot	framkommer	det	i	rapporten	att	en	möjlig	lösning	innebär	en	
förflyttning	av	svarvmaskinen	som	bidrar	till	mindre	transporter.	Underlag	har	tagits	
fram	för	att	kunna	implementera	5s	i	verkstaden	vilket	resulterar	i	eliminering	av	
slöserier.	

Våra	rekommendationer	för	fortsatt	arbete	är	bland	annat	att	utföra	en	djupare	analys	
av	sista	processsteget	i	tillverkningskedjan	där	skruvpressen	skickas	till	Saltängens	
Mekaniska	AB	i	Norrköping	för	vidare	behandling,	här	krävs	det	att	en	kostnadskalkyl	
utförs	på	maskinen	som	Saltängen	Mekaniska	har	och	överväga	om	det	är	lönsamt	att	
införskaffa	en	likadan	till	Vrena	Mekansika	Verkstad.	
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Abstract 
This	thesis	was	performed	at	Vrena	Mekaniska	Verkstad	AB	in	Bettna	outside	Nyköping	
in	order	to	shorten	the	lead	time	in	the	production	of	a	screw	press	used	in	the	paper	
industry.	The	effort	went	in	to	identify	quality	improvements	that	can	help	the	waste	
elimination	process.	Proceedings	began	with	an	interview	with	the	production	manager	
to	get	a	better	look	at	the	product	and	its	production	process.	When	a	good	picture	of	the	
manufacturing	had	been	obtained	could	appropriate	methods	and	tools	selected	to	
reach	the	set	targets.	
	
Data	used	in	the	thesis	was	the	greatest	part	of	the	primary	data	in	form	of	interviews	
and	observations	of	Vrena	Mekaniska	Verkstad	AB.	When	it	comes	to	secondary	data	
collection,	information	was	obtained	about	the	various	logistical	tools	from	course	
litterature	and	scientific	articles.	The	tools	used	was	a	lead	time	analysis,	process	map,	7	
+	1	lean,	Toyota	Productions	5S	and	flow	mapping.	
	
After	further	analysis	of	the	manufacturing	of	the	screw	press,	it	emerged	that	an	
improvement	of	the	possible	transport	distances	between	the	operations	was	
impossible	because	the	operations	took	place	in	such	order	that	a	change	in	the	process	
was	impossible.	However	it	appears	in	the	report	that	a	possible	solution	was	a	
transplantation	of	a	machine	that	can	contribute	to	a	smaller	lead	time.	Also	a	plan	is	
designed	to	implement	5S	in	the	workshop	which	will	reduce/eliminate	waste.	
	
Our	recommendations	for	future	work	is	to	perform	a	deeper	analysis	of	the	final	
process	step	in	the	production	chain	where	the	screw	press	is	sent	to	Saltängens	
Mekaniska	Verkstad	AB	in	Norrköping	for	further	treatment,	this	requires	a	cost	
calculation	performed	on	the	machine	that	Saltängens	Mekaniska	have	and	consider	
whether	it	is	profitable	to	obtain	a	similar	machine	to	Vrena	Mekaniska	Verkstad	AB.	
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Begrepp  
 

 

Betning: Innebär att materialet behandlas med en lösning av olika syror eller salter, 

behandlingen syftar till att göra materialet mer mottagligt för ytterligare bearbetning eller 

användning. 

 

Blästring: Är en verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark gasström blåser 

partiklar mot en yta, varvid ytan renas eller omformas. 

 

Härdning: Innebär att materialets mekaniska egenskaper förstärks genom att 

dislokationsrörligheten i ett material styrs. Dislokationsrörlighet betyder avvikelsen från det 

välordnade mönstret i kristallina material. 

 

Legotillverkare: Innebär att ett företag tillverkar eller bearbetar produkter på uppdrag av ett 

annat företag. 

 

Termisk sprutning: En samling av olika beläggningsprocesser i vilket smälta eller uppvärmda 

material sprutas på en yta, detta med anledningen att öka kvaliteten på produkten. 

 

Tryckkärl: Är traditionellt det samlade begreppet för det som idag egentligen ska beskrivas som 

tryckbärande och trycksatta anordningar. Det rör sig om allt från tryckluftsbehållare och 

varmvattenberedare till processindustrier och kärnkraftverk. 

 

Volframkarbid: Är ett mycket hårt ämne som består av volfram och kol, är det vanligaste 

förekommande karbiden i hårdmetall. 

 

Värdeflöde: Innefattar alla aktiviteter för en produkt eller tjänst, både värdeskapande och icke 

värdeskapande, från råmaterial till slutkund. Värdeflöde inbegriper både material och 

informationsflöden. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras företagets bakgrund, avgränsningar samt lösningsmetoder för att 
uppnå de uppsatta målkriterierna. 

1.1 Bakgrund 

Vrena Mekaniska Verkstad grundades av Gunnar Johansson år 1957 i Bettnas grannby 

Vrena, Gunnars son Tomas är styrelseordförande och hans sonson Peter är 

produktionschef. Det är dessa båda som äger företaget och har i dagsläget 66 anställda. 

Vrena Mekaniska Verkstad är ett företag med en effektiv produktionsapparat och en 

avancerad maskinpark som har förmågan att kombinera plåt-, maskinarbeten, 

ytbehandling och montering som gör att de kan utföra alla arbetsmoment från 

ämnesbearbetning till slutfinish. Företaget är även ISO-certifierat enligt SS EN-ISO 

9001:2008 samt SS EN-ISO 3834-2 och kan därmed leverera tryckkärl enligt den 

europeiska tryckkärlsnormen PED. I produktionsverkstaden finns möjlighet för skärning 

som omfattar plåtskärning med gas, plasma och vatten, svetsning, svarvning, fräsning och 

ytbehandling såsom blästring och måleri. 

 

Företaget är legotillverkare och arbetar som underleverantör till industriella kunder, 

främst inom gruv- massa- och pappersindustrin. Företaget sysslar endast med 

enstyckstillverkning som då innebär att de tillverkar efter order och kravspecifikationer i 

form av CAD ritningar. I och med att Vrena mekaniska får specifikationerna i form av 

ritningar så vet de inte alltid vad komponenten skall användas till exakt. 

Vi fick i uppdrag att titta närmare på tillverkningsprocessen av en ca 9 meter skruvpress 

som skall användas inom pappersindustrin. Råmaterialet kommer att genomgå flera olika 

operationer som sedan bearbetas till en färdig komponent redo att levereras till kund. 

Under tillverkningsprocessen kommer förflyttningen av skruvpressen att användas med 

hjälp av en lyfttruck eftersom verkstaden omfattar flera anläggningar med olika 

bearbetningsmaskiner i respektive hus. På så sätt uppstår det oftast ställtider och 

förflyttningstider som sedan förlänger själva ledtiden. Just nu ligger tillverkningstiden på 

ca 270 timmar och det är en tid som Vrena Mekaniska vill förkorta för att uppnå fler 

beställningar från den kunden. 

 

1.2 Problemdefinition 
Problemet med tillverkningsprocessen över den 9 meter långa skruvpressen är att i 

nuvarande processflöde sker det onödiga transporter som leder till långa väntetider och 

mindre värdeskapande tid vilket resulterar i förluster och förseningar i företaget, detta kan 

då leda till onöjda kunder och minskar chanserna för framtida samarbeten mellan företaget 

och kunden. Problemet ligger även i de långa ledtiderna och ställtiderna. Med hjälp av en 

ledtidsanalys ska dessa problem studeras och åtgärdas. 
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1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna för att minska ledtiden för 

en skruvpress som i nuläget har en ledtid på ca 270 timmar. Företagets mål med ett lyckat 

arbete innebär då ytterligare beställningar på just denna typ av skruv som kommer gynna 

dem rent ekonomiskt för framtida samarbeten. För att detta skall lyckas krävs då att tiden 

från beställning till färdigprodukt analyseras och minskas. Målen innefattar processen som 

helhet och efter önskemål av uppdragsgivaren Rolf Andersson ska vi undersöka och 

presentera nya uppgifter som består av följande potentiella förbättringsförslag: 

 

- Minska ledtiden. 

- Minska ställtider. 

- Minska transporttider. 

- Minska eller eliminera slöserier. 

1.4 Avgränsningar 

- En djup och detaljrik analys av de olika tillverkningsmetoderna kommer inte att 

beaktas däremot tillverkningsprocessen. 

- Olika kostnadskalkyler för skruvpressen kommer inte att beaktas. 

- Endast tillverkningsprocessen och kvalitetsarbetet kring skruvpressen kommer att 

studeras. 

