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Sammanfattning

Överums bruk AB är idag en ledande tillverkare av jordbruks maskiner där främst Europa är största 
marknaden. Deras främsta produkt är vändskiveplogen som är världsledande just nu på marknaden 
med lågt dragkrafts behov och hög effektivitet. Då konkurrensen ökar och kostnaderna inte minskar 
så krävs anpassning av nya konstruktioner till produktionen för att få ner kostnaderna men även 
minska antalet olika detaljer.

I det här projektet utgår jag utifrån ett förslag på en ny huvudkomponent kallad topp till Cx-plogen. 
Den ska ersätta den gamla toppen men även den spanska toppen som används på den spanska 
marknaden. HD-toppen sitter längst fram på vändskiveplogen och dess funktion är att lyfta, dra och 
hålla upp plog ramen. 

Först gjordes en grundlig genomgång av processen så att problem och förbättringsmöjligheter 
upptäcks.

Sedan gjordes olika beräkningar för att på så sätt få fram hur mycket man tjänade på de 
förändringar som gjordes. Slutsatsen är att kostnaderna är väldigt beroende av bearbetningstiden 
men också på vilken kapacitet som finns. Med kapacitet menar då produktions förmåga till 
anpassning till att göra olika moment för många produkter effektivt.  

En av slutsatserna av det här arbetet är att det ofta är svårt att konkurrera med     
företag som tillverkar special detaljer till olika industrier. Alltså det som kallas legotillverkning. Det 
är då i många fall bäst att skicka över en del moment i produktionen av detaljer till legotillverkare 
som gör det mer effektivt med andra maskiner för att det företaget kan vara expert på en viss 
tillverkningsprocess. På så sätt kan man reducera totala kostnaden på produkten. 

Ytterligare slutsatser av det här arbetet, är att kvalitets problem kan betyda stora kostnader om man 
inte åtgärdar det. Inga stora kostnader upptäcktes i arbetet men på lång sikt kan det bli ekonomiskt 
oförsvarbart. Då menas att kostnaderna kan öka okontrollerat till en nivå som direkt påverkar totala 
ekonomin för Överums bruk.    



Abstract 

Överums Bruk AB is a leading manufacturer of agricultural machinery where primarily Europe's 
largest market. Their main product is the mouldboardplough, the world leader right now in the 
market with low draft requirement needs and high efficiency. As competition increases and the costs 
are not reduce the required adaptation of new designs to production in order to bring down costs but 
also reduce the number of different parts.

In this project, I start by on a proposal for a new main component called top to the Cx-plough. It 
will replace the old top but also the Spanish top used in the Spanisk market. The top is seated at the 
fron of the mouldboardplough and its purpose is to lift, pull and hold up the plough frame.
   
First, a thorough review of the process so that problems and improvement opportunities could be 
identified.

I worked on with various calculations in order to conceive how much you could earn on the changes 
made. The conclusions is that the costs are very dependent on the processing time but also on the 
capacity available. With the capacity I mean the production capacity to adapt to make various parts 
for many products more effectively.

One of my conclusions from special work is that it is often difficult to compete with
companies that makes special parts for various industries. So what are known as contract 
manufacturing. It is the best in many cases to send over some elements of the production of details 
to contract manufacturer that makes them more effectively with other machines for the company to 
be experts on a certain manufacturing process. That way you can reduce the overall cost of the 
product.

Additional findings of this study is that quality problems can mean significant costs if you do not 
fix it. No sized costs were discovered in the work but in the long run it may be economically 
indefensible. This meant that cost could increase uncontrollably to a level that directly affects the 
overall economics of Överums bruk.

                                          



Förord

Den här rapporten är min skriftliga avhandling av mitt examensarbete som innebär slutet på min 
utbildning till högskoleingenjör på maskinteknik vid Örebro Universitet. Examensarbetet har utförts 
på Överums bruk AB från april 2012 till juni 2012 och omfattar 15 högskolepoäng.

Jag vill rikta ett stort tack till min uppdragsgivare Öveums bruk AB men även dem som hjälpt mig 
under arbetets gång. Tack till alla som på något sätt har hjälpt till under projekts gång men speciellt 
till min handledare Fredrik Vestgöte. Ett stort tack även till de lärare jag har haft under studietiden.

Örebro, juni 2012

                                   
Alexander Johansson
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1 Inledning 
Överums Bruk AB tillverkar idag växelplogar i olika klasser till jordbruk över hela världen. I nutid 
vidareutvecklar Överum växelplogen hela tiden då det är hård konkurrens och därför måste stärka 
sin position inom jordbruk.   

1.1 Bakgrund
Överum har idag utvecklat olika delar på växelplogen för att göra den både mer effektiv, hållbar och 
billigare. På plogen sitter en HD-topp som används till Cx-plogen och där har ett förslag arbetas 
fram som är tänkt att ersätta den nuvarande toppen men också ersätta den spanska toppen. Spanska 
toppen tillverkas för en mindre marknad nere i Spanien och är då tänkt att tas bort ur sortimentet. 
Det nya förslaget är tänkt att fungera för både den spanska marknaden och övriga marknaden. 

1.2 Problembeskrivning
Det nya förslaget som tagits fram för HD-toppen är idag inte produktions anpassat. 

1.3 Syfte 
Med den här rapporten ska det komma fram vad man kan förbättra i det nya förslaget samt påvisa 
hur stora skillnader det blir rent ekonomiskt. 

1.4 Mål
Målet med det här arbetet är att hitta förbättringar som sänker totalkostnaden för en komplett 
producerad och monterad topp med 25%. 

1.5 Avgränsningar
 Gejdern på HD-toppen omfattas ej i det här arbetet.

 Måleriet behöver inte granskas.

 Endast lättare hållfasthets beräkningar vid behov

 Ingen FEM-analys. 

 Ingen programmering av CNC maskiner.

 Ingen grundlig genomgång av kvalitetsarbetet. Endast en översikt.
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2 Företagsbeskrivning

2.1 Affärsidé
Överums bruk vill erbjuda produkter för jordbearbetning, sådd för spridning till medelstora och 
större jordbruk. Kunderna ska uppleva dem som världsledande vad det gäller kvalitet, 
leveranssäkerhet och utbud. (Se bilaga 1).

2.2 Produkter 
På Överums Bruk AB tillverkas växelplogar, såmaskiner och mineralgödselspridare [1]. 
Växelplogarna finns i flera olika klasser där Cx-plogen är en av de mindre. Överum tillverkar två 
olika märken på plogar. Dels den mest kända Överums plogen men också Agrolux tillverkas i 
Överum. Frontplogar är en ny typ av plog som kommit fram som man monterar framtill på traktorn 
när man plöjer. 

Av såmaskiner finns det väldigt många typer men där är MD och HT två olika typer med olika 
storlek. Mineralgödsel spridaren har namnet Wing Jet [1].

Frontplog
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Såmaskin

2.3 Kunder
De största kunderna är Lantmännen i Sverige samt våra systerbolag runt om i världen. I Europa är 
Överum ledande just nu men också kunder i övriga världen köper bl a Nya Zeeland, Iran, USA m fl 
[1].

2.4 Organisation
Organisationen består av högsta ledningen som har sitt kontor i Danmark. I Överum har man en 
VD. Under denne delar man upp i säljavdelning, designavdelning, logistik, produktion mm. På 
respektive avdelning finns olika chefer med olika ansvar. T ex chef för kvalitén som ligger under 
produktion och så en teknisk chef som ligger under design. Se bilaga 1 för mer detaljerad 
information.

Kongskilde A/S äger 100% av Överum som sin tur ägs av DLG (Danska Landbrugs 
Growesellskab). Antal anställda är ca 160 st och arbetet på produktionen bedrivs delvis i 3-skift. 
Omsättningen var år 2008 ca 240 miljoner kronor. (Se bilaga 1).
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3 Metod
Här beskriver jag vilka metoder som använts för att få fram den information jag behövde. 

