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Sammanfattning 

Denna rapport är en undersökning av möjligheten till en processoptimering och har 

genomförts som examensarbete för maskiningenjörsprogrammet vid Örebro universitet. 

Uppdraget har förmedlats av Ovako Sweden AB i Hällefors och de har en kund som kräver att 

en dragen stål stång ska ultraljudskontrollernas samt rostskyddsemballeras i trälådor. Ovako 

har tidigare låtit ett externt företag i Tyskland utföra ultraljudskontrollen. Men det ska nu 

installeras ett nytt ultraljud i den egna anläggningen som kan utföra operationen. Problemet är 

att det finns för tillfället ingen packstation där träemballering kan utföras. 

Målet med arbete har varit att undersöka om en paketeringsstation går att konstruera i 

anslutning till produktionslinjen. Eller att hitta en alternativ väg att paketera den dragna 

stången. 

Det har formulerats fem lösningsförslag som bygger på intervjuer, observationer och analyser 

av produktionslayouten. Av dessa förslag har en valts ut med hjälp av kriterieviktsmetoden. 

Det har även formulerats en kostnadskalkyl för lösningsförslaget och idéer för det fortsatta 

arbetet. 
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Abstract 

This report is an examination of the possibility for a process optimization; and has been 

applied as a thesis work for the mechanical engineering program at Örebro University. 

The assignment has been communicated by Ovako Sweden AB in Hällefors and they have a 

customer that requires a drawn steel rod to be tested ultrasonically and packaged with rust 

protection, in wooden boxes. Ovako has previously commissioned an external company in 

Germany to perform the ultrasonic inspection. But they will now install a new ultrasound in 

their own facility. The problem is that there are no station where the packaging can be 

performed. 

The objective of this work was to investigate whether a packing station can be constructed 

adjacent to the production line. Or to find an alternative way to package the drawn rod. 

Five solution have been proposed and they are based on interviews, observations and analysis 

of the production layout. One of these proposals have been selected with the help of 

kriterieviktsmetoden. A cost estimate has been formulated for the solution proposal and also 

ideas for the continuing work. 
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Förord 

Min tid på Ovako har varit både lärorik och intressant då jag har lärt mig mycket om områden 

som tidigare varit ofullständiga. Med dessa ord vill jag tacka min handledare på Ovako för all 

vägledning och stöd samt alla andra medarbetare som hjälpt mig under arbetets gång. Men jag 

vill även tacka min handledare från institutionen för den enorma hjälpen du har stått för de 

senaste veckorna.   
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1 Inledning 

I denna del av rapporten kommer en allmän beskrivning av företaget, och en förklaring till 

bakgrunden av arbetet samt varför detta är ett problem. Det kommer behandla målet med 

projektet, vad som kommer utföras och vad som inte kommer beröras samt vad som gjorts 

tidigare. Det utförs även en SWOT analys för att få en inblick av förutsättningarna i 

projektera samt hur detta kan komma att påverka den hållbara utvecklingen. 

1.1 Företaget 

Ovako är ett stålföretag som har fokus på högkvalitativ tillverkning av stål. De baserar sin 

produktion på återvunnet material där huvudkompetensen ligger inom låglegerat stål. 

Produkterna som produceras är stång, rör, ringar och förkomponenter, detta säljs sedan till 

kunder inom kullager, transport och tillverkningsindustrin. Ovako är en av de största 

konsumenterna av återvunnet skrot i Norden och har elva produktionsorter i Sverige, Finland 

samt säljkontor i Europa, Asien och Nordamerika. 2014 hade Ovako en omsättning av 862 

miljoner euro och ca 2 925 medarbetare. 

 

Detta examensarbete utförs på Ovako i Hällefors där finns två affärsenheter bright bar och 

bar. Bright bar där projektet utförs fokuserar på bearbetning av kallstång, tråd och 

komponenter av stång. Sammanlagt finns det ca 500 personer som arbetar vid anläggningen i 

Hällefors. 

1.2 Projektet 

Anledningen till projektet är att i dagens läge har Ovako en kund som kräver att den dragna 

stången ska genomgå ett ultraljudsprov och rostskyddsemballeras. Detta skapade ett problem 

då det inte existerar ett ultraljud som klarar av den eftertraktade stångdimensionen i området. 

Problemet löstes genom att frakta materialet till ett företag i Tyskland som har förmågan att 

utföra operationen. Men lösningen visade sig bli kostsam och många extra arbetsmoment har 

tillkommit för att säkerställa stångens kvalitet.  

Utöver de extra förflyttningarna av material som tillkommer när en frakt till Tyskland utförs 

måste även materialet fraktas hem igen. Anledningen till detta är att i lådan finns det papper 

och VCI plast som omsluter stängerna. Plasten måste tejpas för att en rostskyddande lager ska 

kunna bildas runt stängerna. Det måste även fästas ett täckande lager plast ovanpå locket för 

att förhindra fukt att tränga in i lådan. Dessa moment utförs i Hällefors då de inte kan 

genomförs i Tyskland, beroende på att de saknar bemanningskraft samt att de inte har 

förmågan att lagra materialet innan det skickas till slutkunden. 

År 2015 är det planerat att en ny ultraljudsanläggning ska installeras på svarvlinjen i Drapro. I 

denna svarvlinje kan då företaget själva ultraljuds kontrollera den dragna stången. 

Framöver kommer stångdragningslinjen ibland benämnas D3 och Ovako kommer i emellanåt 

benämnas företaget. Detta utförs för att skapa variation i texten. 
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1.3 Problemet 

Tack vare den nya ultraljudsanläggningen som kommer att installeras får företaget nu tillgång 

att kontrollera den dragna stången i den egna anläggningen. Men i dagens läge finns det ingen 

möjlighet att effektivt emballera den dragna stången i trälådor. 

 

Det har planerats tillbyggnationer på svarvlinjen så att det kan placeras material från 

stångdragningen strax innan ultraljudskontrollen. Detta för att undvika en körning genom hela 

svarvlinjen. En extra ficka byggs för att ta hand om stänger som inte klarat ultraljudets krav. 

Det har även planerats att bygga en automatisk buntningsmaskin i slutet av svarvlinjen. Dessa 

tillbyggnationer kommer placeras på en yta som redan innan varit sparsam i produktionen. Se 

figur 6 i kap 4.2.4. 

Anledningen till problemet är att ultraljudsanläggningen kommer monteras på en svarvlinje 

som inte ligger i anslutning till produktionslinjen där den dragna stången förädlas. Detta 

skapar ett extra arbetsmoment där den färdiga stången transporteras från stångdragningen för 

att sedan genomgå ultraljudskontrollen i svarvlinjen. Det är även problematiskt att föra över 

material mellan olika produktionslinjer då de båda förväntas vara producerande. Det krävs 

även en grensletruck för att frakta ut materialet ur byggnaden för att genom en annan ingång 

nå svarvlinjen. Den nya produktionslinjen är inte utrustad för paketering i trälådor, utan 

endast konstruerad för plastpaketering och stålbandsbuntning runt stänger. Den kvarvarande 

ytan visar sig vara sparsam och kanske inte klarar av en extra packningsstation. 

Arbetet är en undersökning som till en början kommer utgå ifrån en explorativ karaktär, då det 

krävs mycket utforskande för att belysa problemområdet från flera tänkbara områden. 

Därefter inleds en hypotesprövande undersökning för att konstanterna att den information 

som insamlas blir korrekt. 

1.4 Syfte, mål och avgränsningar 

Projektets syfte är att undersöka möjligheten att bygga en förpackningsstation för 

träemballage i anslutning till svarvlinjen. Om detta inte är möjligt finns det potential att 

utforma en alternativ väg till fristående packstation. 