- Arbetet kommer endast ske under tio veckor som planerat. 

- Mätningar utförs endast under vistelser på Vrena Mekaniska Verkstad. 

1.5 Lösningsmetoder  
För att målen ska uppfyllas och ett examensarbete med kvalité skall presenteras så krävs 

det att analyser av tillverkningsprocessen genomförs. Detta genom primärdata-insamling 

såsom intervjuer på företaget för att identifiera och samla information om den nuvarande 

processen, där man kartlägger exakt vilka maskiner som kommer att behövas och i vilken 

ordningsföljd.  

 

Intervjun kommer att göras med Rolf Andersson som är produktionschef på Vrena 

Mekaniska Verkstad. Intervjun har valts att genomföras med honom eftersom han har en 

genomgripande bild och kunskap av flödet och dess operationer. Under intervjun krävs det 

även att egna observationer genomförs så att en egen identifikation av flödet 

dokumenteras. Därefter kommer flera olika logistiska verktyg att användas. En 

ledtidsanalys av flödet skall implementeras. Verktyg i form av olika datorprogram kommer 

att användas för att digitalisera det tidigare dokumenterade flödet. 

 

Sekundärdata-insamling såsom litteraturstudier från läroböcker och även annan litteratur 

kommer att användas samt vetenskapliga artiklar och andra elektroniska källor. Till sist 

kommer faktainsamlingen att analyseras för att komma fram till nya lösningsförslag och 

uppfylla de ovan nämnda målkriterierna. 
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2. Företaget 
I detta kapitel presenteras verksamheten och dess produktionsanläggning, samt fakta om 
produkten”Skruvpress”. 

2.1 Om företaget 
Vrena Mekaniska Verkstad AB är som tidigare nämnt ett familjeägt företag och har en 

effektiv produktionsapparat och en avancerad maskinpark som har förmågan att 

kombinera plåt-, maskinarbeten, ytbehandling och montering som gör att de kan utföra alla 

arbetsmoment från ämnesbearbetning till slutfinish. Företagets styrka är att deras 

verkstad är komplett med maskinbearbetning, plåt/svets, ytbehandling och även 

montering. 

Verkstaden är uppdelad i fem olika anläggningar som innefattar maskinverkstad 1, 

maskinverkstad 2, plåtverkstad, godsmottagning/montering samt måleri. Vissa maskiner 

behöver grävas ner under jord och därmed kräver en egen anläggning. 

Vrena Mekaniska tillverkar i korta återkommande serier av såväl mindre som större 

komponenter och maskiner till industriella kunder. Företaget är även ISO-certifierat enligt 

SS EN-ISO 9001:2008 samt SS EN-ISO 3834-2 och kan därmed leverera tryckkärl enligt den 

europeiska tryckkärlsnormen PED. 

I produktionsverkstaden finns möjlighet för skärning som omfattar plåtskärning med gas, 

plasma och vatten, svetsning, svarvning, fräsning och ytbehandling såsom blästring och 

måleri. Företaget investerar kontinuerligt i utbildning för deras anställda och även nya 

maskiner, allt för att vara en så kompetent och långsiktig samarbetspartner som möjligt. 

(Vrena Mekaniska AB, 2016) 

2.2 Affärskoncept 

Företagets slogan är ”Ni konstruerar och vi tillverkar!”. Företaget är alltså legotillverkare 

och arbetar som underleverantör till industriella kunder, främst inom gruv- massa- och 

pappersindustrin. Företaget sysslar endast med enstyckstillverkning som då innebär att de 

tillverkar efter order och kravspecifikationer som bygger på CAD-ritningar. I och med att 

Vrena Mekaniska får specifikationerna i form av ritningar så vet dem inte alltid vad 

komponenten skall användas till exakt. (Vrena Mekaniska AB, 2016) 

2.3 Produkten 
Skruven som de tillverkar är ca 9 meter lång och är till större del gjord av stålsorten 

1.4301.  

Skruven består av fyra olika komponenter, skruvkärna, skalle, axeltapp samt hylsa. På 

nästa sida visas ett urklipp av ritningen på skruven samt utmarkerade komponentdelar. 
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Skruvkärnan är huvudkomponenten som utgör grunden för montering av resterande 

komponenter, skallen kommer därefter att monteras på den bredaste sidan av 

skruvkärnan. I andra änden av skruvkärnan kommer då axeltappen och hylsan att 

monteras som sedan bildar en komplett skruvpress.  

 

Den färdigtillverkade skruvpressen används inom pappersindustrin där den senare 

kommer att monteras i en maskin som bearbetar pappers- och kartongrester. Processen 

för pappersbearbetningen är då kortfattat att man börjar med att lösa upp träfibrer som 

gör att själva konsistensen blir till en grötliknande gegga. Skruven används då till för att 

dra upp hela gröten och som sedan pressar ut en ”matta”. Flödeslinan har hål som gör att 

vätskan rinner av från den utpressade mattan.  (Vrena Mekaniska AB, 2016) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 : Skruvpress (Bilaga VII) 
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3. Metoder 
I detta kapitel klargörs vilka metoder som använts för att analysera flödet och få en bild av 
tillverkningsprocessen. 

3.1 Intervju 
För att identifiera problemen i flödet har en intervju med produktionschefen Rolf 

Andersson utförts där relevanta frågor kring tillverkningsprocessen av skruven har ställts. 

Endast direkta intervjuer i produktionsmiljö har skett då det underlättar analysen av flödet 

och även möjligheten att kunna ställa följdfrågor om något känns diffust. 

 

Telefonintervjuer med bland annat handledare Göran Grape på KTH och Vrena Mekaniska 

Verkstad har utförts men även hos Vrenas leverantör Saltängens Mekaniska Verkstad. 

Under besöken på Vrena Mekaniska Verkstad utfördes även egna observationer som 

kommer att belysas senare i kapitlet. 

3.2 Observationer 
Planerade observationer har genomförts genom en vandring i verkstaden där olika sorter 

av slöserier har identifierats. Dessa identifikationer har gjorts med hjälp av föregående 

kurs ''Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar HM1021'' med Anna Hornström, 

universitetsadjunkt på Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

Vi har använt oss av de så kallade ”kvalitetsglasögonen” som Anna kallade det i kursen. På 

så sätt har vi identifierat problemen och kommit fram till vilka verktyg som behövs för att 

eliminera slöserierna. De verktyg som ska användas är 5-varför, 5S och 7+1-metoden. De 

kommer att presenteras senare i studien. 

 

3.3 Factory Design 
Ett program som heter Factory Design har använts för att visualisera hela processflödet. 

Programmet har tagits till kunskap under kursen ''Verkstadsutformning - layout, flöde och 

arbetsmiljö ML1106'' med Bertil Wanner, universitetsadjunkt på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Programmet används vanligtvis för att designa och visualisera effektivare 

fabriks- och anläggningslayouter innan utrustningen har installerats. 

 

Men i detta fall har programmet använts för att få en större blick på hela flödet, där 

respektive operation sker för att få en djupare förståelse om det går att identifiera 

förbättringar av målet ''Minska transporttiden''. Med programmets hjälp visualiserar man 

samtliga anläggningar med respektive maskiner och kan sedan enkelt analysera 

transportflödet och upptäcka möjliga förbättringsåtgärder. 
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3.4 Sekundärdatainsamlingen 

Sekundärdata har skett som hjälp vid insamling av teorifaktan. När den sekundära 
datainsamlingen utfördes så utgick vi från att använda den så kallade ”trattmodellen” där 
man börjar med att beskriva logistik översiktligt för att läsaren skall ha en allmän 
förståelse för logistiken. Därefter förklaras teorierna mer fördjupat så att verktyg som skall 
användas i studien presenteras och förklaras tydligt. De sekundära källorna var för det 
mesta elektroniska källor såsom vetenskapliga rapporter från olika kommuner i landet, 
men också från forskningsrapporter och från stora företag som Toyota. I just Toyota är det 
många verktyg som är relevanta för denna studie, bland annat Toyota production system. 
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4. Teori 
Detta avsnitt är uppdelat i tre olika delar där första delen handlar om verktyg för att 
identifiera problemen, andra delen handlar om verktyg för att uppnå målkriterierna och den 
tredje är verktyg för slöserieliminering. 
 

4.1 Logistikröret 
Ledtid är tidsintervallet från order till slutfört arbete, när man studerar ledtiden så är 

själva reduceringen av denna ett viktigt delmål som både frigör resurser och kapital och 

ger konkurrensfördelar. Genomloppstid är ibland synonymt med ledtid, men avser 

vanligen tiden för en detalj eller ett parti av detaljer att passera de olika stationer i 

verkstaden som krävs för tillverkningen av denna. 