3.1 Inledande arbete
I början av arbetet så började jag med att bestämma syfte/mål med mitt projekt tillsammans med 
min handledare. Vi gick också igenom problemet grundligt bl a genom att gå ut och granska en HD-
topp och kolla på olika ritningar. Ytterligare en viktig detalj var att jag granskade funktionen för 
HD-toppen också för att få en förståelse för hur den fungerar på växelplogen och traktorn som 
använder den.

3.2 Analys av konstruktion
På det nya förslaget fanns det nya ritningar som jag jämförde med den gamla HD-toppens ritningar. 
Då kunde jag se möjligheter till ytterliggare förbättringar samt vilka olika detaljer som finns för 
HD-toppen.

3.3 Analys av processen
För att få en översyn över hur HD-toppen produceras så granskade jag hur detaljerna tillverkas. Då 
sökte jag information om vilka maskiner som användes och vilka detaljer som gjordes just där. 
Olika dokument kom till användning som beskrev processen, bl a visades vilka maskiner som 
används, bearbetningstider, vilken detalj som producerades och slutligen hur en en färdig topp 
bearbetades. 

Under analysen använde jag mig också av intervjuer av olika personer ur personalen för att få fram 
nya idéer samt belysa problem som varit. Då kom det fram att kvalitetsarbetet var ett av problemen 
som varit. Jag tog då hjälp av avvikelserapporter och mötesprotokoll för att  få en djupare insyn i 
kvalitén. 

3.4 Slutliga lösningsförslaget
Med hjälp av punkterna ovan så sammanfattade jag olika förbättringsförslag och sorterade sen bort 
dem som inte fungerade.  Detta med hjälp av olika fakta från litteratur och efter diskussioner med 
handledare. 

När jag slutligen räknade på hur mycket man skulle spara på förändringar så använde jag mig av 
kostnads förslag från leverantörerna merx, rotage, tibnor [3, 4, 5]. Men totala kostnaden beräknades 
också utifrån vad en process kostar utifrån bearbetningstid och monteringstid. Totala kostnaden före 
och efter jämförde sen med varandra för att få fram en procentuell skillnad. 
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4 Teori
Min kunskap som används i det här arbetet bygger från grunden på Lean Production System och 
olika teorier för kvalitetsarbete. Utifrån detta har jag fått mina idéer på lösningar och vad som kan 
förbättras.

Inom Lean fick jag då tanken på dess principer om värdeskapande arbete och minskning av 
produktions slöseri.

Ett Lean system har till syfte att skapa värde för kundens räkning och minska slöseriet [7]. Då ingår 
det att ha minsta möjliga kostnader men samtidigt leverera den kvalitén som efterfrågas. Om man 
då tittar på HD-toppen så kan man där minska bearbetningstiderna och därmed kostnaderna totalt 
för HD-toppen med.

Slöserier enligt Lean är följande [6,7]:
• Överproduktion
• Väntan
• Lager
• Rörelse
• Omarbete
• Överarbete
• Transporter
• Medarbetarnas outnyttjade kreativitet

Av dessa 8 punkter är det framförallt väntan och ombearbetning, som jag använder i mitt arbetet. 
För lång bearbetningstid medför större väntan och därmed större kostnader. När det gäller 
ombearbetning så tänker jag främst på att vid fel läggs det ner onödig tid på att korrigera felet och 
detta medför också en kostnad totalt [6,7].

Inom kvalitetsarbete finns det vissa grunder man ska gå efter för att få ett bra fungerande 
kvalitetsarbete. Det jag tänkte på är utgående från Demings och Jurans principer för kvalitetsarbete. 

Deming betonar bl a starkt ledarskap, att tänka långsiktigt och riva ner hinder mellan avdelningar 
när man vill ha bra resultat. Dessa är viktiga grunder i kvalitets arbetet där bl a lednings 
engagemang, bra kommunikation, kundfokus och att göra en långsiktig satsning är viktiga 
hörnstenar [8].

Juran betonar i sin filosofi att man ska utveckla tillverkningsprocessen och optimera produkten för 
att höja kvalitén. Det är det som jag i det här arbetet ska göra då nya HD-toppen ska anpassas för 
tillverkningen som ska göras mer effektiv så kostnaden sänks [8].

Kvalitetsarbete i en organisation har också ett visst krav på dokumentation om man vill ha bra 
resultat. Här ingår mål, policy, vision och rutiner mm. Man brukar säga att man har en viss röd tråd 
igenom hela organisationen från affärsidé till mål mm. Detta är för att veta hur, var och när man 
jobbar med kvalitet inom ett företag. Utan mål mm blir det svårt att veta hur ett företag vill ha det i 
framtiden [8].

Utifrån det jag har räknat upp så jobbar jag för att minska slöseriet pga onödiga operationer i 
produktion och att minska ner antalet avvikelser pga kvalitetsbrist. 
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5 Nulägesanalys
Här beskrivs hur tillverkningen av HD-toppen går till, vilka maskiner som används, plogens  
funktion, kvalitetsarbetet mm. Alla detaljer finns på ritning enligt bilaga 3, 4,5 & 6.

5.1 Verkstadslayout
Överums bruk är uppdelad som en funktionell verkstad där olika maskiner står lite överallt. I hall C 
(smedjan) utförs mest bockning, härdning samt anlöpning och i hall D utförs svetsning, målning, 
färg härdning, svarvning, CNC-bearbetning mm. I hall B gör man bearbetningar till såmaskiner och 
i hall A utför man montering av plogar. 

Det finns en experimentverkstad där man gör olika prototyper till bl a plogen. Vid hall D finns även 
en avdelning som heter verktyget och där gör man i huvudsak fixturer samt underhåll av verktyg. Se 
bilaga 1 för en översiktlig layout över bruket. 

5.2 Processkartläggning
1.   Leverans från leverantör av färdigskurna detajer. Nummer anger vilken position på 

sammanställningsritningen för omonterad HD-topp. (Se bilagorna 3,4,5,6 ). 

Omfattar:

Kvadratrör (7)
Cylindertapp (8)
Bakplåt (8)
Frontsida (2)
Frontplåt (9)
Lagerplatta Cx (3)
Lagerhus (1)
Kuts (Fast svetsad med cylinder tapp)
Sidolutningskuts (4) 
Lagerplatta för bäraxellagringen (Se bilaga 5.)
Stöd sidolutning(11)

2. Blästring av vissa detaljer. Övre delen av HD-toppen blästras först efter att den 
svetsats fast med den nedre delen.

3. Här utförs olika bearbetningar innan hopsättning av detaljer. (Se bilagorna 3 och 8.)

4. Hopsättning av detaljer med svetsning. Delas upp så att övre delen och undre delen av 
HD-toppen svetsas för sig själva innan dessa två delar svetsats samman till en topp. 
Blästring av övre delen av toppen görs efteråt innan steg 5.

5. Hela toppen slutbearbetas i fleroperationsmaskin. Lagerlägen, hål på frontsida och 
frontplåt mm är bearbetningar som slutförs.

6. Efter slutbearbetning lackeras HD-toppen och sen härdas färgen.
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7. Slutligen monteras detaljer på toppen som ska vara där vid slut monteringen. Efter det 
monteras den ihop med plog ramen med tillbehör.

Delar som monteras på HD-toppen:

Se bilaga 3 för monterad topp. Alla delar finns inte nedan.

Gejder (14)
Bäraxellagringen (6)
Låsring (3)
Glidlager (5)
Toppstångstapp (15)
Tapp (8)
Tapp (8)

Det finns många delar men dessa är exempel på delar från ritning.

Vikt på ej monetrad topp: 82,20 kg
Vikt på monterad topp: 105.43 kg
Kostnad för monterad topp: 6856 kr
Kostnad för ej monterad topp: 4182,16 kr

5.3 Bearbetningar för olika detaljer
Se bilaga 3 där varje detalj har sin egen utskrift vid varje ritning. Där står information om vad som 
gjorts, i vilken maskin och olika tider. Lilla hålet används för att veta man ska veta från vilken yta 
man ska utgå ifrån vid bearbetning. 