Vid projektets slut skall en layout för lösningsförslaget utformas, det skall även finnas en grov 

kostnadskalkyl över det valda förslaget. 

Önskemål från Ovako är att det arbetet ska resultera till en bättre arbetsmiljö för 

medarbetarna, det ska förbättra den nuvarande ledtiden till kund samt generera allmänna 

kostnadsbesparingar. 

Avgränsningarna för projektet kommer att vara det närliggande område runt D3 och 

svarvlinjen. Projektet kommer inte att omfatta följande områden: 

 Konstruktionsaspekter 

 Eventuella flaskhalsar 

 Stödprocesser 

 Materialflödet från stångdragningslinjen till ultraljudet 
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1.5 Förutsättningar 

För att få en inblick av de egna förutsättningarna med projektet valdes det att göra en SWOT 

analys. Detta kan då underlätta identifieringen av olika aspekter, som kan komma att påverka 

genomförandet av projektet [1]. 

 

Strengths 

 Tidigare kunskaper om företaget/området. 

 Goda kunskaper om lean och kvalitetsutveckling. 

 Kompetent handledare  

 

Weaknesses 

 Stort pendlingsavstånd mellan universitet och företaget. 

 Ofullständiga kunskaper om logistik och layoutsystem. 

 Nyckelpersoner kan vara svåra att få tag på. 

 

Opportunities 

 Möjligheten till resursutnyttjande 

 Diskussionstillfällen med andra examensarbetare 

 

Threats 

 Bil eller kollektivtrafiksproblem. 

 Sjukdom. 

 Helgdagar 
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 Figur 1: Hållbar utveckling 

1.6 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett begrepp som har blivit allt mer vanligt nu när miljömedvetenheten 

har vuxit och fått en allt bredare utveckling. Detta ställer större krav på företag att aktivt jobba 

mot en bättre framtid. Det finns många definitioner av vad hållbar utveckling är, men en av de 

flitigt använda är hämtad ur Brundtlandsrapporten från 1987 även känd som “Vår 

gemensamma framtid”. Där definieras hållbar utveckling som “utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov ” 

[2]. 

 

De tre dimensioner som hållbar utveckling ofta klassificeras inom är social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. Dessa tre grupper är grunden till ett hållbart samhälle, men att fokusera 

på enbart en aspekt funkar inte. Detta då de är sammanflätade och har en stor påverkan av 

varandra[3]. 

 
Ekonomisk hållbarhet 

Genom att skapa ett mer optimalt flöde till förpackningsstationen minimeras ledtiden till 

kund, och överarbete undviks. Detta kan då medföra en ökning av ekonomiska vinster, utan 

att bekosta naturkapital eller socialt kapital. 
 
Ekologisk hållbarhet 

När ultraljudskontrollen blir installerad i nya svarvlinjen finns det inget behov av att skicka 

den dragna stången fram och tillbaka från Tyskland. Om nu ett effektivt flöde till 

förpackningsstationen kan utvecklas, kommer detta projekt kunna leda till en positiv 

förändring för det ekologiska arbetet. Detta i form av mindre transporter som påverkar miljön 

negativt. 

Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten kan komma att påverkas positivt om eventuellt lösningsalternativ 

kommer leda till nyanställningar.  
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1.7 Vad har företaget gjort tidigare 

Redan när svarvlinjen byggdes hade företaget planer att installera ett ultraljud, men de valde 

att utföra detta vid ett senare skede. Därför skickas stången nu till Tyskland, då Ovako inte 

ville behöva färdigställa materialet i Hällefors igen. Olika företag kontaktades för att hitta 

någon som kunde utföra ultraljudskontroller och även färdigställa materialet för att sedan 

skicka det till slutkund. Men för att ett annat företag ska kunna leverera produkten till 

slutkund behövdes många tester utföras på det ultraljudsprövade materialet. Det visade sig bli 

omständigt och tidskrävande, därför valde Ovako istället att avvakta och vänta på att det egna 

ultraljudet ska installeras. 

Det har även returnerats många stänger beroende på rostreklamationer inom denna produkt, 

därför började de färdigställda lådorna täckas med ett extra lager plast för att stoppa eventuell 

fukt mellan lock och låda. Plasten fästs på lådan med hjälp av häftstift, sedan används 

buntband för att säkerställa att locket inte lossnar. Detta illustreras i figur 2. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

1.8 Vad andra har gjort tidigare 

Efter besök i andra byggnader inom Ovako för att se hur paketering i lådor utförs effektivt, 

kunde författaren konstatera att paketeringsbehovet för den aktuella linjen på Drapro är 

originellt och specificerat kring den aktuella layouten. Men idéer har kunnat vidareutvecklas 

genom att studera hur andra löst deras specifika paketeringsbehov. 

Figur 2: Extra plast över lock 
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2 Metodik 

I metodiken ges en teoretisk förklaring i de olika tillvägagångssätten som används under 

arbetet. Det förklarar även begrep inom giltighet, informationssamlande och metoder som 

används. 

2.1 Undersökning & Strategi 

Det finns en bred flora utav undersökningsmetoder men de berörda utav arbetet beskrivs 

nedan. Vanligtvis beskrivs metoderna utifrån den teoretiska kunskapen som finns inom det 

valda problemområdet [4].  

Explorativa undersökningar används då det finns sparsamt med kunskap om problemområdet. 

Detta kan definieras med en utforskande karaktär och används när stora mängder kunskap 

samlas. Genom att analysera problemområdet från varierande infallsvinklar skapades en 

bredare grund för vidare studier, som nyttjar kreativitet och idégenerering till resultatet. 

Vanligtvis används en stor flora av teknikermetoder för insamlandet av data [4]. 

På områden där det finns omfattande mängder kunskap och teorier formulerats, används den 

hypotesprövande undersökningen. För det valda problemområdet skall då verkligheten kunna 

beskrivas med härleda antaganden från motiverade teorier. Dessa typer av antaganden 

beskriver förbindelser som sammanfattas till en hypotes. Vid val av teknik för insamlandet av 

kunskap bör metoden ge pålitlig fakta [4]. 

Fallstudien syftar till att analysera ett speciellt problemområde, situation eller företag och på 

djupet studera fallet med dokumenterade bevis över det valda området [5]. Det finns inget 

behov av att följden av arbetet ska vara generaliserbar i ett större perspektiv, men med 

likartade fall kan slutsatsen möjligtvis appliceras. Designen med en fallstudie är flexibel, det 

menas att studien inte är fastbunden man kan förändra inriktning och frågor under arbetets 

gång. I fallstudien är det mestadels kvalitativ data som insamlas [6]. 

2.2 Giltighet 

Det finns olika former av giltighet, och dessa bemötts genom varierade aspekter [7]. Vissa 

hävdar att det krävs olika former beroende av vilken typ av studie som utförs. Nedan ges en 

beskrivning av de tre vanligaste formerna, som kommer behandlas i denna studie. 

Reliabilitet 

För att få en hög grad av reliabilitet krävs det att mätningarna är standardiserade och korrekt 

utförda. Samma resultat skall även kunna nås av efterkommande forskare, med förutsättning 

att liknande metoder används [8]. Vidare är det bra med noggrann data redovisning för att 

andra lättare ska kunna följa arbetets gång. Att låta studien granskas av en oberoende källa är 

användbart för att hitta luckor i det egna arbetet [6]. 

Validitet 

Validitet är ett mått som beskriver sambandet mellan avsikten av mätningen och vad som skall 

mätas. För att få en hög validitet bör mätningen och den valda frågan vara relaterade alltså 

mätning bör ge svar på den specifika frågan [9]. En teknik för att öka validiteten i det egna 

arbetet är triangulering. Detta används för att undersöka problemet med olika metoder, ges ett 
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liknande resultat bör validiteten vara god [6]. 