Genomloppstiden kan mätas för små eller stora delar av ett flöde. Inom ramen för en order- 

och leverans process kan flera genomloppstider mätas, alltså en viss ledtid kan byggas upp 

av flera genomloppstider. Förhållandet kan också vara det omvända, d.v.s. en 

genomloppstid kan innehålla flera ledtider. Detta beror på vilken nivå man väljer att mäta 

de olika tiderna på.  (Keife, 1999) 

 
Logistikröret består av tre delar (materialförsörjning, produktion samt distribution) där 

det finns lager mellan var och en av de tre delarna. Komponenterna kommer in till 

företaget via materialförsörjningen, går vidare till produktionen där de byggs ihop till 

färdiga produkter, varefter de slutligen distribueras till kunderna. (Oskarsson, 2003) 

 

 
Figur 2 Logistikröret (Oskarsson, Logistikröret, 2003) 

 
Dessa tre delar knyts samman av ett antal order- och leveransprocesser som driver flödet 

genom röret. Det som driver flödet framåt är att kunden efterfrågar en produkt, dvs. lägger 

en order. Ordern går till distributionen som ser till att produkterna plockas, packas och 

transporteras till kunden. En order- och leveransprocess inkluderar alla de aktiviteter som 

sker som en direkt konsekvens av att en order läggs, från att ordern läggs tills dess att 

produkten är levererad. Distributionen transporterar, lagerhåller och hanterar produkter 

på olika sätt och dess huvuduppgift är att kunna leverera en önskad produkt till kunden. 

Utifrån logistikens övergripande målsättning att skapa en hög leveransservice och låga 

kostnader är det tre aspekter som är viktiga:  

 Dimensionera rörets totala kapacitet utifrån kundernas behov. 

 Skapa ett rör med jämn kapacitet, dvs. lika mycket kapacitet i hela röret. 
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 Skapa en så kort genomloppstid som möjligt (dvs. ett kort rör). 

Korta genomloppstider för med sig flera fördelar. Ju kortare tid materialet och produkterna 

befinner sig i flödet, desto lägre blir kapitalbindningen. Dessutom behövs mindre ytor och 

utrustning för att lagra allt som finns i flödet. Planeringen och styrningen av materialflödet 

blir svårare ju längre genomloppstiden är, eftersom man måste ha längre framförhållning 

och därmed förlita sig på allt osäkrare prognoser. Därmed får man svårare att reagera på 

ändrade kundönskemål, och därmed problem att leverera enligt kundernas behov. 

Genomloppstiden är alltså en viktig konkurrensfaktor och påverkar både kostnader och 

leveransservice. (Oskarsson, Logistikröret, 2003) 

4.1.1 Processkarta 

När man gör en processkarta så skall man inte dela in verksamheten efter funktioner där 

man definierar vem som gör vad utan tvärtom. Med metoden svarar man istället på frågan 

vad som görs och i steg två på hur det görs. Kunden är endast intresserad av vad vi gör och 

hur vi gör det, inte hur vi är organiserade eller vem som utför aktiviteterna. 

1. Man börjar med att definiera en start och ett mål på den process man vill arbeta 

med. Det är också bra att identifiera en hållpunkt mitt i processen. Det betyder att 

man måste veta vem kunden är och vilka behov som förväntas bli uppfyllda av 

processen. 

2. Sedan börjar man med att beskriva aktiviteterna. Dessa formuleras i en kort mening 

som i princip börjar med ordet att, exempelvis att ställa om maskinen. 

Processkartläggningen som man arbetar med måste visa ett är-flöde, det vill säga 

vara en nulägesbeskrivning. Det finns en risk att man lätt glider över till ett bör-

flöde, alltså ett önskat flöde som inte kan användas för att identifiera vare sig 

framgångsområden eller utvecklingsområden. Vilket är vad kartläggningen 

egentligen ska användas till. Till sist samlar man och placerar aktiviteterna i ett 

korrekt flöde. 

3. När aktiviteterna är på plats definieras det som driver processen. I komplexa 

processer består i regel det drivande av flera delar. Behov hos kund är drivande, 

liksom ett beslut om åtgärd, vilket driver till fortsatta aktiviteter. Den beslutade 

åtgärden ska markeras i processkartan. 

4. Därefter placeras den eller det som flödar och som man tillför värde mellan 

aktiviteterna. Ett värdeobjekt finns inte alltid med från start, utan skapas var som 

helst i flödet. 

5. Här ska man bestämma möjliga flödesvägar. Ett värdeobjekt och ett drivobjekt i en 

process kan ta olika vägar, det finns i huvudsak tre varianter: 

– Alternativ flödesväg: Flödet har två eller flera alternativa vägar att gå. Det är 

samma flöde, men det finns ett fritt val med två alternativa vägar att gå, som 

resulterar i samma objekt. 

– Parallell flödesväg: Flödet kan även vara parallellt, vilket innebär att flödet går två 

eller flera vägar samtidigt, man gör både och. 

– Tvingande flödesväg: Ett val kan vara tvingande och man tvingas gå tillbaka i flödet 

för att åter hamna i samma aktivitet igen, valet är då ett tvingande val. 
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6. I detta steg behöver man definiera metoder, det som beskriver hur något ska göras 

eller markeras. Till exempel instruktioner, anvisningar och kvalitetsplan. 

7. Till sist definieras och markeras det som används för att göra något, dvs. de resurser 

som är nödvändiga för aktiviteterna. Exempel på resurser är medarbetare, chef, 

leverantör och maskin. 

8. När detta är genomfört är första delen av processkartläggningen klar. Att ta reda på 

hur något verkligen är och få en bild av verkligheten är en förutsättning för att 

genomföra förändringar på ett framgångsrikt sätt! 

(Västra Götalandsregionen, 2008) 

4.2 Ledtidsanalys 
Ledtidsanalys innebär att på ett strukturerat sätt analysera ett informations- eller 

materialflöde med syftet att minska den totala tiden i flödet. Ledtidsanalys handlar främst 

om att hitta alternativa lösningar, det finns i princip två sätt att hitta bra alternativ. Dels att 

utgå från de generella principer som finns i litteraturen men också att utgå från praktisk 

kunskap om vad som är bra. Det krävs ofta mycket arbete och eftertanke för att hitta de 

riktigt bra alternativen. Att hitta bra alternativa lösningar är alltså en av de större 

svårigheterna med ledtidsanalysen. 

Exakt vad som kan och bör göras för att minska ledtider beror mycket på den specifika 

situationen men det finns ett strukturerat sätt att arbeta med, där man kan använda olika 

principiella åtgärder som presenteras nedan: 

1. Eliminera, Att ta bort aktiviteter som inte tillför något för företaget eller kunden. 

Exempel: Dubbelarbetare (samma sak görs på flera ställen i flödet); Ompaketering 

(p.g.a. att transportförpackningen inte passar i lagerhyllorna).  

2. Förenkla, Förenkla de aktiviteter som måste utföras, gör dem mindre komplexa. 

Exempel: Snabbkopplingar (istället för skruvförband) för att underlätta 

verktygsbyten; Bättre användargränssnitt i datorprogrammen; Omdesign för att 

underlätta monteringen. 

3. Integrera, att man knyter samman aktiviteter som utförs var för sig utan att det 

skapar mervärde. 

Exempel: Låt montören själv kontrollera produktkvaliteten istället för att ha en 

separat kontrollavdelning efter monteringen. 

4. Parallellisera, Utföra oberoende processer parallellt och inte sekventiellt. 

Exempel: Saab Aircraft gick på 90-talet över till att inreda de civila planen samtidigt 

som de målades på utsidan. Dessa aktivititer hade tidigare gjorts efter varandra. 

5. Synkronisera, Styr flödet så att en aktivitet kan påbörjas direkt efter en annan, utan 

väntetid. Det innebär att man försöker ta bort eller åtminstone reducera den passiva 

tiden mellan två aktiviteter. 

Exempel: Inom bilunderstrin arbetar flera leverantörer parallellt med de olika 

delmontage som ska in till en viss station i slutmonteringen av bilen. Tidsfönstren 

(tillåten leveranstid) för leveranserna in till slut monteringen är mycket små, vilket 

gör att bufferttiderna för delmontagen blir minimala. Inleveranserna är alltså 

synkroniserade med slutmonteringen. 
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6. Förbereda, Ta fram allt nödvändigt material i förväg så att huvudarbetet kan 

påbörjas utan att flödet behöver bromsas upp. 