Kvadratrör
Det stora cirkulära hålet samt det lilla bearbetas upp genom fräsning i en fleroperationsmaskin av 
märket Okuma. Se bilaga 6.

Cylindertapp 
Den är redan svarvad på Vaggeryds svarv AB. Här så härdas och anlöps den så att man får korrekt  
materialegenskap. Efteråt finsvarvas den till diametern 54 mm.

Sidolutningskuts
Här borras ett hål vilket gängas till M24.

Kuts 
Dessa härdas och anlöps till en vis seghet precis som för kutsen. Efteråt utförs trumling på detaljen.

Bakplåt svetsad
Här svetsats kutsen på och så borras ett hål på diametern 54 mm i CNC maskin.

Bakplåt med tapp
Här pressas cylindertappen in i hålet på 54 mm och genom kutsen. Pressningen görs i en riktpress. 
Se bilaga 3.                                                                                                                           

 

  7



Låshållare
Här pressas och klipps hörnen till en fas på 45 grader och sen pressas dem ihop till en tjocklek på 12 
mm. 

Frontplåt och frontsida 
Fronplåt och fronsida visas i bilaga 4. Dessa två svetsas ihop till en del.

Slutlig hopsvetsning
Nedre och övre delarna på HD-toppen svetsas ihop för sig och förs sen slutligen samman till en 
HD-topp.

2 st frontplåt, 2 st frontsida, bakplåt med tapp, låshållare, tapp och nyckelhållare

Lagerplatta, fyrkantsrör, lagerhus, sidolutningskuts och stödsidolutning
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Slutbearbetning
Vid slutbearbetningen av HD-toppen är alla detaljer som ska vara där påsvetsade. Nu utför man 
hålbearbetning och så gör man lagerlägena för glidlagret. Maskinen kontrollerar efteråt så att 
lagerlägena stämmer. Operatören vid maskinen kontrollerar sen att allt är korrekt och efterbearbetar 
det som behövs. Exempel på det är gradning och ytterligare kontroll av lagerlägena. Vid ett 
eventuellt fel rapporteras detta och toppen ställs undan.

Toppen före och respektive efter slutbearbetning
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Bäraxellagring
Se bilaga 5. Tillverkning av bäraxellagringen utförs i följande fem steg:

1. Blästring av detaljer
2. Hopsvetsning i fixtur.
3. CNC maskin bearbetar hålen.
4. Lackering
5. Montering på HD-topp med brickor, mutter, skruv och fjädrande rörpinne.

Bäraxellager monterad på topp

Bäraxellagring innan den ska svetsats i robot

Bäraxellagringen består i huvudsak av två delar.  Lagerplattan som är den platta skivan och så 
styrplåten (bilaga 5) som är den bockade delen som sitter på bäraxellagringen. Lagerplattan 
levereras färdig skuren där hålen görs i CNC maskinen. Styrplåten klipps och så utför man 
varmbockning innan man slutligen blästrar den och svetsar fast så att den blir komplett. 
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5.4 Förteckning över maskiner som används
Den här informationen är tagen från bilaga 98. I bilaga 9 är det en sammanställd tabell för alla 
detaljer som bearbetas och vilka maskiner som då används. Detta utgående från bearbetningsdata 
från bilagor för olika detaljer.

CNC
Okuma äldre
Okuma MA800H
Okuma MA600H
Cincinnati
DAHLIH MCV-1450

Svarv 
Hyundai 

Press
Excenterpress 75 ton ARAL
Riktpress J&N

Svets
Svetsrobot 2 stationär
Svetsrobot Twin

Klippare
Sax Hydraulisk rak klipp 

Härdningsugnar
Muffelugn Gränges 96 kW
Muffelugn Nabethem 120 kW

Maskinkostnad 
1800 kr/h för stora CNC maskinerna
900 kr/h för svetsrobotarna och övriga maskiner. 

5.5 Flaskhalsar/Tider
Om man tittar på processen kan man se att de olika ugnarna för härdning och målning är flaskhalsar. 
Vid seghärdningen så är detaljen inne mellan 2-3 timmar beroende på vilken detalj som behövs. 

Tittar man på tider så har jag endast studerat bearbetningstider. Man då konstatera att håltagningen 
på kvadratrör tar längst tid innan den är klar, närmare bestämt 0,146 h enligt bilaga 9. Vid 
slutbearbetning är det hopsvetsning av olika delar och själva bearbetningen i CNC maskinen som 
tar längst tid. 0,5146 h respektive 0,575 h. När det gäller tider för montering tar det ca 1,5 h att 
montera en HD-topp, enligt montören. Se bilaga 9 för sammanfattande tabell över olika 
bearbetningstider.
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5.6 Växelplogens fastsättning och funktion
Att koppla på plogen på traktorn är en rätt enkel metod. Man för ner traktorns bärarmar där man 
lägger bäraxeln. Sen för man upp bärarmarna en bit in i bäraxellagringen. Innan man fortsätter 
sätter man sprintar på bäraxeln och sätter också fast toppstången. Sedan är växelplogen färdig att 
lyftas från marken för att köras till åker för plöjning.

Bäraxeln (Beroende på traktor är den olika lång för att passa avståndet mellan bärarmarna.)
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Påkopplad traktor

Plogen har flera funktioner. Man kan ställa in skär djup och man kan växla sida på plogen beroende 
på åt vilket håll man vill plöja. En viktig egenskap är att när en sten kommer i vägen så lyfts 
plogskäret automatiskt upp. Detta med hjälp av hydraulik som känner av trycket som belastar 
skäret. Om trycket blir för stort så lyfts skäret över stenen.

En plogs huvudsakliga funktion är följande:
1. Luckra upp jorden.
2. Vända ner gödsel och skörderester.
3.  Bekämpa ogräs.

Överumsplogen är ur miljösynpunkt väldigt bra då plogen kräver minst dragkraft av alla plogar ute 
på marknaden [2]. Detta innebär att traktorn drar mindre bränsle och därmed sparar man pengar och 
det blir mindre utsläpp.

På bilden ovan kan man även se HD-toppen som har till funktion att lyfta, dra och vrida plog ramen. 
Det medför att HD-toppen är en högt belastad huvudkomponent då den bär upp hela plogen som 
väger ca 2 ton.
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Exempel på  plogkropp (Växelplogarna kan tillverkas upp till 10 skär på vardera sida. Plogen på  
bilden har 5 skär på varje sida.)
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5.7 Nya förslaget
I det nya förslaget vill man ersätta den spanska toppen med en HD-topp som kan användas med en 
s k spansk låda. Spanska toppen, som ska tas bort ur sortimentet, används på en mindre marknad 
nere i Spanien och tillverkas ca 3 st per år. Skillnaden mot HD-toppen är att bäraxeln har mer 
rörelse frihet och att den är relativt dyr att tillverka så vill man ta bort den kostnaden. Då kan man 
använda en spansk låda istället som komplement till nya HD-toppen om det behövs. Bilder på de 
olika topparna kommer nedan.

Nuvarande HD-topp
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Det nya förslaget

Spanska låda (Kopplas på nya förslagets lagerplattor där normalt bäraxellagringen sitter. Se  
bilderna ovan. Sen så skjuts bäraxeln in i spåret och sätts fast med tappar. Då har bäraxeln ett visst  
spelrum för att röra sig i sidled. Notera att bäraxeln är speciellt anpassad för en sådan funktion  
och är ser då inte likadan ut.) 
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Den spanska toppen
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5.8 Kvalitetsarbetet
I Överum bruk AB jobbar man med kvalitet genom att ha två personer ansvariga. De två som är 
ansvariga arbetar på skilda områden. En jobbar med det interna inom produktionen och en med det 
externa som omfattar leverantörer samt kunder. De externa och interna kvalitéernas fel 
sammanfattas och tas upp en gång i månaden på ett kvalitetsmöte.

Avvikelserapporter ska skrivas men det slarvas inom det då de personer som ska läsa dessa inte gör 
det. Det bli att de som skriver rapporterna slutar skriva dessa och på så sätt kommer inte problemen 
upp till ytan på ett lika bra sätt. Det är detta som har hänt då jag bara fått rapporter från 2010 då 
avvikelserapporter skrivits senast. (Se bilaga 2.)