Representativitet 

Genom att ta hänsyn till en övergripande population med varierade åsikter och minimalt 

bortfall kan en representativ beskrivning av kriterium utföras. Så länge bortfallet kan 

representeras av tidigare population [6]. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling är avgörande för huruvida studien fortlöper och utan en definierad 

insamlingsmetod skapas problematik vid utförandet i en akademisk forskning. De olika 

metoder som väljs för informationssamlandet är grundade i frågeställningen. Vad vill man 

veta och hur kan detta uppnås? Det bör finnas i åtanke vilka resurser som finns tillgängliga 

och den utsatta tidsplanen[4]. 

2.3.1 Litteraturstudie 

Akademiska forskare bör kontrollera teorier och litteratur inom problemområdet för att lättare 

identifiera vad som har gjorts och vad som finns kvar att förklara. Det skapar även en djupare 

förståelse för den egna studien[10]. 

Forskaren skall även utforma en litteraturöversikt, som även är ett krav för att studien ska 

kunna klassificeras som forskning. Litteraturöversikten är en betydelsefull del av arbetet då 

den påvisar att forskaren har kännedom om tidigare utförda studier. Den skapar trovärdighet 

för det egna arbetet och möjliggör att framtida forskare ska kunna följa, tillämpa och realisera 

samma resultat [11]. 

2.3.2 Observationer 

Observationer ger en verklig bild över det aktuella läget. Till skillnad från intervjun där 

forskaren få förlita sig på andras kunskap, så skapar observationen en inblick i verkligheten, 

och ett väl grundat faktaunderlag. Det är framförallt användbart i den explorativa 

undersökningen då man vill bygga sig en grund till det fortsatta arbetet eller fördjupa 

förståelsen för det aktuella problemområdet [4].  

Det finns olika metoder att utföra en observation, den systematiska och den deltagande 

observationen. Då man undersöker kvantitativ data och statistiska värden utförs systematisk 

observation. Detta är en nödvändig uppgift då man behöver konkret data över tidsåtgång eller 

kontrollera att operationer har blivit utförda. Deltagande observationen fokuserar mer på de 

kvalitativa data, som man söker genom att studera människors beteenden, motivation eller hur 

de olika processerna utförs [4, 11]. 

2.3.3 Intervjuer 

Då intervjuer utförs sker en form av kommunikation mellan den intervjuade och forskaren. 

Forskaren antar den ledande rollen och bestämmer vad som kommer behandlas under samtalet 

[8, 12]. Det finns olika intervjutekniker att utforska beroende på vilket stadium eller 

informationsbehov som studien befinner sig i. 
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1. Ostrukturerade intervjuer 

För att kunna bilda ett bredare perspektiv av problemområdet bör en ostrukturerad teknik 

användas i ett tidigt stadium av projektet. Detta medför att information som man inte 

visste fanns kan bli tillgängligt. Den ökar även förståelsen för den intervjuades beteende, 

ansvarsområde och en allmän insikt över organisationen[13]. 

2. Halvstrukturerade intervjuer 

Denna metod kräver en djupare förberedelse av samtal och en bättre förståelse för 

problemområdet. Samtalsämne är på förväg bestämt och forskaren har en mer styrande 

roll, men lämnar svarsutrymme åt den intervjuade. Skulle forskaren påvisa en för styrande 

roll kan den intervjuade bli påverkad och en fel bild av verkligheten uppfattas[14]. 

3. Strukturerad Intervju 

Vid den strukturerade intervjun finns ett mycket litet svarsutrymme för den intervjuade. 

Frågorna är ofta konstruerade utifrån ett ja och nej svar[8].  

För denna undersökning kommer de ostrukturerade och halvstrukturerande metoderna att ha 

en större vikt vid datainsamlingen, då de anses mer lämpade för den valda 

problemformuleringen. 

2.4 Kriterieviktsmetoden 

Genom att använda sig av kriterieviktsmetoden kan lösningskoncept objektivt analyseras med 

numeriska värden. Det kan användas som en grovgallring för att hitta de mer betydelsefulla 

koncepten för vidarebehandling[15]. 

Kriterieviktning 

Kriterieviktning används för att jämföra kriteriers relevans gentemot varandra och förstå deras 

vikt för det område som kommer beröras i bedömningen av koncepten. Poängfördelningen 

kan variera i jämförandet men en totalsumma bör vara ett[15]. 

 

Betygsättning 

Betygsättningen utförs genom att jämföra olika koncept inom de valda kriterierna för att 

sedan användas i en kriterieviktsmatris[15].  

Kriterieviktsmatris 

I kriterieviktsmatrisen erbjuds möjligheten att jämföra varierade koncept mot varandra med 

hjälp av förbestämda viktade kriterier. Varje koncept har betygssätts utifrån 

uppfyllningsgraden av de utvalda kriterierna. Poängsystemet definieras genom viktning 

multiplicerat med betyg, för att sedan sammanställas, till en totalsumma. Utvärderingen av 

koncepten bör kontrolleras och beslut tas i samförstånd, alternativt använda en 

sensitivitetsanalys för att stärka resultaten[15]. 
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3 Teoretisk Bakgrund 

I detta avsnitt kommer den teoretiska grunden som examensarbetet vilar på förklaras. Det 

kommer att behandla en rad olika teknikområden. Men centrala kommer att bestå av logistik 

och det logistiska flödet. Dessutom kommer delar av lean filosofin behandlas och några 

aspekter av lager.  

3.1 Logistik 

Logistikflödet omfattar hela organisationen, det följer kedjan från råvaruleverantör till förråd, 

förädling, lager och att den slutgiltiga konsumenten erhåller produkten[16]. Det innefattar 

planering och utförande, samt kontroll av att det givna resultatet var det önskade 

resultatet[17]. Kunden vill ha produkten i rätt tid på rätt plats och till ett så lågt pris som 

möjligt. Detta ställer stora krav på företag att logistiken ska fungera så effektivt som möjligt 

med en väl fungerande distribution, produktion och materialförsörjning såväl intern som 

extern logistik[18]. 

Den ökade användningen och utvecklingen av teknologi har skapat effektiviserings 

möjligheter inom logistiken. En av förutsättningarna inom området är att information ska 

komma fram i rätt tid och tillgängligheten av informationen är konstant. Under de senaste 

åren har det fokuserats mer på de logistiska sambanden då företag ständigt jagar de lägre 

kostnaderna, kortare ledtid samt en ökad flexibilitet och minskning av lager[19]. 

3.1.1 Transportkostnader 

Kostnader som påverkats av förflyttning kallas för transportkostnad. Detta omfattar all 

administration av de utförda transporterna. Både av interna förflyttningar mellan anläggningar 

i det egna företaget samt de externa transporterna förflyttningar utanför det egna företaget. 

Med undanta av de förflyttningar som sker i samma anläggning [18]. 

3.1.2 3PL Tredjepartslogistik 

Tredjepartslogistik handlar om ett utomstående företag som tar över en funktion som kunden 

tidigare utfört, vanligast transportsystem eller lagerhotell. Den stora anledningen till att 

företag väljer outsourcing istället för att själva sköta funktionen är kostnads och 

kvalitetsfördelar. 3PL företagen har sin kärnkompetens i att sköta logistiska funktioner, det 

innebär en säkrare och effektivare lösning. Inom produktionen medför detta att operatörer kan 

beställa råmaterial samt meddela när material är färdigförädlat och redo att lagerläggas. 