Exempel: Alla arbetsinstruktioner finns tillgängliga vid arbetsplatsen istället för i ett 

centralt förråd; Nödvändiga verktyg plockas fram innan produkterna når 

arbetsstationen. 

7. Kommunicera, Effektivisera kommunikationen genom t.ex. snabbare, säkrare, mer 

korrekt eller mer ändamålsenlig information. 

Exempel: Tydligt delge sina behov för att slippa returer och omarbetning; meddela 

nästa avdelning när leverans kommer att ske så att de kan förbereda sig; successiv 

streckkodsläsning vid slutförda arbetsmoment, så att produktflödet blir lättare att 

följa i informationssystemet. 

(Oskarsson, Tidsreduktion i flöden, 2003) 

4.2.1  Flödeskartläggning 
För att kunna få en djup förståelse för flödet och studera ledtiden så krävs det att en 

flödeskarta utförs där man först utgår från behovet och sedan hur man skall tillverka den 

önskade ordern till ett önskat resultat. En flödeskartläggning kan göras mer eller mindre 

detaljerad. Ju mer noggrant man kartlägger, desto mer tid krävs. Eftersom tillgänglig tid 

nästan alltid är begränsad gäller det att man koncentrerar sina insatser där de ger störst 

utbyte.  

Att göra en väldigt detaljrik kartläggning av alla delar i flödet innebär oftast att en stor del 

av arbetet görs i onödan. I detta fall så är målet att snabba upp flödet, dvs. minska 

tidsåtgången. Om man sätter tider på en del i flödet och kanske upptäcker att det är just 

denna del som förburkar mest tid. Det är då i första hand den aktiviteten som skall 

detaljstuderas för att hitta orsaken till den stora tidsåtgången. Vad som i detalj händer i de 

andra delarna av flödet finner vi då irrelevant. 

 

 
Figur 3 Flödessymboler (Oskarsson, Beskrivning och analys av nuläget, 2003) 
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Ovan visas några vanliga symboler vid en traditionell flödeskartläggning. rektanglar 

används för att beskriva att någonting utförs, det kan vara en förädlande operation eller en 

godtycklig aktivitet som inte behöver vara förädlande, exempelvis ankomstkontroll i 

varumottagningen eller mer allmänt en avdelning i företaget där någonting utförs. 

Trianglarna symboliserar lager som finns någonstans i flödet, exempelvis materialförråd, 

produktionsbuffert eller färdigvarulager. Beslutspunkterna kan vara till nytta för att 

förklara alternativa flödesvägar. Materialflödet beskrivs med en heldragen linje medan 

man använder streckade linjer för att visa informationsflödet. Specifika pappersdokument 

och datorsystem kan vara viktiga ibland för att ge en tydlig bild av informationsflödet. 

(Oskarsson, Beskrivning och analys av nuläget, 2003) 

 

Det finns mer detaljspecifika symboler som kan användas men här är det väldigt viktigt att 

symbolerna som presenteras i flödeskartan är tydliga, begripliga och tillräckligt 

innehållsrika för de som ska använda flödeskartan. 

 
4.2.2 Aktiv/Passiv tid 
Den totala tiden i flödet kan delas in i aktiv och passiv tid, där den aktiva tiden är den tid då 

någon form av aktivitet utförs, till exempel maskinbearbetning, montering, transport, 

inslagning eller inmatning i datorsystem. Resten av tiden är då passiv tid, till exempel 

produkter som ligger i en buffert framför en maskin eller i ett distributionslager, eller ett 

ärende som ligger på skrivbordet i väntan på att behandlas.  

För att reducera den totala tiden i flödet är det främst den passiva tiden som är intressant 

att ingripa. Den passiva tiden är så gott som alltid mycket längre än den aktiva. Det är inte 

ovanligt att mer än 99 % av tiden är passiv. 

(Oskarsson, Beskrivning och analys av nuläget, 2003) 

 

4.3  7+1 
Ett populärt sätt att upptäcka och eliminera slöserier i verkstaden kan vara att använda 

7+1-metoden. Genom att eliminera dessa slöserier blir det enklare att använda sig av 

värdehöjande aktiviteter och produktiviteten ökar. Nedan följer en förklaring på de 7+1-

slöserierna.  

 Överproduktion  

Överproduktion är när det tillverkas mer än vad som efterfrågas. Detta resulterar i 

slöserier i såväl material, användning av personal och maskin eftersom det inte går 

att distriubera produkter till kunder som inte behöver det. 

 Väntan  

Väntan i verkstaden är en stor orsak till slöserier. Väntan kan bero på att det 

uppkommit störningar i produktionen, exempelvis maskinhaveri. Det kan också 

bero på att produktionslinan är dåligt upplagd beroende på de olika stationernas 

processtid.  
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 Onödiga Transporter  

Onödiga transporter kan bero på t.ex. onödig förflyttning av material. Vilket kan 

innebära att platsen där material finns bör förflyttas till ett närmre ställe där 

materialet kommer till användning.  

 Onödiga rörelser och förflyttningar,  

Onödiga rörelser är när medarbetare gör onödiga förflyttningar. Det kan t.ex. vara 

att de hämtar grejer längre bort än vad som behövs. Att onödiga rörelser sker kan 

bero på att arbetsplatsen är rörig. En lösning till detta kan vara att använda sig av 

ett verktyg som heter 5S, som kommer förklaras närmre senare i rapporten.  

 Överarbete 

Med överarbete menas att man ska försöka addera mer värde än vad kunden vill ha 

och är villig att betala för. Målet ska vara att tillverkningen sker exakt i rätt tid och i 

rätt kvantitet.  

 Onödiga lager och buffertar  

Att man tillverkar efter lager kan ge stora kostnader för företaget eftersom det 

binder kapital och kräver även att lagerkostnaderna blir större. Ett bra tips att 

slippa lager är att använda sig av ett tillverkningssystem som heter pull-system, att 

man tillverkar efter order.  

 Fel i producering, omarbeten, defekta enheter 

Defekta enheter innebär att enheten antingen behöver slängas eller att 

omarbete/reparation krävs, detta klassas ändå som slöseri.  

 Outnyttjad kompetens 

Det sista slöseriet i 7+1 är outnyttjad kompetens. Det kan till exempel vara att man 

har anställda på företaget som har högre utbildning, erfarenheter och kompetens än 

vad de arbetar med. (Stadskansliet Borås, 2009) 

 
                                                                      Figur 4, Slöserier (Industriforskning AB) 



 

 

13 

 

4.3.1 5S 
För att eliminera slöserier kan ett verktyg inom Lean Production vid namn 5S användas. 

Det är en metod som kommer från Japan och är till för att skapa ordning och reda på 

arbetsplatsen, som i vårt fall kan komma till användning vid de olika maskinerna. 

Positiva utfall som 5S kan ge är reducering av slöserier och variationer men även 

förbättring av produktiviteten. De fem japanska orden som 5S står för är följande:  

 

- Seiri som betyder klargörande, det innebär att man ser till att t.ex. verktyg som 

behövs finns och det som inte behövs tas bort från exempelvis arbetsbordet eller 

i detta fall fixturer vid maskinen. 

- Seiton betyder arrangerande, som står för att allt ska vara sorterat och märkt för 

att underlätta för operatören att urskilja och hitta de olika verktygen på 

arbetsplatsen. 

- Seiketsu står för renlighet, att allt ska hållas rent och snyggt och det som inte 

behövs ska slängas. Damm och smuts kan påverka en maskin avsevärt ifall det 

inte är grundligt städat under en längre period, konsekvenser kan bli dyra 

underhållskostnader för maskinen. Det förblir ekonomiskt gynnsamt att ha 

underhåll löpande under åren än att exempelvis ha ett underhåll per halvår och 

upptäcka en stor komplikation i maskinen alldeles för sent. 

- Seiso betyder städning och det står för att man ska skapa rena ytor och 

arbetsplatser. Arbetet ska gärna dokumenteras för att skapa rutiner. Viktigt ifall 

olika personer ska arbeta på platsen så de enkelt vet vad som ska göras och hur. 

Standardisering är viktigare än vad folk ofta brukar tro. 

- Det sista ordet är Shitsuke som betyder disciplin. Det innebär att man skapar en 

vana så att man alltid följer reglerna för att nå upp till de tidigare nämnda S:en. 

(Bergman, 2007) (Klefsjö, 1990) 

Nedan presenteras även en bild som förklarar mer om hur det kan se ut på varje del av de 

5S:en.  