Den ansvarige för interna problem tar då hand om problemen som uppstår i produktionen som t ex 
konstruktionsfel pga att t ex fel vid bearbetning eller material.

Externa ansvaret kan innebära kontroll av inkommande material från leverantörer, och att lösa 
problem som uppstått hos kunder. Problemen kan lösas genom att det förs vidare till konstruktör 
eller för provning/analys av detalj. Om det är leverantörsfel så tas kontakt med leverantör där det 
påpekas och åtgärd vidtas. 

Det som ska beaktas är att de två ansvariga jobbar parallellt med varandra då det ofta uppstår 
problem i produktionen som beror på leverantör enligt avvikelserapporterna och mötesprotokoll.

I mötesprotokollet (bilaga 2) jag fick så delades de upp i statistik, kassationer, omarbetning i fabrik, 
plogmontering, såmaskiner, spridare, leverantörer och service.

Under statistik kan man läsa att Överums Bruk haft avvikelser från 15 leverantörer hittills under 
året till 2012. Bland annat har 10 st haft fel på 22,7% av sina leveranser och 5 st haft 0,9% fel på 
sina leveranser. Dessa omfattar plast produkter samt för de 0,9% omfattas leverantörer av 
laserskurna och bockade detaljer. Observera att dessa avvikelser är från leverantörer med flest 
avvikelser. Se bilaga 2. 

Under kassationer kan man läsa om att kassationen i februari 2012 var kassationskostnaden högre 
än både januari och samma period förra året (jan-feb). Omarbetningstiden uppnås till 76,3 timmar 
totalt under februari månad enligt protokollet.

Man kan notera också att det skrivs om att förbättringar måste göras av både rutiner och 
självkontroll av operatören för att minska omarbetningen samt kostnaden av kassationen. Detta för 
att tidigare upptäcka fel.

5.8.1 Avvikelser för HD-toppen
Det man direkt kan se av avvikelserapporterna är att felen som upptäckts beror på leverantörerna 
som inte levererat med framförallt rätt toleranser. Se tabell i bilaga 2. 

Största problemet är kvadratrören som i två leveranser haft fel på toleransen på hålets läge samt att 
det inte är koncentrisk. Det medför att lagerhuset inte går att föra in. Detta medförde att Överum då 
fick kassera 10 st hela toppar.

Åtgärden för detta var att bara beställa kapade kvadratrör utan hål. Det innebär en extra operation i 
produktionen och därmed större tillverkningskostnad. Ytterligare en sak som inte står i någon 
rapport är att det varit fel på hålen på bäraxellagringarna då de varit för små eller för stora dessutom 
fel bearbetade mm. 
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6 Resultat
Under den här delen redovisar jag förbättrings förslag och slutliga lösningar presenteras. I Första  
delen skriver jag om vilka förbättringar jag ser och i den andra delen visar jag vilka alternativ som 
fanns, vilka jag sorterade bort och slutligen vilken jag valt.  

6.1 Förbättringsförslag
Under bilaga 7 finns det nya förslaget på HD-toppen som jag utgått ifrån vid granskning. Det 
förslag jag funderat på är delat i följande två delar:

1. Minska bearbetningstiderna. 

Detta ska ske genom att minska antalet detaljer och ta bort onödiga operationer. Genom att 
granska ritningar och hur de olika delarna tillverkas fick jag fram olika förslag. 

Frontplåt och frontsida (detaljerna 9 och 2 på ritning 26640 i bilaga 4) är nu en svetsad 
konstruktion mot varandra. Dessa bör kunna göras i en sammanhängande 
konstruktion. På så sätt kan man minska både bearbetningstid och det blir lättare montage i 
fixtur. Hållfastheten bör kunna bibehållas om man bara anpassar konstruktion av plåten. 
Hålen som ska finnas kan laserbearbetas eller fortfarande göras på plats i CNC maskinen.

Bäraxellagringen (bilaga 5) är en konstruktion med många detaljer vid montage på 
HD-toppen. Det är 4 st M16 skruvar, 8 st fjädrande rörpinnar, 8 st muttrar och 8 st brickor. 
Den fjädrande rörpinnen är den dyraste av dessa. Se tabell sidan 20. 

Bäraxellagringen har även olika delar som bör kunna göras på plats hos leverantör innan den 
svetsas ihop. Det gäller hålen på både styrplåten och lagerplattan. (Se bilaga 5).

2. När jag jobbat med analys av kvalitén är det problem vid produktionen men även från 
leverantörer. Enligt min störnings analys av HD-toppen var det leveranserna av framförallt 
kvadratrören som jag såg på avvikelse rapporterna.

I produktionen är problemet att det inte alltid utförs kontroll efter varje bearbetning och att 
det inte finns rutiner överallt. Detta medför då att en produkt som går igenom hela 
produktionsprocessen utan kontroll kasseras vid fel och därmed ökar kostnaden markant. 
Bättre om man upptäcker felet direkt eller i någorlunda tid innan den blir helt färdig.

Vidare brister det i informationshanteringen. När man får in ett rapporterat fel så går det till 
flera ställen och då blir det rörigt. Man kan t ex se att konstruktionsavdelningen får in fel 
rapport ibland och ibland får produktionen det istället. Informationshanteringen måste bli 
bättre för att det ska bli lättare att bedriva kvalitetsarbete.

Man skriver rapporter på avvikelser men dessa verkar inte tas på allvar. Dessa måste läsas 
och dokumenteras ordenligt av dem som ska göra det. Rapporterna kunde bli lite lättare att 
skriva så det går snabbare.

Om man tittar efter policy och mål för kvalitén är den obefintlig. Det finns en affärsidé 
samt en skrift om vision men inga mål eller policy till dessa. Visionen är lika formulerad 
som affärsidén vilket det inte ska vara då dessa är två helt skilda saker (Se bilaga 1).
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6.2 Lösningsförslag
Alla lösningar finns sammanfattade i bilaga 7 där offerter, ritningar, bilder och dylikt finns. 

6.2.1 Bäraxellagringen
Se bilaga 5. Det jag tänkte på för att minska antalet detaljer är att få bort den fjädrande rörpinne som 
sitter vid varje skruvförband och även kanske de stora brickorna.

En del förutsättningar för en bra funktion av skruvförbandet är följande:
 Glapp fritt så att inga skjuvspänningar uppstår.
 Toleransen tillräcklig så att hålen ligger mittför varandra på varje lagerplatta. 
 Hållfasthetsklassen på skruven måste beaktas vid byte av skruv.

Tänkbara lösningar fanns några stycken, exempelvis följande:
 Gänginsatts i hålen, exempelvis kan Heli-coil fungera.
 Självgängande skruv.
 Göra en bussning som är gängad. Trycks in i hålet och sen skruvas skruven i och sen mutter 

på andra sidan. Går även utan genomgående hål.
 Gänga hålen direkt i CNC-maskin.

Det första alternativet sökte jag på men fick snabbt avskriva det då det endast går för mjuka 
material och HD-toppen är gjord av stål. Kommer då inte fungera att få in gänginsatsen [10].

Självgängande skruv gick att använda för stål men fanns bara upp till M8 som dessutom var för 
korta. Hållfasthetsklassen var inte heller den tillräcklig [11].

Sista alternativet är möjligt då maskiner finns för att utföra jobbet. Dock måste man beakta att det 
kan uppstå problem mellan plattorna då de ska skruvas fast pga att det ska vara glappfritt och tajt så 
ingen skjuvspänning uppstår. Sen är frågan hur lång tid det tar jämfört med bussningen att 
genomföra operationen.

Tredje alternativet fungerar. Man kan både ha en genomgående gänga eller bara ha den en bit med 
en bricka som håller fast skruven och bussningen. Se bild och ritning på hur en bussning kan tänkas 
se ut (Se bilaga 7).

Tabellen visar alla priser för skruvförbandet på bäraxellagring just nu. Då ser man att det blir en  
hög kostnad per HD-topp med alla dessa delar.