Teknikens framsteg gynnar utveckling av outsourcing till underliggande logistikföretag. Det 

kan visa sig vara tids och resurskrävande att utveckla ny teknologi utanför företagets 

kärnkompetensområde, men med outsourcing möjliggör det istället att företag fokuserar på 

sin egen spetskompetens[20, 19]. 
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3.2 LEAN  

Lean är inget projekt eller aktivitet som företaget ska jobba efter tills det blir klart. Det är ett 

fullskaligt engagemang som syftar till att förändra ståndpunkten till arbetet, kulturen, 

värderingar och principer. Man vill skapa en atmosfär där alla känner sig delaktiga till att 

utveckla och föra organisationen framåt, det är en strävan mot perfektion[21]. Med en effektiv 

lean satsning finns det många fördelar att vinna. Nedanstående fördelar presenteras av 

Persson et al i [21]. 

 

Mjuka förbättringar     

 Minskad stress 

 Ökad kompetens 

 Bättre samarbete 

 Minskad frustration 

 Förbättrad kommunikation 

 Förståelse för helhet 

 En säkrare arbetsplats 

 Tryggare anställning 

 Utvecklande arbetsuppgifter 

 

Hårda förbättringar 

 Kvalitet 

 Kostnad 

 Flexibilitet 

 Leveranssäkerhet 

 Leveranstid 

3.2.1 Poka Yoke 

Poka Yoke är ett begrepp som syftar till att det ska vara lätt att göra rätt och försvårar 

möjligheten att göra fel. Det kan handla om att utforma system som varnar när det är på väg 

att gå fel, eller designa produkter som bara kan monteras på rätt sätt[21]. 
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3.2.2 Muda 

En av huvudprinciperna inom lean är att konstant öka det värdeskapande arbetet, detta genom 

att synliggöra avvikelser för att driva ut slöseri i alla former av processer. Detta uppnås bäst 

på individnivå med dem som arbetar och utför processerna dagligen. Det har formulerats åtta 

huvudgrupper inom slöseri där ett förbättringsarbete kan göra stor skillnad[22]. 

1. Överproduktion: menas att producera eller utföra moment som ingen har beställt, att 

producera varor i förtid eller för stora partier som senare hamnar på lager med onödiga 

transporter. Överproduktion har definierats som det värsta slöseriet då den bidrar till 

många andra grupperna av slöseri. 

2. Väntan: är de moment då outnyttjat tid går förlorad. Det kan orsakas av materialbrist 

eller flaskhalsar i produktionen, övervakning av automatiserade maskiner, driftstopp 

under brandsläckningar. Det kan även ske i form av försenad information, eller 

människor som kommer för sent. Detta skapar frustration och utebliven arbetstid. 

3. Transporter: kan ske i många former, det kan handla om produkter i arbete (PIA) 

som förflyttas mellan olika stationer eller transporteras långa sträckor. Det kan vara 

förflyttningar till buffertlager eller färdiga produkter som fraktas till lager. Förflyttning 

av material är inget som skapar värde åt kunden och bör därför minimeras. Det kan 

handla om ineffektiv layout eller långa avstånd mellan stationer.   

4. Överarbete: utförs när man bearbetar produkter med för hög kvalité eller för snäva 

toleranser än vad kunden är villiga att betala för. Det kan gälla efterbearbetning på 

material som inte godkänts tack vare dåliga verktyg, eller när svarven hyvlar djupt och 

bildar stora kassationer bara för att nå rätt dimension. 

5. Överlager: skapar ineffektivitet mot kunden såväl externa som interna. Ledtiden 

utökas beroende av stora mängder råvaror, PIA eller levereringsbara produkter. Det 

välfyllda lagret medför även ökad risk för inkurans, skadade produkter, förseningar, 

bundet kapital samt allmänna lagerkostnader.         

6. Rörelser: som inte skapar värde är onödiga och många onödiga rörelser tar tid. Det 

kan handla om att hämta nytt verktyg, leta efter rätt dokument eller böja sig för att ta 

upp en skruv. Att utföra icke ergonomiska rörelser sliter även på kroppen och medför 

arbetsskador.  

7. Defekter: efterbearbetas i de fall då toleransen har överstigits vilket skapar onödigt 

arbete. Men om andra förstörande defekter har bildats är hela den värdeskapande 

processen slöseri och leder till kassation. 

8. Outnyttjad kompetens: skapar medarbetare som inte producerar maximalt. Företag 

går dessutom miste om kompetens, idéer och förbättringsförslag [21, 23]. 
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3.2.3 Just-in-time (JIT) 

Just-in-time handlar huvudsakligen om att inte producera några delar, förrän ett behov har 

uppstått. Men när ett behov har förmedlats ska det produceras rätt detalj vid rätt tid och till 

rätt antal. JIT innefattas utav ett antal principer, tekniker och metoder som möjliggör 

tillverkningen av minskade kvantiteter och kortare ledtid. Detta för att realisera kundernas nya 

och hårdnade krav, samt att öka den egna lönsamheten [24]. Om JIT principerna används rätt 

minskar behovet utav råvarulager, mellanlager och färdigvarulager. De tre delprinciperna 

inom JIT beskrivs nedan. 

 Kontinuerligt flöde 

 Dragande system 

 Takt 

För att skapa ett Kontinuerligt flöde genom processen bör materialet aldrig vara stillastående, 

men detta är i praktiken nästintill omöjligt. När materialet står still tillförs inget värde och 

väntan är ett slöseri. Det kontinuerliga flödet kan förbättras genom att organisera 

produktionen med kortare avstånd mellan operationer, minska buffertarna, paketera i mindre 

enheter och frekventare transporter. 

Det dragande systemet beskriver hur processen ska styras, det funkar inte som det 

traditionella tryckande systemet, då en produkt väntar på att nästkommande operation ska bli 

klar. För ett dragande system går informationsflödet bakåt, det signalerar ett behov att nu är 

det dags att tillverka mer. Med starten då material levereras till kund och sedan jobbar sig 

bakåt i Figur 3. Kanban används för att förenkla denna metod av informationsflöde. Det är en 

signal som beskriver det specifika material behovet för nästkommande processteg [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

Takten i produktionen visar hur mycket som borde produceras per tidsintervall. Den visar hur 

man ligger till och hjälper utjämningen av produktionshastigheten mellan olika skift[21].  

  

Kund Process 2 Process 1 

Informationsflöde 

 

 
Figur 3: Information och processflöde 
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3.3 Lager 

Inom de flesta företag finns lager som används på olika sätt för olika funktioner. Men den 

främsta anledningen till lagret är ett behov av trygghet då processerna inte fungerar optimalt. 

Fungerar processerna bättre minskas behovet av stora lager. Samtidigt som lager medför 

trygghet finns det också nackdelar. Stora lager medför att den tillgängliga ytan blir begränsad, 

lagret kan bidra till överproduktion, detta binder upp kapital som sedan kan leda till inkurans. 

Lagret medför även till att ledtiden blir längre och flexibiliteten till kund försämras [18, 21]. 

3.3.1 Processlager 

Allt material som befinner sig mellan första produktionssteget till att det blir färdigproducerat 

benämns som produkt i arbete (PIA) eller ibland processlager. Detta är inte nödvändigtvis en 

stillastående process där material ligger i lager. Det kan vara produkter i kösystem som väntar 

på att behandlas, produkter som transporteras till en annan anläggning samt även en produkt i 

svarven. Värdet av produkterna ökar successivt för varje utfört processteg[18]. För en 

visualisering av detta se Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Säkerhetslager 

För att möjliggöra den egna organisationens leveranssäkerhet mot kunder har företag ett 

behov av att säkerhetsställa de egna processerna, de måste kunna producera och leverera i rätt 

tid. Detta kan innefatta osäkerhet av de framtida och nuvarande försäljningskvantiteterna. 