 
                                                                                     Figur 5, 5S  (Pinterest, 2010)         
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4.3.2  5-Varför 
Ett enkelt och smidigt verktyg för identifiering av förbättringsområden samt komma fram 

till rotorsaken är 5-varför. Man kan arbeta med det i grupp eller enskilt och går ut på att: 

  

- Formulera problemet och skriva ner det. 

- Fråga ”varför” problemet uppstår och sedan skriva ner svaret. 

- Om svaret inte är tillräckligt tillfredställande och inte är roten till problemet 

ställer man då frågan ”varför” igen. 

- Upprepa frågeställningen tills en tillfredställande rotorsak fastställs. 

Ett problem har sällan en orsak, om man vid första frågan får två orsaker kan man då skapa 

två vägar att ställa frågor kring. Man börjar då med den ena kedjan tills man kommit fram 

till en slutgiltig orsak och sedan påbörjar med den andra kedjan. Man sitter oftast inte på 

alla svar därför bör informationssökning hos olika pålitliga källor såsom personal med en 

genomgripande bild av verksamheten, litteratur eller vetenskapliga artiklar utföras, man 

skall inte gissa en orsak då det bidrar till en stor risk att man hamnar fel i kedjan. 

(Palmatwork, 2012) 

4.3.3  Just in time  

JIT är en planeringsfilosofi som härstammar från Toyotas Lean Production och innebär att 

ha så litet lager som möjligt samt att leveranserna sker i rätt tid kontinuerligt. Detta 

innebär mycket korta ställtider och genomloppstider samt att tillgängligheten av maskiner 

och anläggningar är hög. Produktionen bygger på att man använder endast nödvändiga 

kvantiteter när de behövs. Just in time baseras på fyra olika principer som tillsammans 

stödjer detta unika koncept som är:  

 

 Heijunka – Innebär att jämna ut flödet. Obalans i arbetsbelastningen kallas ”mura”. 

Heijunka är elimineringen av ”mura” genom utjämning av volymerna för att ge ett 

smidigt, kontinuerligt och effektivt flöde. Det är motsatsen till 

massproduktionsserier i vilka stora volymer av en enskild produkt tillverkas. 

 Muda – innebär eliminering av slöserier. Slöseriet defineras som allt som inte tillför 

något värde för produkten, det kan vara allt från onödiga rörelser till väntetider 

eller omarbetningsbehov. 

 Takttid – ”produktionens hjärtslag” och innebär då att takten är kundefterfrågan. I 

grund och botten hur mycket marknaden kräver i fråga om produktion. Takttid är 

termen för en arbetscykel som uppfyller varje kunds efterfrågan. Nyckeln är att 

arbetscykeln bör synkroniseras med efterfrågan för att undvika under- eller över 

produktion. Takttiden avgör flödeshastigheten som gör det möjligt att räkna ut hur 

mycket produktion som kan uppnås. Optimeringen av takttiden reducerar slöseri 

och ineffektivitet genom att undanröja risker för fördröjning eller överproduktion i 

en process.  

 Kanban kort – är det enkla och tydligt synliga redskapet som Toyota Production 

System använder för att begära komponenter när de behövs. Detta innebär att 

endast ett minimum av komponenter finns lagrade i tillverkningsområdet. Innan 
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varor behöver fyllas på igen säkerställer ett kanban kort från operatören en 

leverans som är Just In Time. Hela processen grundar sig på en ”pull” princip som 

innebär att artiklar begärs endast då de behövs, till skillnad från en push princip 

som inte tar det faktiska behovet i beaktande.  

(Toyota, 2015) 

4.4 Betydelsefulla kursmoment  

Vid utförandet av examensarbetet så har kurser på Kungliga Tekniska Högskolan som 

produktion, kvalitet och ständiga förbättringar samt logistik varit till stor nytta vid 

fördjupningen i de teoretiska modellerna som presenterats. Under kvalitetskursens gång så 

utfördes flera praktiska övningar där studenterna fick göra egna processkartor som nu 

kommer att vara till stor nytta. Dels stora delar av produktionskurserna har varit till nytta 

för att kunna förstå hur en produktionsverkstad ser ut och fungerar, men även stora delar 

av kursen ''Logistik, ML1136'' då kärnan i denna studie är logistik. 
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5. Empiri 
I detta kapitel klargörs vilka metoder som används i dagsläget och hur tillverkningsprocessen 
går till. 

5.1 Processbeskrivning 
Som tidigare nämnt så består produktionen av skruvpressen i fyra olika moment där tre 

processer sker parallellt med kärnprocessen som grund. Kärnprocessen är i detta fall 

skruvkärnan med axeltapp, skalle och hylsa som delkomponenter. Som är de tre resterande 

processer som tillverkas i verkstaden för att senare monteras till en färdig skruvpress. Här 

krävs det att axeltappen, hylsan samt skallen tillverkas i en sådan takt så att samtliga 

komponenter blir klara innan de behövs i själva bearbetningen av skruvkärnan och på så 

sätt ställer krav på tiden under själva tillverkningen av de tre mindre komponenterna. 

Nedan beskrivs samtliga processer utförligt där bilder på samtliga anläggningar finns 

presenterade i bilaga II, samtliga operationsbeskrivningar avslutas med en beskrivande 

processkarta. (Vrena Mekaniska AB, 2016) 

5.1.1 Skruvkärnan 

1. Produktionen börjar med att en truckförare åker till ett utelager och plockar 

ihop en cylinder som är öppen på längden och därmed behöver svetsas fast 

innan det riktiga arbetet börjar.  

2. Den cylindriska råvaran svetsas därefter i plåtverkstaden där det finns två liftar 

som klarar av att bära 10 000 kg och en lift som klarar 5000 kg. Detta för att 

underlätta förflyttningen av den tunga cylindern då det finns flera olika 

svetsmaskiner som kan vara aktuella för den fortsatta bearbetningen. 

3. När nödvändiga komponenter svetsas på cylindern så flyttas den till en UP-svets 

i samma anläggning där råvaran svetsas ihop till en hel cirkelformad cylinder av 

en beredare. Nu är själva cylindern ihopsatt och klar för vidare bearbetning. 

4. Skruvkärnan körs då ut från plåtverkstaden till maskinverkstad 1 för att 

bearbetas i en Geminis-svarv, dels till rätt dimension men också för att uppnå en 

jämn form på cylindern. I slutet av detta steg så skall komponenten ”skallen” 

vara färdigtillverkad då den behövs i nästa steg. Skallen tillverkas parallellt med 

skruvkärnan. 
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                                                                                 Figur 6 Geminis svarv (Vrena mekaniska verkstad) 

 

5. Efter svarvningen så transporteras skruvkärnan från maskinverkstad 1 tillbaka 

till plåtverkstaden för att svetsas ytterligare en gång innan den förflyttas med 

hjälp av 10 000 kg-liften. 

6. Skruven transporteras i samma anläggning till en annan maskin, 

pulverbågssvetsen. Här svetsas rundskarv innan den åter förflyttas till 

maskinverkstad 1. Efter detta steg så skall ”Axeltappen” vara färdigtillverkad, 

även axeltappen tillverkas parallellt med skruvkärnan. 

7.  Skruvkärnan svarvas igen i Geminis-maskinen för att eliminera bucklor eller 

ojämnheter som kunde uppstått vid svetsningen. Därefter sker transport med 

hjälp av en truck från maskinverkstad 1 till plåtverkstaden. 

8. I plåtverkstaden kommer då gängorna inpassas i skruvkärnan. Gängorna dras 

med hjälp av vikter längs skruvkärnan.  

9. Vattenskärningen av ”Skallen” sker då i maskinverkstad 2. Denna operation är 

separat från resterande operationer där endast ”skallen” bearbetas. 

10. Med hjälp av markeringar kommer då operatören att svetsa gänga för gänga. När 

den första gängan är fastsvetsad så dras nästa gänga ut längs skruven och 

svetsas fast till en önskad form. 

11. Skruvpressen transporteras tillbaka till maskinverkstad 1 för en slutgiltig 

svarvning. 

12. Därefter fräses delar av den nästan färdigbearbetade skruven för att uppnå en 

slutgiltig form. I denna operation finns det flera möjliga fräsmaskiner som kan 

användas, i maskinverkstad 1 finns det en fräsmaskin som klarar upp till 10 

meters längd och i maskinverkstad 2 finns det en fräsmaskin som klarar från 10 

till 13 meters längd. Här handlar det om utrymme och tid eftersom när denna 

operation är aktuell så kommer den fräsmaskin som inte är upptagen att 

användas. 
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                       Figur 7 Fräsmaskin (Vrena mekaniska verkstad) 

13. Efter denna operation så transporteras skruvpressen vidare till plåtverkstaden 

för svetsning. 