Position ritning 26875                                          Detalj                                      Kostnad
11 8 st fjädrande rörpinne 29,75 kr/st
12 8 st mutter M6S 16-10 FZB 1,19 kr/st
9 Skruv M6S 16x65-10.9FZB 5,05 kr/st

10 8 st brickor 94552 15,25 kr/st

Har gjort en beräkning med en skruv och bricka plus bussning på varje hål. (Se bilaga 8).Fick då 
fram att man sparar ca 25,6% som skulle innebära att kostnaden för montering och detaljer sjunker 
rejält. Leverantören lämnade en offert på 35 kr/st för bussningen och då är den härdad också. (Se 
bilaga 7).
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Fördelar med bussningsförslaget:
 Mindre antal delar vilket medför mindre kostnad.
 Ska medföra lättare montering.
 Bör öka hållfastheten.
 Mindre glapp mellan lagerplatta och bäraxellagring.

Nackdelar:
 Försämras hållfastheten?
 Behövs en väldigt snäv tolerans? Klaras det av?
 Hur blir funktionen vid glapp om den nöts?

När det gäller hålen på bäraxellagringen har man i det nya förslaget bara tre hål istället för fyra. (Se 
bilaga 5&7). Detta för att inte vara i vägen för själva kvadratröret. Dock har man förr använt med 4 
hål så det borde vara bäst av gammal erfarenhet att fortsätta med det då bäraxellagringen är hårt 
belastad och bör vara helt stabil hela tiden.

Man skulle istället kunna placera hålen längre ner eller ett hål snett utåt höger. På detta sätt kan man 
då få en jämnare fördelning av kraft på skruvförbandet. 

Hålen på bäraxellagringens lagerplatta (ritning nr. 31403 i bilaga 5) bearbetas just nu på plats i en 
CNC maskin. Enligt offert från Rotage kostar en lagerplatta utan hål 94 kr och en med hål 137 kr/st. 
(Se bilaga 7). Vid beräkning på hur mycket man kan tjäna på att göra hålen på plats hos Rotage så 
fick jag fram att man tjänar 11,5 % på det. (Se bilaga 8). Det innebär en rejäl kostnads minskning 
per lagerplatta då man dessutom använder 2 st på varje HD-topp.

Även dess styrplåt bör kunna skäras till rätt form och även hålet för tappen i den. Dock görs 
bockningen på plats på bruket. Av de uppgifter jag fått fram kostar en styrplåt 50,75 kr/st utan hål 
eller klippning. Efter beräkningar med maskinkostnader och jämför med pris från leverantör tjänar 
man ca 18,4 %. (Se bilaga 8). Då kostar leveransen av den 42 kr/st och då är hålen bearbetade och 
den är laserskuren till rätt form. (Se bilagorna 5 & 7). 

Fördelar:
 Hela processen i CNC maskin försvinner som då kan ersättas med en annan detalj för 

bearbetning. 
 Mer ekonomiskt pga bl a verktygsförslitning

Nackdelar:
 Toleransen i hålen. Blir den tillräckligt bra?
 Behöver man rikta hålen efter bockning?

6.2.2 Sidoplåtar
Se bilaga 4. Det jag först tänkte på vid lösning av dessa var att ha frontplåtarna och frontsidan i en 
konstruktion. Detta för att minska kostnaden pga svetsning och då minska även svårigheterna för 
fixtur. Även hålen skulle kunna göras direkt vid leverans istället för att bearbetas i CNC maskinen.

De två förslag jag först tänkte på var:
 Gjutning genom pressgjutning eller någon form av sandgjutning.
 Skära ut genom laserskärning. 

Det första förslaget fungerar inte då pressgjutning inte går pga dimensionen och att sandgjutning är 
en relativt dyr gjutmetod.
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Laserskärning däremot är väldigt bra då det är billigt, flexibelt och precisions säkert [11]. Dock har 
man ingen laserskärnings maskin installerad och det finns ingen plats för en sådan maskin. Sen är 
det så många olika detaljer som måste skäras i den maskinen om det ska löna sig på sikt. Men man 
kanske kunde ha en leverantör som gjorde allt så den är klar vid leverans. 

 
Det förslag jag har utarbetat utgår från grundritningarna för frontplåt och sidoplåt. (Se bilaga 4).
Utifrån dessa har jag arbetat fram en CAD-modell med tillhörande ritning. (Se bilaga 7). 

För att ta reda på hur mycket man tjänar på att göra en sammansatt konstruktion så sökte jag pris för 
dels frontplåten och dels frontsidan. Men också för mitt förslag på konstruktion.

Från leverantören Rotage fick jag fram följande priser (bilaga 7):

Frontplåt 73.10 kr/st
Fronsida  107.80 kr/st

Sidoplåt förslag (med hål) 223 kr/st
Sidoplåtförslag (utan hål) 213 kr/st

Man ser att det blir dyrare men då har man inte räknat ut hur mycket man tjänar genom 
bearbetningstid dels på pga svetsningen men också för hålbearbetningen i CNC maskinen.  
Då jag mätt upp tiden för hålbearbetningen så fick jag fram att det tar ca 7 min för alla hålen.

Vid beräkning av procentuell vinst med sammanhängande konstruktion (bilaga 8) fick jag fram att 
man tjänar ca 12,7% med hålen bearbetade innan men om hålen görs på plats i produktionen tjänar 
man endast ca 2,46%.

Man ska notera att i beräkningarna har jag inte tagit hänsyn till hur mycket svetstråd som går åt i 
volym, utan bara mätt upp den svets längd som används. Noteras ska också att på ritningen har jag 
skrivit ett mått på tjockleken till 15 mm. Den tjockleken kan ändras då den inte är prövad med 
belastning. Kan både bli mindre och tjockare.

Fördelar med förslaget:
 Färre delar.
 Mindre bearbetningstid och därmed kostnad.
 Stabilare konstruktion.
 Mindre krångligt med fixtur vid fastsättning för svetsning.

Nackdelar:
 Hur blir hållfastheten? Sämre? Bättre?
 Kan bli lite större kostnad på cylinder då den måste göras större.
 Hur blir det att svetsa dit den?
 Hur blir det när man laserskär den? Det blir märken efter start och stopp vid skärning.
 Laserskärning av hålen innebär ett start märke som kan vara ivägen. Lösning på detta?
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6.2.3 Kvadratrör
Se bilaga 6. På kvadratröret tillverkas ett hål på plats i Okuma CNC-maskin som då kostar mycket 
pga att det tar lång tid och verktyget går sönder lätt. Detta pga att det är en tunn plåt som maskin 
fräser igenom.

Kvadratröret kostar idag 582 kr per rör (bilaga 6). Då är bearbetningskostnad och materialkostnad 
inräknad. Hos leverantören kostar det 366 kr/st med frakt (bilaga 7) och då är även hålet laserskuret.

Detta innebär, om man gör en beräkning (bilaga 9), att man sparar hela 37,4% av kostnaden. Det 
innebär att det kan bli rejäla besparingar per HD-topp.

Fördelar:
 Mycket mindre kostnad i produktion.
 Laser skärning innebär stor precision.

Nackdelar:
 Kommer det att göras rätt? Koncentriskt och rätt mått är en förutsättning.
 Hur ställer sig leverantören till klagomålen som varit?
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6.3 Kvalitetsarbetet
Som jag nämnde förut så har jag upptäckt problem med kvalitetsarbetet, dels hos leverantörer och 
dels inom ledningen samt produktionen. Detta kan sammanfattas i följande 6 punkter:

1. Leverantörer
Överums Bruk ställer inte tillräckligt höga krav på sina leverantörer. Trots att de haft olika 
möten  rättas inte problemet till utan fortsätter. Enligt avvikelse rapporterna är det svårt att få 
tag i leverantören och då uppstår problem. Överum tröttnar tillslut och löser problemet själv. 
Detta var precis det som hände med kvadratröret. Röret kostar just nu 582 kr/st totalt men 
om man gör det hos leverantör kostar det 366 kr/st. Det innebär en extra kostnad på 216 kr 
per rör.