Men det innebär också kontroll av att leverantörer kan leverera de kvantiteter som ordern 

kräver, lagersaldona måste kunna tillgodose produktionen med rätt material. Det gäller att 

hitta en balans för lagret och den är beroende av hur väl processen fungerar [25]. 

Förråd 

Upparbetad 

kostnad 

Tid 

Produktionsavdelning 

med PIA 

Värde av produkt ut 

Värde av komponenter in 

 

 

 
Figur 4: Värdeökning av PIA 
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4 Metod 

I metoden ges en inblick hur projektet har fortskridit och vad som hittades i 

informationssökandet. En översiktslayout kommer att presenteras och olika lösningsförslag. 

4.1 Undersökningsmetodik 

Vid starten av projektet stod det klart att om en effektiv lösning ska kunna nås behövs stora 

mängder information, därför formades undersökningen mot en mer explorativ karaktär. Detta 

möjliggjorde att problemet kunde belysas med olika tillvägagångssätt och skapa en mer 

grundlig bild av det aktuella förhållandet. Detta la grunden för att de olika lösningsförslagen 

skulle ha en realistisk förutsättning och ett effektivt flöde.  

En av de olika metoder som användes var intervju med främst nyckelpersoner inom områden 

som distribution och planering men även med operatörer för att undersöka deras syn på det 

aktuella problemet. Genom att prata med operatörerna som arbetar dagligen i processen 

hittades betydande information som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Teknikvalet vid 

intervjuerna var varierande under olika stadium inom examensarbetet. Till en början när 

kunskaperna inom området fortfarande var begränsande användes en mer ostrukturerad 

teknik. Detta medförde att en stor variation av information införskaffades och en bredare 

kunskap om företaget kunde nås. Allt eftersom ytterligare kunskap erhölls började en mer 

strukturerad teknik användas, för att kunna hitta rotorsaken till det berörda området. 

En annan avgörande del av informationssökandet har bestått av observationer runtomkring 

berörda anläggningar på området. Detta gav en mer klar bild över projektet, det har förtydligat 

information och även möjliggjorde en inblick i att se hur andra inom företaget jobbar med 

paketering. 

Arbetet kan klassificeras som en fallstudie och när arbetet fortskred visade det sig att 

grundproblemet var inte enbart att hitta en optimal plats till en förpackningsstation. Utan 

bestod även av materialflödet, t.ex. trälådor som ska fraktas till och från den valda stationen. 

För att kunna klassificera denna undersökning som akademisk så har även en grundlig 

sökning av litteratur utförts. Det var till stor hjälp i början av projektet för att erhålla 

kunskaper inom områden som logistik och produktionssystem, då dessa inte behandlats 

genom tidigare studier. Det studerades även andra områden som definieras mer noggrant i 

kapitlen 2 Metodik och 3 Teoretisk bakgrund. 

Efter att den explorativa delen av informationssökandet avtog startade en mer 

hypotesprövande undersökning, stora mängder utav information/teorier hade genererats och 

layoutförslagen hade framställts. Men för att objektivt utreda vilket av de olika förslagen som 

borde vidareutvecklas med pålitligt underlag, användes kriterieviktsmetoden. 
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4.2 Nulägesanalys 

För att skapa en god förståelse av problemområdet och företaget i stort besöktes Drapro och 

många olika avdelningar och funktioner därtill. Det var lärorikt att se hur det administrativa 

och operativa arbetet utfördes i dagsläget samt hur det skulle kunna utvecklas i framtiden. 

4.2.1 Logistik 

För att bättre förstå det logistiska flödet av materialet hölls ett antal samtal med den ansvariga 

planeraren vid Drapro. Det var samtal av både ostrukturerad, halvstrukturerad och 

strukturerad karaktär. Men vid dessa samtal erhölls informationen att vid en eventuell effektiv 

lösning skulle ledtiden kunna minskas med 32 dagar. Säkerhetslagret för råvaror kommer 

dock inte förändras, men färdigvarulagret kan komma att avsevärt minskas.  

Kunden för den specifika produkten har tidigare alltid haft en beställningsorder på ca 20 ton i 

månaden. Men under den senaste tiden har kvantiteten varierat. Ovako producerar dock i ca 

20 tons partier, detta kan relateras till punkter inom lean slöserierna som exempel 

överproduktion.  

4.2.2 3PL Tredjepartslogistik & Transsystemet 

Ovako i Hällefors är ett stort företag som kräver en ständig rörelse av material, både råvaror 

som ska produceras och färdigförädlad stång som ska levereras. Det är dock inte Ovako själva 

som utför transporterna, utan ett 3PL företag. De bemannar alla grensletruckar på området och 

utför leveranser till kund. 

För att få mer information om transporten och bokningssystemet hölls en intervju av 

ostrukturerad karaktär med en specialist inom området. Av detta möte gavs en större förståelse 

av det interna bokningssystemet TRANS som även lagrar alla bokningar och leveranser av de 

interna transporterna. I produktionen sker bokningen i ett annat system PRODEX som är 

sammankopplat med TRANS. När operatörerna läger en bokning i PRODEX hamnar den i ett 

kösystem som grensletruck föraren ser på en skärm i trucken. Föraren har dock möjligheten 

att välja vilken ordning som materialet ska hämtas. Detta kan ge upphov till osäkerhet, när 

materialet kommer hämtas och lämnas. 

Vid undersökning av leveranstider för maj månad, märktes det att grensletrucken tar ca 45 

minuter att hämta färdigt material från svarvlinjen och D3. Denna data visualiseras i Bilaga C. 

4.2.3 Kontroll och färdigställning 

I byggnad 236 sker en kontroll och färdigställning av materialet som skickats från Tyskland 

för att säkerhetsställa stångens kvalité och administrativt arbete. Detta genomförs idag av två 

medarbetare och tar normalt fjorton timmar att utföra för 36 lådor d.v.s. ca 20 ton.  

Träemballeringen är viktig då den skyddar stängerna mot stötar som inträffar vid förflyttning 

och förhindrar fukt att tränga in i lådan. Lådans vikt vid full belastning uppgår till ca 650 kg.  

VCI plasten i lådan fungerar på så sätt att när plasten har förslutits runt stängerna och tejpats 

skapas ett skyddande lager som förhindrar stängerna från att rosta. 
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4.2.4 Layout 

För att lyckas att skapa en layout som löser de produktionslogistikproblem som medförs vid 

en ny packstation behövdes ytterligare information, om hur layouter skapas och om allmänna 

produktionssystem. Därför hölls ett halvstrukturerat möte med en konstruktionsspecialist, vid 

detta möte erhölls kunskaper inom de interna systemen för att analysera layouter samt 

grundläggande funktioner inom programmen. Han har även bidragit vid utformningen av 

lösningsförslagsbilder figur 12 och 13. 

Genom att observera processerna i D3 och svarvlinjen har figur 4 kunna formulerats. 

Ostrukturerade intervjuer med operatörer har medfört en god inblick i de olika delprocesser 

som utförs. Avstånd i produktionen har mätts i layout programmet Autodesk Vault. Men för att 

kontrollera dessa värden har även en lasermätare använts i produktionen. 

 De röda pilarna definierar processflödet för stångdragningen alltså D3, varvid den 

sista pilen för trälådorna till en bänk där de färdigställs. För att sedan transporteras till 

truckvägen med travers. 

 De blåa pilarna definierar processflödet för svarvlinjen. Vid den sista pilen lyfts 

materialet med travers till en av de fyra materialfickorna. 

 De gröna pilarna visar vart grensletrucken kör och var material kan lagras.  