14. Skruvpressen behandlas sedan med en lösning med syftet att göra materialet 

mer mottagligt för ytterligare behandling eller bearbetning. Som i det här fallet 

kallas för betning. I det här steget så skall ”hylsan” vara färdigtillverkad, även 

denna komponent tillverkas parallellt med skruvkärnan. 

15. I det slutgiltiga steget kommer monteringen att ske i en separat del av 

godsmottagningen. Här monteras skalle, hylsa samt axeltapp på skruvkärnan 

som till slut bildar en färdig skruvpress. 

16. När skruvpressen är färdig fraktas den vidare till Norrköping i en vecka. I 

Norrköping så besprutas skruvpressen med ett speciellt ämne. När denna 

operation är färdig fraktas skruvpressen tillbaka till Vrena mekaniska verkstad 

och lagerhålls där redo att levereras till kund. (Vrena Mekaniska AB, 2016) 

 
                                                                                                                                          (Figur 8 Processkarta Skruvkärna) 
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5.1.2 Skallen 

1. Skallen är en av dem fyra komponenter som tillverkas i Vrena mekaniska verkstad 

där materialplocket sker utomhus från en liten lagerplats och transporteras vidare 

till maskinverkstad 2. 

 

 

                 Figur 9 Skalle (Vrena mekaniska verkstad) 

 

2. I maskinverkstad 2 sker vattenskärningen som tar ungefär en halvtimme, därefter 

transporteras skallen vidare till plåtverkstaden. 

3. Efter det så löds nödvändiga delar genom svetsning och sedan transporteras vidare 

till maskinverkstad 1. 

4. Skallen svarvas i Geminis maskinen och transporteras sedan vidare till 

plåtverkstaden för den sista bearbetningen. 

5. I det slutgiltiga steget så svetsas skallen till en färdig komponent redo att monteras 

på skruvkärnan. (Vrena Mekaniska AB, 2016) 

 
                                                                                                                                 (Figur 10 Processkarta Skalle) 

 

5.1.3 Axeltappen 

1. Materialhämtningen sker i godsmottagningen och transporteras sedan vidare till 

maskinverkstad 1. 

2. Därefter svarvas den i en någorlunda liten svarv (8-18 tum). Därefter transporteras 

axeltappen vidare till plåtverkstaden. 

3. I det slutgiltiga steget svetsas axeltappen, denna operation dröjer tre timmar. 

(Vrena Mekaniska AB, 2016) 
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                                                                                                                            (Figur 11 Processkarta Axeltapp) 

5.1.4 Hylsan 

1. I maskinverkstad 2 kommer hylsan att befinna sig och kräver därför ingen 

transport. Vattenskärningen sker direkt i samma anläggning. Därefter transporteras 

hylsan vidare till plåtverkstaden. 

2. I plåtverkstaden så kommer hylsan att bockas med en kantpress som tar 2,5 timmar 

innan den transporteras i samma anläggning till en annan maskin. 

3. I det näst slutgiltiga steget sker svetsning i samma anläggning som kantpressen. 

Denna operation tar ungefär en timme. Därefter transporteras hylsan vidare till 

maskinverkstad 1. 

4. Här svarvas hylsan till en färdig komponent redo att monteras på skruvkärnan. 

(Vrena Mekaniska AB, 2016)

 

                                                                                                                                  (Figur 12 Processkarta Hylsa) 

5.2 Factory Design 

Programmet Factory Design har används som tidigare nämnt för att få en större blick på 

flödet. Man börjar med att rita hela anläggningen i Architecture och därefter överför 

planritningen till inventor för att lägga in t.ex. maskiner, truckar och lagerhyllor. Ovan 

beskrivs hela flödet från råvara till färdig komponent som innefattar tillverkningen av 

skruvkärnan, skallen, hylsan samt axeltappen. 

 

Flödet visualiserades med utgångspunkt från processkartan som utfördes med 

operationskorten som grund. Operationskorten beskriver beredarens samtliga 

arbetsmoment för att tillverka en komponent där ställtider, operationstider samt 

maskintyper är presenterade. Operationskorten bifogas som bilaga III, IV och V i slutet av 

rapporten. 
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Med detta till hands blir det enklare att analysera de olika transporterna som finns i flödet 

med mycket bredare perspektiv. Och på så sätt försöka hitta möjliga åtgärder för att 

minska ledtiden i form av reducerade transportsträckor.  (Vrena Mekaniska AB, 2016) 

 
                                                                                                                               Figur 13 Flödeskarta (Bilaga nr 6) 

5.3 Slöserier 

En rundtur i verkstaden har utförts i syfte att identifiera nuläget på hur det ligger till med 

olika slöserier som kan uppstå i verkstaden. Mest fokus har lagts på de olika maskinerna 

om vilken standard det är i verkstaden för hur kvalitetsarbetet ser ut i nuläget. Vi började 

med att identifiera svarvarna i verkstaden och där märkte vi ganska snabbt att det var 

varierande kvalitetsarbeten. Med hjälp av verktyget 5-Varför där olika frågeställningar 

analyserades framkom det att en standardisering för kvalitetsarbeterna i hela verkstaden 

behövdes. 

 

Vissa maskiner hade väldigt mycket standardiserat och städat medan vissa maskiner hade 

väldigt mycket oreda och ingen standardisering alls. Det var även mycket smuts på vissa 

ställen medan vissa ställen hade mindre smuts. Nedan visas fyra bilder på olika ställen i 

verkstaden som visar olika nivåer av kvalitetsarbeten. Första bilden visar ett exempel på 

där standardiseringen funkar utmärkt och det är väldigt städat och sorterat. Bild nummer 

två och tre visar dock att det inte är en sådan nivå i hela verkstaden. Här är det väldigt 

osorterat och smutsigt vilket gör att det resulterar i en svår arbetsplats.  

 

Man ser även att standardiseringen inte heller funkar som det ska där olika verktyg ligger 

på golvet vilket kan resultera i skador på verktygen som senare kan skada producerandet. 

Det kan också ta lång tid att hitta rätt verktyg som man ska använda sig av. Det var också 

ostädat på flera maskiner och runtom vilket kan leda till att det blir haveri och stora 
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oväntade kostnader uppkommer. Extra viktigt är det att städa bort stora spånor för det kan 

vara en stor faktor till att det blir maskinhaveri. (Vrena Mekaniska AB, 2016) 

 

 
Figur 14 5S (Vrena mekaniska verkstad) 

5.4 Frågeställning till 5-Varför 

För att få en större blick på varför det är en varierande nivå i hela verkstaden på 

kvalitetsarbetena så har verktyget 5-varför använts. Detta gjordes för att få svar på vad 

rotorsaken till problemet är och hur det ska förbättras. Det började med att frågan ''Varför 

är det varierande nivåer i verkstaden på kvalitetsarbetena?'' ställdes. Det är för att 

personalen har olika kvalitetsarbeten. Varför? På grund av att ledare inte har satt upp ett 

gemensamt mål för kvalitetsarbeten i verkstaden. 
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6. Analys & resultat 
I detta kapitel beskrivs analysen och resultaten som har framkommit från studien samt 
potentiella lösningar. 

6.1 Processen 
I dagsläget har Vrena Mekaniska Verkstad en redan väl fungerande processplanering i form 

av operationskort för skruvkärnan och dess komponenter. Men efter en djupare analys så 

framkommer det att vissa operationer kunde parallelliseras och vissa 

bearbetningsmetoder kunde utföras på ett annat sätt som både kan spara tid och 

nödvändiga resurser i form av såväl ekonomiska och tidsmässiga aspekter. 

Vattenskärningen i steg nio (processkartan) bearbetades separat från själva processen för 

skruvkärnan, detta leder till att produktionen av skruvkärnan fördröjs med knappt en 

timme. I och med att just denna operation är så pass kort i jämförelse med de ca 270 

timmar som det tar för skruven att tillverkas så kan det verka irrelevant ifall man 

parallelliserar vattenskärningen, däremot kan det vara bra att eliminera allt som fördröjer 

processen för en optimal förkortning av ledtiden. 