2. Ledningen
Av det jag upptäckt läser inte de som ska avvikelserapporterna. (Se bilaga 2). Detta medför 
att den personen som skriver rapporten utför dem inte känner sig viktig. Personen i fråga har 
tillslut slutat skriva rapporterna. Då medför det att viktig information försvinner. Företaget 
får då inte kontroll på problemet lika fort och det medför större kostnader både på kort och 
lång sikt.

3. Produktionen
Här tänker jag först och främst på att det inte finns kontroll på alla stationer efter 
bearbetning samt det att inte finns rutiner överallt där jag kollat. Detta medför att som vid 
kvadratröret som exempel att felet upptäcks först efter slutbearbetning. Sen så tycker jag att 
det inte finns någon länk mellan produktion och konstruktion. Då det blir problem eller så 
verkar inte riktigt samarbetet finnas. Se informationshantering nedan.

4. Informationshantering
När man får in ett rapporterat fel går det till flera ställen och då blir det rörigt. Man kan t ex 
se att konstruktionsavdelningen får in fel rapport ibland och ibland får produktionen det 
istället. Informationshanteringen måste bli bättre för att det ska bli lättare att bedriva 
kvalitetsarbete.

5. Ingen röd tråd
Affärsidé finns men ingen policy eller mål för kvalitet. Visionen är dessutom lika skriven 
som affärsidén.

6. Mörkertal
I avvikelserapporterna så är det brist på fullständig information. Det medför problem om 
man ska ha korrekt statistik över problem som då medför okända kostnader.

Lösningen på detta problem kan delas upp i flera punkter, enligt följande:
 Kommunikationen måste öka inom företaget och mellan leverantörer.
 Högre krav på leverantörer som inte sköter sig.
 Inför rutiner på arbetsplatserna.
 Ledningen måste engagera sig mer i kvalitetsarbetet.
 Mer utbildning av personal inom kvalitet.
 Skapa en särskild avdelning med enbart kvalitets arbete i hierarkin.
 Kanske införa ett ledningssystem för kvalitet.
 Lean Production System är ett annat alternativ.
 Införa en röd tråd. 
 Utnyttja kunskaperna inom kvalitet som finns inom företaget på ett bättre sätt.
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Fördelarna med detta finns det massvis. Räknar här upp några stycken:
 Ökar konkurrens kraften.
 Anställda känner sig mer delaktiga.
 Får en mer modern organisation.
 Bättre relation med kunder.
 Bättre relation med underleverantör.
 Minskar tidsläckgaget. 
 Totalt ökar detta lönsamheten.

Men om dessa punkter ska uppnås krävs ett bättre kvalitetsarbete. Det finns några stycken punkter 
som är väsentliga för ett lyckat kvalitetsarbete som exempelvis följande:

 Jobba långsiktigt. Resultat sker inte direkt.
 Att alla stödjer arbetet.
 Ledningens engagemang är väldigt viktigt.
 Jobba med processer är viktigt för att få med hela systemet. 
 Börja jobba med rutiner i produktion.

Nedan kan man se en negativ och en positiv spiral över vad som blir konsekvensen av dåligt 
kvalitetsarbete.

Exempel på hur en röd tråd (Mål och policy styr hela processens arbete.
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Om man tittar enbart på HD-toppen ser man att den största felkällan under 2010 var kvadrat röret. 
Vid leverans var hålet inte koncentriskt eller så var rören ej kvadratiska. 

Om man ser till kostnaden för omarbetning/kontroll så är den ca 12,3% och kostnaden för antalet 
kasserade detaljer är 87,7%. Här har jag räknat med en hel HD-topps kostnad så det kan vara fel 
med några procent. Enligt avvikelserapporterna så kasserade man hela toppar, därav den höga 
kostnaden. Detta är ett av problemen som medför att de blir osann statistik och så uppstår mörkertal 
som jag nämnde ovan.

Nedan ett exempel på vad som kan bli konsekvensen av dålig koll i produktionen. Observera att 
detta inte är fallet än.

Exempel
Överum tillverkar ca 500 st HD-toppar per år. (Se bilaga 1). En topp kostar monterad 6856 kr utan 
gejder.

Då blir kostnaden ca 500*6856 = 3,4 miljoner 

Säg att  50% kasseras då betyder en kostnad på ca 1,7 miljoner kr.

Men om man halverar den summan blir det ca 850 000 kr. Detta låter inte mycket men på långsikt 
kan det bli en rejäl kostnads minskning. Om man däremot låter det fortgå utan att göra något 
kommer kostnaderna att öka markant. Som jag nämnde ovan måste detta göras på hela plogen.

Att jobba med kvalitet behöver inte betyda att man ska införa stora ledningssystem enligt ISO eller 
Lean. Man kan ha sitt eget ledningssystem men då måste det fungera för att göra någon skillnad. Nu 
 i dagens samhälle är konkurrensen så hård att hög effektivitet är ett måste för att dels få en bra 
ekonomi men också för att bemöta kundernas ökade krav. 
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6.4 Sammanställning förbättringsförslag 
Efter att jag har sammanställt alla beräkningar så ser man att framförallt kvadratröret och 
bäraxellagringen finns mest att spara på. (Se bilaga 9.) I tabellen nedan kan man se kostnader samt 
procentuell kostnadsreducering efter förändring.

 
Tabell över förbättringsförslagen

Förbättringar  Kostnad innan Kostnad efter % vinst
Sidoplåtar 1859,8 1624 12,7

Kvadratrör 585 366 37,4
Bäraxellagring Skruf. 484,9 360 25,8

Lagerplatta Cx 499,2 481,4 3,6
Lagerplatta B 400,9 355 11,5

Styrplåt 398 324,9 18,4

I bilaga 8 kan man i sista delen se min slutberäkning där jag sammanfattat alla lösningar. Då har jag 
fått fram en procentuell minskning med alla förändringar inräknade med ca 17,1%. 

Vid kontroll av hur mycket maskinkostnad som försvinner är de ca 33,4%.
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7 Slutsats
Mitt arbete gick ut på att göra HD-toppen billigare så den nya toppen tillverkas till mindre kostnad i 
framtiden. Det resultat jag fick fram efter att ha granskat hela produktionskedjan och dess 
konstruktion var att man kan spara minst 17% på totala kostnaden. Men man sparar också ca 33% 
på maskinkostnaderna. (Se bilaga 8).

Målet var att komma upp till 25% men detta bör kunna uppnås om man räknar med verktygskostnad 
och en del andra saker. Man får beakta mörkertalen som finns för kvalitén som kan göra processen 
ännu billigare. 

 Lösningsförslagen som lagts fram kan även användas på den större HD-toppen för de lite 
större plogarna. 

 Små förändringar kan spara in stora summor på långsikt. Man tror att det bara ska vara stora 
summor men om man glömmer bort det lilla så blir resultatet sämre av förklarliga skäl. 

 Det är lönsammare att ibland låta företag som tillverkar lego göra vissa detaljer. Detta för att 
en industri inte alltid kan konkurrera med företag som har en viss sorts maskiner 
specialiserade på en viss tillverkning. Antingen har man inte den maskinen eller så har man 
inte plats eller råd. Maskinen som gör det på plats kanske inte är lika effektiv.

 Långa bearbetningstider medför stora kostnader. Speciellt på stora dyra maskiner som CNC 
styrda.

 Minskad maskinkostnad innebär inte automatiskt att maskinen får mindre arbete. Man kan 
ersätta med andra detaljer som kan bearbetas i maskinen.

 Kvalitetsbrister visar sig direkt i produktionen. Utan kontroll efter utförd operation kan 
kostnaderna öka markant på långsikt.

 Kommunikation är viktig för att få ett fungerande samarbete. En produktion kan bli dyrare 
om man inte vet vad som ska göras eller får fel information. Även vid fel krävs snabb 
hantering men det får inte bli för rörigt.  

 En helhetssyn över tillverkningen är viktig för att få fram rätt resultat inom ett företag.