 De gula ringarna visar grundpelare som agerar som hinder mellan de olika 

avdelningarna 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 5: Produktionsflödet svarvlinjen och D3 
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I figur 5 ser man en bild över svarvlinjen och var de planerade tillbyggnationerna kommer att 

placeras.  

 Det blåa området är en pålastningsstation där materialet transporteras med travers från 

en materialficka. Detta utförs så att materialet som ska ultraljudkontrolleras inte 

behöver passera svarv, riktverk och fasning. Det kan dock medföra vissa risker då 

materialet kommer att transporteras på höga höjder. 

 Det röda området är det förlängda avlastningsbordet där materialet som inte har klarat 

ultraljudskontrollen hamnar. Området innan hamnar det andra materialet som inte 

klarat produktionskraven. 

 Det gula är utbyggnaden av den automatiska buntmaskinen och dithörande staket.  

 Det gröna området är platsen för ultraljudskontrollen. Det finns även andra kontroller 

inom detta område som kontrollerar att stängerna klarar produktionskraven. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Lösningsförslag 

Genom olika intervjuer och allmänna diskussioner med berörda medarbetare har en rad olika 

lösningsförslag kunnat formuleras. Det har även utförts analyser av översiktslayouten figur 5, 

med tanke på de planerade tillbyggnationerna figur 6. Lösningarna är designade för att lösa 

olika problem i det logistiska flödet och hantering i produktionen. Som exempel besparing av 

ytan eller genom att föra över material mellan de olika avdelningarna.  

Nedan sker en förklaring av de olika lösningsförslagen som har tagits fram, och för att 

förenkla definitionen av lösningarna används framöver L och den valda siffran som 

lösningsförslaget har tilldelats. Exempel L(1) eller L(2) 

 

Figur 6: Tillbygnationer i svarvlinjen 
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L1 En förlängning utav avläggningsbordet för ultraljudsfel. Denna kan byggas ut för att få 

plats med en ficka där man kan rulla ner stängerna i trälådor för att sedan paketera. 

Problemet är att transportflödet utav trälådor via travers kan bli en omständlig process 

och farligt utifall lådan skulle falla. Detta skulle dock kunna lösas genom att vara 

vaksam och aldrig vistas under traversen.  

 

 Blåa pilarna är stängernas materialflöde till packstation. 

 Lila boxen är tillbyggnationen av det planerade avlastningsbordet för ultraljudsfel. 

 Gröna boxen är lösningsförslagets packstation. 

 Röda pilarna är materialflödet av lådor från materialfickorna 

 

 

Figur 7: Lösningsförslag L1 
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L2 Efter ultraljudet finns ett bord där material som inte klarat produktionskraven hamnar. 

Där kan man föra över materialet till D3 sidan genom pelarna. Detta realiseras med en 

rullningsbana som även går att fälla ihopp då artikeln inte ska köras längre. 

De resterande delar av linjerna som inte används kommer att stå still och detta kräver 

stor koordination i planeringen för att realisera. Men medför att överflödig personal 

kan jobba med omställningar av de stillastående maskinerna. 

 

 Blåa pilarna är stängernas materialflöde till packstation. 

 Gröna boxen är rullningssystemet som för stängerna mellan pelarna till packstationen i 

D3.  

 Röda pilarna är materialflödet av trälådorna, som vi sista pilen för lådan till en 

lagringsficka vid truckvägen. 

 

 

Figur 8: Lösningsförslag L2 
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L3 Efter att materialet har passerat buntmaskinen i svarven, lagerläggs stängerna i 

materialfickan enligt figur 9 för att transporteras med ett vagnsystem genom pelaren 

till truckvägen vid D3. Därefter läggs materialet på ett pålastningsbord för att sedan 

färdas till packstationen. 

 

 Blåa pilarna är stängernas materialflöde till packstation. 

 Gröna boxen är ett vagnsystem med hjulspår i marken som för stängerna från 

svarvsidan till D3 sidan. Där kan man då använda travers för att föra materialet till 

linjen. 

 Röda pilarna är materialflödet av trälådorna, där sista pilen för lådan till en 

lagringsficka vid truckvägen. 

 

 

 

Figur 9: Lösningsförslag L3 
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L4 Det placeras två pallar efter buntmaskinen som det går att lyfta upp en låda på, för att 

sedan preparera den med VCI plast och papper. Stängerna kan hämtas med travers från 

buntmaskinen och sänkas ner i lådan. Paketeringen utförs och därefter placeras lådan 

med travers i materialficka. 

 

 Blåa pilarna är stängernas materialflöde till packstation. 

 Lila boxen är tillbyggnationen av den automatiska buntmaskinen. 

 Gröna boxen är lösningsförslagets packstation. 

 Röda pilarna är materialflödet av lådorna från och till materialfickorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 10: Lösningsförslag L4 
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L5  Det lyfts en låda med travers till buntmaskinen för att sedan preparera den med VCI 

plast och papper. Senare när stängerna kommer från plastmaskinen till buntmaskinen 

lyfter man ner stängerna med travers i lådan och paketerar den.  

 

 Blåa pilarna är stängernas materialflöde till packstation. 

 Lila boxen är tillbyggnationen av den automatiska buntmaskinen. 

 Röda pilarna är materialflödet av lådorna från materialficka två till fyra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Val av kriterier 

För att kunna bedöma vilken av de tänkbara lösningarna som ska gå vidare, behövs kriterier 

för att jämföra lösningarna emot. Dessa kriterier hämtades först och främst genom företagets 

önskemål som definierades i kap 1.4 Syfte, mål och avgränsningar.  

 Bättre arbetsmiljö 

 Kortare ledtid 

 Kostnadsbesparingar 

Men dessa kriterier är inte tillräckliga för att kunna göra en rättvis bedömning utav 

lösningsförslagen. Så med hjälp av stationschefen, teknikchefen och berörda operatörer togs 

ytterligare kriterium fram för bedömningen. 

Figur 11: Lösningsförslag L5 
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 Pris 

 Arbetsbörda 

 Ergonomi 

 Effektivitet 

 Ytan 

 Materialflöde 

Sedan analyserades kriterierna för att ta bort de nära besläktade och kontrollera att alla 

verkligen var nödvändiga. Detta utförs för att inte slutresultatet ska komma att påverkas utav 

liknande och oviktiga kriterier. Efter slututvärdering valdes de nedanstående kriterier. 

 Pris: Kan tolkas som det totala beloppet för konstruktionen av lösningarna 

 Arbetsmiljö: Innefattar säkerhets aspekter ljudnivåer och ergonomiskt arbete  

 Kortare ledtid: Tidsåtgången, kommer det att ske väntan eller behövs mellanlager 

 Ytan: Den minsta ytan lösningen kräver 

 Manuellt arbete: Minsta mängd av manuellt arbete 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras data som har resulterat i det valda lösningsförslaget, och det 

kommer även beskrivas kostnadskalkylen för den valda lösningen tillsammans med dess 

fördelar. 

5.1 Kriterier 

Här förklaras hur de olika lösningsförslagen kommer att bedömas mot varandra. Först 

bestäms vikten av de kriterier som togs fram i kap 4.3. Därefter bestäms ett betyg för varje 

lösning som beskriver hur pass bra lösningen uppfyller respektive kriterium. Sedan nås ett 

resultat i kriterieviktsmatrisen och för att stärka resultatet används även en sensitivitetsanalys. 

5.1.1 Kriterieviktning 

För att besluta hur viktiga respektive kriterium är användes en viktbestämningsmatris. Detta 

utförs för att öka objektiviteten i vikterna. 