 
I nuläget finns det tre olika fräsmaskiner på Vrena Mekaniska Verkstad som kan användas 

för bearbetning av skruvkärnan, att välja vilken fräsmaskin som skall användas beror på 

tillgängligheten hos vardera maskin då flera andra detaljer tillverkas i verkstaden och inte 

bara skruven. Det var med störst sannolikhet att fräsmaskinen i maskinverkstad 2 skulle 

användas för just denna skruvpress som framkom under en intervju som ägde rum hos 

Vrena Mekaniska Verkstad. Det innebär då att efter svarvning i Geminis maskinen som står 

i maskinverkstad 1 så skulle skruvkärnan sedan transporteras till maskinverkstad 2 för 

fräsning. Det finns redan en fräsmaskin som skulle klara av att fräsa upp till 10 meter i 

maskinverkstad 1, därmed kan man direkt flytta skruvkärnan från svarven till 

fräsmaskinen som ligger i samma hus och på så sätt slippa transporten från 

maskinverkstad 1 till maskinverkstad 2. 

 

Det näst sista steget ”montering” i processkartan för skruvkärnan utförs av endast en 

operatör med anledningen att monteringen kräver att delkomponenter sammansätts i 

ordning och kan därmed uppstå fel ifall det fanns flera operatörer som monterar samtidigt 

på skruvpressen. Man kan undvika felmonteringar med hjälp av tydliga anvisningar som 

beskriver själva monteringsprocessen utförligt och gärna en standardisering som t.ex. 

pärm med tydliga bilder på hur monteringen skall gå till väga. På så sätt kan flera 

operatörer montera ihop skruvpressen utan att det uppstår komplikationer. Detta kräver 

planering och uppdelning av monteringsprocessen i två delar som sker parallellt på 

skruven, två operatörer med varsin pärm monterar då samtidigt på skruven enligt 

anvisningarna, för att tydliggöra skillnaden mellan de två pärmarna kan de ha två olika 

färger då de är innefattar olika monteringsprocesser. 

 

Sista steget i tillverkningsprocessen är att den färdigmonterade skruven skickas vidare till 

ett företag som heter Saltängens Mekaniska i Norrköping där en besprutning utförs som 

hårdbelägger skruvkärnan. Detta steg tar 40 timmar med tanke på transporten till 
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Norrköping. Man kan överväga om det går att införskaffa sig en sådan maskin som kan 

utföra samma operation fast på Vrena mekaniska verkstad och därmed reducera denna 

processtid. Efter en intervju med Jörgen Mattson som är arbetsledare i maskinverkstaden 

på Saltängens Mekaniska Verkstad så fick vi tillräcklig information att analysera den sista 

operationen i processkedjan. 

 

Det de utför är en ytbeläggning som heter termisk besprutning eller mer kallat 

ljussbågsprutning. De belägger ytan med krom och volframkarbid som gör att det yttre 

skicktet förstärks och är alltså inte en härdningsprocess då de belägger ytan med ett 

hårdare skikt som inte påverkar grundmaterialet. Denna operation sker med en 

trådsprutare och tar allt som allt 2,5-3 dagar. Inräknat i detta är förbearbetning, sprutning, 

och efterbearbetning. I den tiden så är vilan för materialet inräknat som krävs för de olika 

stegen. (Mattson, 2016) 

 

Vrena mekaniska verkstad behöver överväga kostnaden för införskaffningen av denna 

maskin samt utbildning för personal som ska utföra denna process men det kan ses som en 

investering eftersom det kan bidra till nya kunder som lägger beställningar som behöver 

denna bearbetning till sina produkter. I dagsläget är priset för maskinen ‘’EuTronic Arc 

Spray 4’’ 230 000 kr. Om Vrena Mekaniska Verkstad väljer att köpa in denna maskin sparar 

de in cirka 2-3 dagar och även transportkostnaderna till och från Norrköping. Arbetet som 

Saltängens Mekaniska tar betalt för sparar man även in på. (Castolin, 2013) 

 

 
                 Figur 15 Eutronic Arc Spray 4 (Castolin, 2013) 

6.2 Transporter 
I dagsläget så sker de flesta transporter i samband med tillverkningen av skruvkärnan, som 

man ser från bilaga II så är det många transportsträckor från ett hus till ett annat och sedan 

tillbaka efter endast en operation. En förbättring av transportsträckorna kan uppfattas 

vara komplex utifrån vad bilaga II visar. Efter djupare analys av flödeskartan ser man ett 

tydligt mönster som visar att Geminis-svarven som ligger i maskinverkstad 1 används i 
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princip mellan varje steg. De flesta stegen sker sedan i plåtverkstaden där bland annat 

svetsning, gängdragning och betning utförs. 

 
En lösning på det problemet kan vara att flytta Geminis-svarven till plåtverkstaden där det 

finns gott om plats och samtidigt kortar ner transporttiderna drastiskt. På så sätt kommer 

maskinverkstad 1 inte att behövas då nästan alla operationer utförs endast i 

maskinverkstad 2 och plåtverkstaden. Här måste man då överväga kostnaden för att flytta 

svarvmaskinen till plåtverkstaden med vinsten som man får ut genom den förkortade 

ledtiden. Detta kommer då vara en engångskostnad att flytta Geminis-svarven i jämförelse 

med den vinst som resulteras med förkortningen av ledtiden och på så sätt ha möjlighet att 

utlova tidigare leveranser till kunden. 

 

I de resterande delkomponenterna krävs det få och enkla transporter där flödet följer 

endast en väg och inte en pendling mellan flera olika anläggningar. Därmed kan vi bortse 

från transportsträckorna för axeltapp, skalla samt hylsa. 

6.3 Slöserier 

6.3.1 Analys av 5-varför 

För att förstå varför det är varierande kvalitetsarbeten i verkstaden så har verktyget 5-

varför använts och resultatet av den visas nedan. Med hjälp av detta tankesätt går man 

djupt i problemet och märker att den största orsaken till att det är varierande 

kvalitetsarbeten är att det inte finns en standardisering över hela verkstaden för att 

eliminera slöserierna. 

6.3.2 5S-schema 

Som tidigare nämnt så var kvalitetsarbetena i verkstaden väldigt varierande, vissa 

maskiner höll en bra standard på slöseri-eliminieringar medan vissa inte hade något alls. 

Det är väldigt svårt i verkstäder att hålla en viss nivå i hela verkstaden då det är olika 

operatörer som arbetar vid de olika maskinerna. Observationerna i Vrena Mekaniska 

Verkstad resulterade i en större blick över kvalitetsarbetena och det mest förekomna var 

att de hade systematiseringar till de olika verktygen till maskinerna och det är väldigt bra 

då det blir enklare att hitta och använda sig av verktygen. 

 

Det fanns även maskiner som dock inte hade bra systematiseringar över huvudtaget. Det 

var även som tidigare nämnt väldigt mycket smuts på vissa ställen vilket kan leda till 

mycket slöserier i form av haveri och liknande. Ett förslag som kan användas i Vrena 

Mekaniska Verkstad är att använda sig av verktyget 5S i hela verkstaden vilket är en 

mycket bra metod att hålla en hög nivå på kvalitetsarbetena. Varje maskin skulle kunna ha 

varsitt 5S-schema för att enkelt kunna se hur hög nivå just den maskinen ligger på. 5S som 

beskrevs i Teorikapitlet hjälper som sagt till med sortering, systematisering, städning, 

standardisering och att skapa vana. Vrena Mekaniska Verkstad visade både positiva och 

negativa åtgärder till det här. Det som låg bäst till i verkstaden var systematisering av vissa 
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maskiner, flera av de olika maskinerna hade snygga och smarta markeringar vart 

respektive verktyg skall hänga. 

Men så var det inte i hela verkstaden då det på vissa ställen låg verktyg på golvet. Ett 5S-

schema skulle kunna hjälpa till med den varierande nivån om det sköts på rätt sätt. Ett 

exempel på hur detta schema kan se ut visas på bilden nedan, som är konstruerad på det 

mest praktiska sättet för Vrena Mekaniska Verkstad. Det fungerar på så sätt att 

produktionschefen förslagsvis en gång i veckan eller månaden går runt i verkstaden till 

respektive maskin och bedömer maskinens 5S-nivå och hänger upp ett nytt schema för en 

ny bedömning av 5S-nivån. Nivån bedöms genom att en grön ring står för att det fungerar 

bra, gult står för att det är kritiskt och bör ändras snarast, och slutligen röd ring som står 

för att det är dåligt och förbättring krävs omgående. För att uppmuntra medarbetarna att 

försöka få det att funka kan förslagsvis en tävling äga rum en gång per år och den som haft 

bäst 5S-schema på sin maskin under året vinner. Med ett lyckat 5S-arbete resulteras i att 

flera slöserier försvinner vilket gynnar både företag och de olika medarbetarna eftersom 

det blir roligare att jobba och framförallt enklare. 