 Statistik är viktigt för helheten i kvalitet men det får inte bli för byråkratiskt.
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8 Diskussion
Efter det här arbetet har jag upptäckt att det finns förbättringar att göra på HD-toppen men också på 
hur den hanteras i produktion. Jag föreslår att Överum granskar alla detaljer och maskiner för att 
kunna upptäcka brister som gör produktionen dyrare och mindre effektiv. På detta sätt så kan man få 
en större ekonomisk balans i framtiden som kommer att behövas. Det är jag helt övertygad om då 
konkurrensen inte lär minska och framförallt att kostnaderna för t ex material inte lär sjunka.

I produktionen föreslår jag att man inför rutiner för kontroll efter varje operation och att man ställer 
högre krav på leverantörer. Med rutiner menar jag att man inte ska släppa igenom produkter som är 
felaktiga genom hela processen. Om det händer ökar kostnaden då detaljen kanske måste omarbetas 
eller kasseras.

Leverantörerna måste ta mer ansvar för sina produkter och verkligen kontrollera att allt stämmer. 
Som på t ex på kvadratröret på HD-toppen hade man ju inte kontrollerat att hålet var koncentriskt. I 
produktionen upptäckte man inte detta förrän i slutmonteringen av plogen.

Informationshanteringen inom företaget beträffande kvalitets externt och internt måste bli bättre. 
När man nu får in felrapporter och distribuerar dessa vidare kan de komma till flera olika. Bättre om 
man på något sätt kan inrätta en särskild punkt att skicka det till. Att Införa en kvalitetsansvarig på 
konstruktion eller på verkstadskontoret kan vara en bra lösning på problemet. Då bör bristerna 
hanteras mer effektivt. Avvikelserapporter måste också skrivas på något sätt då dessa är en bra hjälp 
för att veta frekvensen på felen. Dessa behöver dock inte vara lika omfattande.  

Förutom kvalitetsarbetet så tycker jag man ska ta kostnaderna i produktionen på allvar. Då en delar 
görs på fel sätt och maskiner jobbar fel t ex. Man kan granska varje konstruktion som jag nämnde 
ovan men granska hur maskinerna arbetar i framförallt CNC maskinerna. Programmen bör göras 
om på en del ställen så både ställtid och bearbetningstid minskar.  

Överum måste sätta sig ner och fundera på vart man vill leda företaget i framtiden. Vill man öka 
lönsamheten och utvecklas som företag? Då anser jag att kvalitetsarbetet måste tas på större ansvar. 
Man kunde kanske införa någon form av ledningssystem inom kvalitet eller Lean. Man behöver inte 
införa ISO eller något sådant som är för omfattande. Dock måste någon slags plan för kvalité finnas. 
Det finns kvalitets arbete nu men inte tillräckligt för ett företag som Överums Bruk.
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9 Rekommendationer
 Sidoplåten bör testas för hållfastheten då den är viktig för stabil konstruktion.
 Se över toleranser för olika detaljer. Behövs snävare på vissa? Funkar laserskärning med de 

kraven? 
 Fixtur för sidoplåt måste tas fram då den nu är sammanhängande. Hålen riktas så dem ligger 

koncentriskt mot varandra. 

 Se över rutiner. Finns det till alla bearbetningar?

 Skärtagg bildas vid laserskärning. Man bör göra en start och stopp punkt för att den inte ska 
vara i vägen för funktionen.

 Den spanska lådans delar bör vara laserskurna hos leverantör. Viktiga hål för själva 
funktionen måste sättas krav på alternativt att dessa görs på plats i produktionen. Man bör 
göra plats med 4 hål istället för 3 på lagerplattorna.

 Se över spanska lådans eventuella produktionskostnad.

 Lagerplattorna på nya förslaget för HD-toppen bör göras med 3 hål istället för 4.

 Bussningen bör testas vid hård belastning då den behöver vara stabil.

 Se över de 39% som läggs till på varje detalj för ställtiden. Det här låter orimligt.

 Maskinkostnad borde beräknas på ett annat sätt än vad som görs nu.

 Avvikelserapporterna bör göra om så de blir enklare att fylla i. Då bör allt blir tydligare och 
mörkertalet minskar.

 Kvalitet bör bli en central del i Överums framtid. 

 Man borde räkna om de resultat som finns här då jag inte tagit med verktygskostnaden.
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Tabell över kostnader pga kvalitetsfel 

9 (10)

Detalj Antal i lev. Orsak Omb.kost. Kontrollkost. Antal med fel Frevkvens% Kasserade Kostnad Kostnad kasserad Totalt
Kvadratrör 96 Toleransfel och ej koncentriskt 0 1400 96 100 10 1400 41821 43221
Sidoluningskuts 160 Skärslagg 2100 700 160 100 0 2800 0 2800
Lagerhus 100 Toleransfel samt skitiga 0 2100 12 12 0 2100 0 2100
Kvadratrör 7 Toleransfel och ej koncentriskt 0 1400 7 7 7 1400 29275 30675
Kvadratrör 92 Utbuktade på mitten 0 700 44 47,8 0 700 0 700
Lagerplatta CX Ej vinkelräta, ojämn kant & vass1200 1200 350 30 ? 0 1550 0 1550
Total kostnad 455 3300 6650 322 70,8 17 9950 71096 81046

En HD-topp kostar 4182kr
Omarbetning: 1200 kr/h
Kontrollkosnadd: 700 kr/h

Frekvens av antal kasserade: 17/455=3,73%
Frekvens av fel på leverans: 70,8%

Totalkostnad: 9950+71096= 81046 kr

Frekvens kostnad pga kassering: (71096)/81046= 87,7%
Frevkvens kostnad pga kontroll/ormbearbetning = (3300+6650) / 81046 = 12,3%
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Monterad HD-topp
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Bilagorna nedan sammanfattar tiderna när man sätter ihop alla detaljer med varandra till en slutlig 
HD-topp som slutbearbetas sist. Montage är inte inräknat här.
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Bilden nedan visar hålen som ska vara på sidoplåtarna. Dessa bearbetas just nu i CNC maskin
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Bilaga 7
Nedan är en sammanställningsritning över det nya förslaget på HD-toppen. Största skillnaden som 
syns är att de bara är tre hål på lagerplatta och den är mindre.
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Bild på nya förslaget
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Frontsida + Frontsida offert
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Nya förslaget på sammanhängande konstruktion
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Offerten för nya lösningen med hål. Utan hål kostar sidoplåten 213 kr/st enligt leverantör.
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Ritning på bussning
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Bilaga 8

Sidoplåtar
Efter att ha mätt upp svetslängden på själva sidoplåtarna så kom jag fram till att den är totalt 1160 
mm.
Om man har sammanhängande konstruktion så blir resultatet 1160 - 270 = 890 mm. 
Bearbetningstiden t = 0,5154 h
Procentuell skillnad =  890/1160 = 0,767 = 76,7 %
t efter är 0,767*0,5154 = 0,392 h
Borrning av hål tar t = 7 min.

Maskinkostnad innan 
Svets 900*0,5154 = 463 kr
CNC 1800*0,575 = 1035 kr

Totalkostnad innan
Frontplåt = 73,10 kr/st
Frontsida = 107,80 kr/st
2 st plåtar på vardera sida.
Totalt = 2*(107.80+73)+1035+463 = 1859,8 kr/st

Efter justeringar 
Med hål: 
Svets 900*0,392 = 353 kr
CNC 1800*(0,575 - (1/60*7)) = 825 kr
Sidoplåt med hål= 223 kr/st enligt leverantör.
Total förtjänst: 
Pris skillnad i procent hos leverantör = 1859,8 - (825 + 353 + 2*223)/1859,8 = 0,127 = 12,7% i 
förtjänst.