Vikten bestäms genom att jämföra kriterierna mot varandra i viktbestämningsmatrisen Tabell 

1. Den lösning som anses vara viktigast får en 1:a och den andra en 0:a. Om det skulle visa 

sig att de är likvärdiga placeras 0,5 på vardera. Därefter räknas summan ihop och divideras 

med 10 för att få den slutgiltiga vikten. 

Tabell 1 är utförd av författaren och grundas på observationer i produktionen och tidigare 

erfarenheter. 

 

Kriterier Pris Arbetsmiljö Kortare ledtid Ytan Manuellt arbete Summa Viktning 

Pris - 0 0 1 0 1 0,1 

Arbetsmiljö 1 - 1 0,5 0 2,5 0,25 

Kortare ledtid 1 0 - 1 1 3 0,3 

Ytan 0 0,5 0 - 0 0,5 0,05 

Manuellt arbete 1 1 0 1 - 3 0,3 

  
Summa 10 1 

 

För att få ett bredare perspektiv över viktningen så rådfrågades även sektionschefen på 

Drapro, Teknikchefen och berörda operatörer. Detta möjliggjorde att många olika parter 

kunde vara med i beslutsfattandet. Sektionschefen vill kanske att kostnaderna ska minimeras 

och att så liten yta som möjligt används. Teknikchefen kan ha viljan att minska priset och öka 

kvaliteten på arbetsmiljön. Medan operatörerna hellre ser en helautomatisk lösning. Alla 

parter tillfrågades separat och tillsammans genererades nedanstående resultat i Tabell 2. 

 

Tabell 1. Viktbestämningsmatris 
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Kriterier Vikt 

Pris 0,23 

Arbetsmiljö 0,21 

Kortare ledtid 0,14 

Ytan 0,17 

Manuellt arbete 0,25 

 

Dessa vikter användes då tillsammans med de vikter som genererades i den egna 

viktbestämningsmatrisen Tabell 1, för att få fram de slutgiltiga kriterievikterna som visas i 

Tabell 3. 

 

Kriterier Vikt 

Pris 0,20 

Arbetsmiljö 0,22 

Kortare ledtid 0,18 

Ytan 0,14 

Manuellt arbete 0,26 

 

5.1.2 Betygsättning 

Nu jämförs de olika lösningarna mot varandra inom de kriterier som togs fram i tidigare 

avsnitt. Det fungerar på samma sätt som viktbestämningsmatrisen. 

 

Pris L1 L2 L3 L4 L5 Summa 

L1 - 1 0,5 0 0 1,5 

L2 0 - 0 0 0 0 

L3 0,5 1 - 0 0 1,5 

L4 1 1 1 - 0,5 3,5 

L5 1 1 1 0,5 - 3,5 

 

Som det går att se i Tabell 4 blir L4 och L5 de billigaste alternativen medan L2 blir det 

dyraste. Detta kan förklaras med att L4 och L5 inte har något behov av nya tillbyggnationer 

som kostar pengar. Medan L2 är en helautomatisk lösning och behöver en ny konstruktion 

som tar materialet till den redan befintlig packstation vid D3. 

Tabell 2. Viktning av Sektionschef, Teknikchef och Operatörer 

Tabell 3. Sammanslagning av vikter från Tabell 1 och 2 

Tabell 4. Pris – Vilken lösning kostar minst? 
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Arbetsmiljö L1 L2 L3 L4 L5 Summa 

L1 - 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

L2 1 - 0,5 0,5 1 3 

L3 0,5 0,5 - 0,5 1 2,5 

L4 0,5 0,5 0,5 - 0,5 2 

L5 0,5 0 0 0,5 - 1 

I Tabell 5 se man att L2 medför den bästa arbetsmiljön tätt följt av L3. Det lägsta betyget går 

till L5 och anledningen till detta är att stängerna måste transporteras med travers och läggas 

ner i lådan, tillsammans med att arbetet inte utförs i optimal höjd och inuti en maskin. 

Anledningen att L2 får bäst betyg är att det är en säker lösning som fraktar materialet till den 

redan befintliga packstationen. 

 

Kortare ledtid L1 L2 L3 L4 L5 Summa 

L1 - 0,5 1 0,5 0,5 2,5 

L2 0,5 - 1 0,5 0,5 2,5 

L3 0 0 - 0 0 0 

L4 0,5 0,5 1 - 0,5 2,5 

L5 0,5 0,5 1 0,5 - 2,5 

 

Bedömningen av kortare ledtid i Tabell 6 gav L3 det lägsta betyget och de resterande 

lösningarna hamnade på samma poäng. Skälet till att L3 fick dåliga poäng var att när 

materialet har hamnat i materialfickan så kan det bli ståendes där en längre tidsperiod. De 

andra alternativen bygger på att materialet ska färdigställas på en gång och behöver ingen 

mellanlagring. 

 

Ytan L1 L2 L3 L4 L5 Summa 

L1 - 0,5 0,5 0 0 1 

L2 0,5 - 0,5 0 0 1 

L3 0,5 0,5 - 0 0 1 

L4 1 1 1 - 0 3 

L5 1 1 1 1 - 4 

 

Tabell 5.  Arbetsmiljö – Vilken lösning medför bästa arbetsmiljön? 

  

Tabell 6. Kortare ledtid – Finns det lösningar som behöver mellanlager? 

 

Tabell 7. Ytan – Vilken lösning tar minst plats? 
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L5 är det alternativet som inte tar upp någon extra yta som syns i Tabell 7. Lösningen baseras 

på att använda befintlig station att placera lådan och paketera i. Men det är inte inberäknat om 

plasten och andra kringoperationer kommer att ta upp extra yta. L1, L2 och L3 fick det lägsta 

resultatet då dessa lösningar kräver stora ombyggnationer för att kunna genomföras. 

 

Manuellt arbete L1 L2 L3 L4 L5 Summa 

L1 - 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

L2 1 - 1 1 1 4 

L3 0,5 0 - 0,5 0,5 1,5 

L4 0,5 0 0,5 - 0,5 1,5 

L5 0,5 0 0,5 0,5 - 1,5 

 

Den lägsta graden av manuellt arbete i Tabell 8 går till L2, då denna lösning har ett 

helautomatiskt flöde till den redan befintliga packstationen på D3. Men lösningen kräver en 

viss grad av manuellt arbete då locket ska fästas. De resterande lösningarna har liknande grad 

av manuellt arbete och hannar därför på samma poäng. 

5.1.3 Kriterieviktsmatris 

När viktningen och betygsättningen för de olika kriterierna samt lösningarna var klart. Så 

används denna data i en Kriterieviktsmatris Tabell 9. Anledningen till att denna metod 

används är för att hitta den lösning som bäst uppfyller de valda kriterierna. Det funkar genom 

att multiplicera den givna vikten med betyget för lösningen inom det valda kriteriet. Detta 

upprepas genom alla kriterier och lösningar för att i slutänden få fram summan. 

 

Lösning L1 L2 L3 L4 L5 

Kriterier & Viktning Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Pris 0,2 1,5 0,3 0 0 1,5 0,3 3,5 0,7 3,5 0,7 

Arbetsmiljö 0,22 1,5 0,33 3 0,66 2,5 0,55 2 0,44 1 0,22 

Kortare ledtid 0,18 2,5 0,45 2,5 0,45 0 0 2,5 0,45 2,5 0,45 

Ytan 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 3 0,42 4 0,56 

Manuellt arbete 0,26 1,5 0,39 4 1,04 1,5 0,39 1,5 0,39 1,5 0,39 

Summa   1,61   2,29   1,38   2,4   2,32 

I Tabell 9 visade det sig att tre stycken lösningsförslag har skiljt sig från mängden och erhållit 

högre poäng än de andra. L5 var lösningen som fick det bästa resultatet, men med en liten 

marginal. Ur dessa värden går det inte att urskilja en speciell lösning av de tre återstående som 

ska vidareutvecklas. Därför används en sensitivitetsanalys för att bedöma de tre lösningarna 

som hade högsta poängen. 