 

 
                                                                                                                   (Figur 16 Förslag på 5s-karta) 

6.3.3 Analys de 7+1 slöserierna 

I dagsläget framkommer det flera faktorer av de 7+1 slöserierna i Vrena Mekaniska 

Verkstad. Vissa värda att ta i beaktelse och andra inte, för att klargöra faktorn ”Väntan” 

inom de 7+1 slöserierna med hjälp av en ledtidsanalys så framkommer det att den passiva 

tiden är minimal i jämförelse med den aktiva. 
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För hela tillverkningsprocessen av endast skruvkärnan så är den passiva tiden 23 h och 

den aktiva 194,5 h som hänvisas i bilaga I, enligt hypotesen i teorikapitlet om aktiv/passiv 

tid så skulle det inte vara konstigt ifall den passiva tiden utgjorde mer än 99 %. I detta fall 

var den passiva tiden endast 11,8 % och därmed kan en förkortning samt vidare analys av 

den passiva tiden uteslutas, både för skruvkärnan samt resterande delkomponenter. 

 

När det gäller onödiga transporter så har det framkommit med hjälp av Factory Design 

ritningen i bilaga II att förflyttning av Geminis svarven kan vara den ultimata lösningen 

som leder till att förflyttningar mellan plåtverkstaden och maskinverkstad 1 minskas 

drastiskt. Detta på grund av att mellan nästan varje operation så måste skruvkärnan 

svarvas och därmed förflyttas fram och tillbaka från maskinverkstad 1 till plåtverkstaden. 

Däremot måste denna lösning övervägas mot kostnaderna som kan uppstå vid 

förflyttningen av Geminis-svarven som tidigare nämnt. 
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7. Slutsats och rekommendationer 
I detta kapitel diskuteras resultatet för de uppsatta målkriterier, kritik samt 
rekommendationer för fortsatt arbete. 
 

7.1 Resultat för målkriterierna 

7.1.1 Förkorta ledtiden 
Syftet med detta examensarbete var att identifiera potentiella förbättringsförslag gällande 

processtillverkningen av en skruvpress. De mål vi valde att sätta var att presentera förslag 

på att först och främst förkorta ledtiden av hela tillverkningsprocessen. Med hjälp av 

ledtidsanalyser och intervjuer men även egna observationer så framkom att den största 

förbättringen i att minska ledtiden kommer med att investera i en ny maskin för den sista 

operationen. 

Denna operation kräver att den färdiga skruvpressen transporteras till Norrköping och 

hela denna delprocess tar cirka en vecka. Men själv operationen tar endast 2.5-3 dagar. Så 

denna lösning resulterar i att transporten till Norrköping fram och tillbaka försvinner och 

även kostnad för arbetet som utförs av Sandsjö Verkstad. Det krävs dock att en 

kostnadskalkyl genomförs för att se om Vrena Mekaniska tjänar på att köpa in en sådan då 

det kostar både att investera i maskinen och att utbilda personalen till att kunna använda 

den. Detta kan även ses som en investering i och med att andra kunder kan lockas.  

7.1.2 Förkorta ställtiden 

Det andra målet var att förkorta ställtiderna som beklagligtvis inte kunde uppfyllas och 

ingen ultimat lösning kunde därmed presenteras. Detta på grund av att ställtiderna i 

operationskorten för skruvkärna, axeltapp, skalle samt hylsa var såpass osäkra siffor och 

kunde variera beroende på operatör. Vi bedömde även att ställtiderna var så pass korta att 

en djupare analys och förslag på förbättringar skulle uteslutas på grund av att det skulle 

medföra en väldigt liten förändring i processkedjan och mer fokus läggs på resterande 

målkriterier. 

 
7.1.3   Minska transporter 

Det tredje målet var att förminska transporter, och det också med hjälp av verktyget 

processkarta som vi använde oss av i ledtidsförbättringsarbetet. Programmet Factory 

Design var också till stor hjälp eftersom vi då fick vi en väldigt bra blick över hela flödet och 

kunde med hjälp av det komma fram till att den bästa lösningen är ifall svarvmaskinen i 

maskinverkstad 1 flyttas till plåtverkstaden eftersom det var dit de flesta transporterna 

skedde.  

 
7.1.4    Minska eller eliminera slöserier 
Det slutliga målet var att hitta potentiella förbättringar i kvaliteten för att minska slöserier 

och för att först och främst identifiera de olika kvalitetsarbetena i verkstaden så använde vi 

oss av primärdata i form av observationer. Sedan när vi hade en bra blick över verkstadens 

nivå av kvalitet kunde vi med hjälp av verktyget 5-varför lista ut varför det var varierande 

nivå på kvalitetsarbetena i verkstaden. Med detta till hands kom ett förslag fram att 
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använda sig av ett 5S-schema som har konstruerats för Vrena Mekaniska Verkstad. Detta 

schema ska finnas vid varje maskin för att det ska vara enkelt för en chef att bedöma de 

olika medarbetarnas kvalitetsarbeten. För att det ska funka så var ett förslag att ha en 

tävling om vem som har haft bäst 5S-schema i hela året för att enkelt ge motivation till 

medarbetarna att hålla nivån uppe. 

 

7.2 Kritik 
I början av studien hade avgränsningar samt mål varit väldigt tydliga men verktygen för att 

uppnå målen blev inte lika tydliga. Till en början definierades uppgiften “minska ställtider” 

som ett av de målkriterierna som kanske skulle väga mest i studien, men när en djupare 

analys av ställtiderna i processkedjan erhölls från operationskorten (bilaga III) kunde man 

direkt utesluta en djupare studie på grund av att ställtiderna var så pass korta och kunde 

variera beroende på operatör som tidigare nämnt. En djupare och tydligare analys och 

resultat med förslag på förbättringar kunde erhållas om man arbetade i Vrena mekaniska 

verkstad AB som t.ex. operatör och hade möjligheten att se hur hela processen går till samt 

kunna analysera detaljerat utifrån erfarenhet och inte bara siffrorna på operationskorten. 

När det gäller sista steget i processkedjan där skruvpressen skickas till Norrköping kunde 

en djupare analys uträttas men det som avgränsade arbetet var tidspressen samt att redan 

i början av studien så kom både Rolf och vi överens om att vi skulle avgränsat oss från olika 

kostnadskalkyler och fokusera endast på processen.  

 

Exakta siffror på ledtiden efter att de potentiella lösningarna presenterats kunde inte 

erhållas med anledningen att en omräkning av ledtiden efter att svarven Gemenis flyttas 

från maskinverkstad 1 till plåtverkstaden var omöjlig, och att de nya transportsträckorna 

var omöjliga att mäta då den nya positionen av maskinen i plåtverkstaden är fortfarande 

oklar, men det handlar om en förflyttning innanför anläggningen och inte en förflyttning 

från en anläggning till en annan som förr, innan den potentiella lösningen presenterats. 

Flera besök hos Vrena mekaniska verkstad AB skulle definitivt leda till tydligare data och 

flera noggranna siffror men den avgörande faktorn var just de tio veckorna som kan 

uppfattas långa men är i verkliga fallet en kort period för en sådan studie. 

 

7.3  Rekommendationer 
Vi anser att en utförlig beräkning och analys bör utföras på maskinförflyttningen från 

maskinverkstad 1 till plåtverkstaden. Vilka fördelar det kan ge både ekonomiskt och 

tidsmässigt, när det gäller tidsmässigt uppkommer då möjligheten att utlova kunden en 

kortare leveranstid och härmed utvinna mer ekonomiskt men hur mycket kommer 

maskinförflyttningen av Gemenis svarven att kosta? Och vilka nackdelar kan uppstå i 

längden? Dessa frågor kan undersökas och jämföras med hur det fungerar i dagsläget och 

om denna lösning är kostnadsvärd i längden. 
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En annan rekommendation på fortsatta studier är själva maskininvesteringen som 

diskuterades i avsnitt 6.1. Vi ser att det finns ett behov för Vrena Mekaniska Verkstad AB 

att göra en kostnadskalkyl på Eutronic arc spray som utför den så kallade termiska 

sprutningen på skruvkärnan. Här bör även en självkostnadskalkyl och återskaffningsvärde 

beräknas för att sedan ställas mot hur det ligger till i dagsläget och sedan besluta om 

investeringen bidrar till ekonomisk vinst eller förlust. Detta är väldigt viktigt då en 

implementering av de potentiella lösningarna som presenterats utan en förstudie kan leda 

till missvisande resultat och bidra till förluster. 
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