Utan hål 
Med hål blir maskinkostnaden samma före och efter för CNC bearbetningen alltså 1035 kr.
För svets blir den fortfarande 463 före och 353 kr efter.
Plåt utan hål = 213 kr/st hos leverantören
Procentuell förtjänst 1859,8 - (1035 + 353 + 2*213)/1859,8 = 0,0246 = 2,46%

Kvadratrör
Totalkostnad 585 kr/st för varje rör med inköp plus bearbetning av hål i CNC maskin.  
På plats hos leverantör kostar det 366 kr/st med hålbearbetning.
Man tjänar i procent (582 - 366)/585 = 0,374 = 37,4%

Bäraxellagring

Lagerplatta Bäraxellagring
t= 0,03666 h (Tid för bearbetning)
Maskinkostnad CNC =1800 kr/h och  t =0,03666 h
Maskinkostnad svets= 900 kr/h och t = 0,45 h
1800*0,03666 = 65,98 kr
900*0,45 = 40,5 kr
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Kostnad för en plåt utan hål = 94 kr/st
Kostnad med hål = 137 kr/st
Total kostnad utan hål = 2*94 + 2*(65,98 + 40,5) = 400,96 kr
Total kostnad med hål = 2*137 + 2*40,5 = 355 kr
Procentuell förtjänst = 400,96 - 355/400,96 = 0,115 = 11,5 %

Bäraxellagring skruv förband
Förslaget om att ersätta fjädrande rörpinne med bussning.
En bussning enligt offer kostar 35 kr/st
Enligt tabell i lösningsförslagen blir kostnaden innan
8 st fjädrande rörpinnar = 8*29,75 = 238 kr
8 st muttrar = 8*1,19 = 9,52 kr
8 st skruvar = 8*5,05 = 40,4 kr
8 st brickor = 15,25*8= 122 kr
Totalt blir det här 409,92 kr
Med 8 st bussning behövs 8 st brickor och 8 st skruvar.
Monteringstid ca 5 min. 
En montör kostar 900 kr/h.
Då blir kostnaden för montö r= 900*(1/60)*5= 75kr
Brickor = 5*8 = 40 kr/st
Skruvar = 5*8= 40 kr/st (5 kr/st är ca värdet för priset på skruv och bricka.)
8 st bussningar = 35*8 = 280
Totalt = 40 + 40 + 280 = 360 kr
Procentuell förtjänst = (409,92 + 75 – 360)/484,92 = 0,258 = 25,8%

Styrplåt
Maskinkostnad:
Tillverkas i flera maskiner. Se bilaga 5.
Sax klippning: 0,00283*900 = 2,55kr
Excenterpress: 0,00637*900 = 5,73kr
Bockning: 0,01994*900 = 17,95kr
Blästring: 0,005*900 = 4,5kr
Riktpress: 0,0075*900 = 6,75kr
Totalt blir detta 88,23 kr med styrplåtens kostnad på 50,75 kr

En styrplåt kostar enligt uppgifter 50,75 kr
Eftersom styrplåten borras och svetsats med lagerplatta för att bilda en bäraxellagring så måste jag 
räkna ihop med dess kostnad.
Som förut under lagerplatta bäraxellagring så är kostnaden 65,98 kr för borrning och 40,5 kr för 
svetsning.
Totalt blir det 40,5 + 65,98 + 88,23 = 199,21 kr/st
Då två används vid varje topp blir det 398 kr per topp.

Om man kör med laserbearbetning på de klippta hörnen och avklippning till rätt längd försvinner 
kostnaden för sax och excenterpressen.
Då blir kostnaden för maskiner 88,23 - 2,55 - 5,73 = 79,95kr.
En inköpt styrplåt med hål kostar 42 kr/st
40,5 + 79,95 + 42 = 192,45 kr/st
Totalt 324,9 kr per topp.
Procentuell förtjänst = (398-324,9)/398 = 0,184= 18,4% 
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Lagerplatta Cx
212 kr/st från leverantör 
0,03666/14 = 0,00261h för ett hål.
 (Den här tiden är från lagerplatta. Förutses samma bearbetnings tid för varje hål då det är samma 
storlek och storlek på hålen.)
8 st hål = 8 st operationer
Maskinkostnad = 1800 kr/h
T = 8* 0,00261 = 0,0209 h för 8st hål totalt.
Här har jag inte räknat med kostnad för svets då dess tid inte finns för just fast sättning av 
lagerplattan vi hopsvetsning.  

Enligt leverantör av lagerplattor så kostar hålen
137-94 = 43 kr för sex hål
43/6 = 7,17 kr/st
4 st hål = 4*7,17 = 28,7 kr
Totalkostnad innan = 1800*2*0,0209+2*212 = 499,24 kr
Totalkostnad efter = 2*212 + 2*28,7 = 481,4 kr
2 plåtar per topp
(499,24 - 481,4)/499,24 = 0,0357= 3,57% i förtjänst. 

Slutberäkning 
En topp kostar 6856 kr när den komplett monterad. Men då har dem slagit på 39% för ställtiden 
som Överums program för kostnader gör

Om man tar bort det så blir kostnaden 4182,16 kr. Är tvungen att ta bort den då jag bara räknat med 
bearbetnings tider på övriga kostnader.

Om man räknar hur mycket pengar man tjänar för varje operation för justering av de olika 
detaljerna ovan så får jag följande:

Sidoplåtar: 1859,8 - (825 + 353 + 2*223) = 235,8 kr.
Kvadratrör: 585 - 366 = 219 kr.
Lagerplatta Cx =  499,24 - 481,4 = 17,8 kr.
Lagerplatta = 400,96 - 355 = 46 kr
Bäraxel skruvf. = 484,92 - 360 = 124,92 kr.
Styrplåt = 398 - 324,9 = 73,1 kr
Totalt blir detta 716,62 kr tillsammans.

Totalt på toppen blir det i procent lika med 716/4182 = 0,171 = 17,1%
Om man vill räkna ut hur mycket mindre produktionskostnaden för maskin blir efter alla 
justeringar, så slår man ihop alla kostnader före och efter för maskinerna. Man räknar inte in 
material då.

Före: 463 + 1035 + 219 + 75,24 + 65,98 + 2*40,5 + 75 + 2*( 88,23 - 50,75) = 2089,18 kr

Eftersom en del maskinbearbetningar försvinner så blir summan lägre i efterhand.

Efter: 353 + 825 + 3*40,5 + 75 + 2*(88,23 - 50,75 - 2,55 - 5,73) = 1392,4 kr

Procentuell andel som försvinner av maskinkostnaden = (2089,18 - 1392,4)/2089,18 = 0,334 = 
33,4 %
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Bilaga 9

Sammanställning över bearbetningar av olika detaljer + bearbetningstiden

Sammanställning för bearbetning till en färdig HD-topp monterad.

1(1)

Detalj Ritning Op beskrvining Operation Maskin Bearbetningstid
Sidolutningskuts 26650                   Bearbetning 442 CNC Cincinnati 0,040
Låshållare 97026                       Klippning 432 Sax Hydraulisk Rakklipp            0.0015
Låshållare 97026                      Pressning 432 Exenterpress 75 t ARAL          0.00736
Cylindertapp 26784                   Bearbetning Vaggerydssvarv AB 0
Cylindertapp 26784                       Härdning 432 Härdning allmän              0.005
Cylindertapp 26784     Svarvning fin diam. 54 442 Svarv Hyundai            0.0166
Bakplåt med Kuts 26849                      Svetsning Svetsrobot 2-stat 0,040
Bakplåt med Kuts 26549                       Borrning 442 DAHLIH MCV-1450 0,040
Bakplåt med tapp 26854                IPRESSNING 432 Riktpress J&N 0,025
Kvadratrör 26654            Hålbearbetning 442 CNC Okuma 0,146
Lagerplattta 31403               Hålbearbetning 442 CNC Okuma MA600H 0,03666
Bäraxellaring kp. 31402                      Svetsning 442 Svetsrobot  Motom 2-stat. 0,045
Totalt 1,1631

Beskrivning Operation Maskin Tid h
Blästring 675 Bläster( Genomgående) 0,02
Svetsning 442 Svetsrobot Twin 0,51546
Blästring skydda tapp 475 0,06601
Slutlig bearbetning 442 OKUMA MA800H 0,575
Totalt 1,1764
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