Tabell 8. Manuellt arbete – Graden av manuellt arbete som utförs? 

 

 

 

Tabell 9. Kriterieviktsmatris 
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5.1.4 Sensitivitetsanalys 

För att till slut hitta en ensam vinnare av de tre återstående förslagen användes en 

sensitivitetsanalys den fungerar på samma sätt som kriterieviktsmatrisen men med andra 

vikter. Här kommer då bara vikterna som sammanställdes med hjälp av Sektionschefen, 

Teknikchefen och operatörerna Tabell 2. Dessa vikter används för att de är sammanställda av 

dem som blir mest berörda av slutresultatet.  De egna vikterna som sammanställdes i Tabell 1 

tas helt bort ur beräkningen. 

 

Lösning L2 L4 L5 

Kriterier & Viktning Betyg Poäng Betyg Poäng Betyg Poäng 

Pris 0,23 0 0 3,5 0,81 3,5 0,81 

Arbetsmiljö 0,21 3 0,63 2 0,42 1 0,21 

Kortare ledtid 0,14 2,5 0,35 2,5 0,35 2,5 0,35 

Ytan 0,17 1 0,17 3 0,51 4 0,68 

Manuellt arbete 0,25 4 1 1,5 0,38 1,5 0,38 

Summa   2,15   2,47   2,43 

 

I sensitivitetsanalysen Tabell 10 syns det att lösningarna L4 och L5 får mer poäng än L2. Men 

det är fortfarande otydligt vilken av de två lösningarna som borde vidareutvecklas då de har 

likartade poäng. Beslutet fattades att ett poängsystem inte kan avgöra vilken av lösningarna 

L4 och L5 som är mest lämplig. 

5.2 Djupare beskrivning av lösningsförslag 

Här följen en beskrivning av lösningsförslagen L4 och L5 detta kommer att användas för att 

lättare kunna utvärdera vilken av de två lösningarna som borde vidareutvecklas. 

5.2.1 Lösningsförslaget L4 

Huvudfunktionen med lösningsförslaget L4 går ut på att portabla pallar placeras efter den 

automatiska buntningsmaskinen som även enkelt går att flytta detta visualiseras i Figur 12. 

Det blir då en minimal sträcka att förflytta lådan från materialfickan till paketeringsplatsen, 

det kan enkelt utföras med travers eller genom att två personer lyfter lådan då den inte väger 

speciellt mycket olastad. Materialet som lådan prepareras med finns nära tillhands och det är 

enkelt att placera i lådan då det inte finns några hinder i närheten.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Sensitivitetsanalys 
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Stängerna kommer sedan till den automatiska buntmaskinen från plastmaskinen i ett kolli 

lindat med plast och därefter förs stängerna till lådan med travers. Efter paketering och 

förslutning med material som finns nära, är det en kort sträcka att föra lådan med travers till 

materialfickan. 

Pallarna bör ha en höjd på 90 cm för att effektivt kunna arbeta med lådan och en bredd på 80 

cm för att möjliggöra ett arbete med två lådor samtidigt på pallarna. De bör även inte placeras 

mer än 2490 cm från varandra, för att pallarna ska kunna vara innanför de yttre klackarna 

under lådan. För att enklare bedöma detta avstånd kan ett måttband monteras på ena pallen, 

detta gör det då svårare att placera pallarna fel. 

Denna lösning underlättar det kontinuerliga flödet enligt lean filosofin, då de olika 

operationerna sker med korta avstånd. Leanslöserierna rörelse, transport och lager minskas 

genom närhet till bland anat verktyg. Mellanlager undviks genom att färdigställning och 

paketering utförs i flödet. Lösningen är även förenlig med poka yoke då det blir enkelt att 

placera pallarna rätt.  

5.2.2 Lösningsförslaget L5 

Huvudsyftet med lösningsförslaget L5 var att minska behovet av extra yta genom att placera 

lådan i den automatiska buntmaskinen. Men maskinen kommer att förses med staket runt 

sidorna och på baksidan av bilden som visualiseras i Figur 13. Detta medför att det kan bli 

problematiskt att fästa stängerna till traversen för att föra dem till lådan, under tiden som 

lådan befinner sig i maskinen. Det går att lösa genom att klättra in i maskinen men denna 

arbetsmiljö är inte optimal, det är inte heller en fördelaktig höjd på maskinen för att arbeta 

med lådpaketering. 

 

 

 

 

 

Figur 12: Lösningsförslagsbeskrivning L4 
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5.3 Val av lösning 

För att bestämma vilken av de olika lösningarna som skulle väljas kontrollerades först 

kriterieviktsmodelen och vad som skiljde dem åt. Vid en analys av de olika lösningarnas betyg 

i de olika kriterierna Tabell 9, syns det att L4 och L5 har samma betyg i Pris, Kortare ledtid 

och Manuellt arbete. Det som skiljer dem åt är Ytan och Arbetsmiljö. L5 har en poäng mer än 

L4 i Ytan medan L4 har en poäng mer än L5 i Arbetsmiljö. Detta förtydligas även i den 

djupare beskrivningen av lösningsförslagen, då arbetsmiljön tydligt gynnar L4. 

Då togs beslutet att L4 är lösningen som kommer att vidareutvecklas, då kvaliteten på 

arbetsmiljön är viktigare än att ytan kan minimeras. Val av lösning har även förankrats och 

diskuterats med Sektionschefen samt handledaren på företaget. 

5.4 Kostnadskalkyl 

Det valda lösningsförslaget visar sig vara mycket billigt att realisera då det mesta nödvändiga 

materialet redan används i den befintliga anläggningen. Som VCI plast, papper, manuell 

buntningspistol, buntningsband, stroppar, hammare, tejp, och extern plastförslutning. 

Kostnaden för dessa kommer bara att flyttas från D3 till svarvlinjen. Konstruktionen för 

upphängning av materialet samt pallarna byggs internt av kunnig personal och är bara en 

startkostnad för att realisera lösningsförslaget. 

 

Start kostnader 

Konstruktion av pallar 6 000 

Konstruktion för upphängning av material 4 000 

Summa 10 000 

 

Tabell 11. Startkostnader 

 

 

 

Figur 13: Lösningsförslagsbeskrivning L5 
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Kostnader som inte längre är aktuella är ultraljudsprovet, frakten till och från Tyskland samt 

kontroll och färdigställning i byggnad 236. Detta är även kontinuerliga kostnader som 

utfördes ca en gång i månanden. För framställning av sifforna se Bilaga D. 

 

Tidigare kostnader 

Frakt till Tyskland 11 400 

Frakt från Tyskland 21 800 

Ultraljudsprovning i Tyskland 20 ton 29 200 

Kontroll och färdigställning i 236 11 200 

Summa 73 600 

 

Priset för inköpet av ultraljudet och driftkostnader i svarven är konfidentiella och kan inte 

lämnas ut av företaget. Den aktuella stången står dock inte för mycket av inköpskostnaden då 

den inte används i stora volymer bara ca 1,9 % av produktionen i svarven se Bilaga A. 

5.5 Fördelar 

Om det valda lösningsförslaget kommer realiseras medför detta en ledtidsminskning med ca 

32 dagar. Denna tid sparas genom att inte behöva skicka materialet till Tyskland fram och 

tillbaka. Men en annan viktig del är att lådorna inte behöver kontrolleras och färdigställas i 

byggnad 236 längre. Detta har varit ett onödigt arbete som kan relatera till många av lean 

slöserierna. 

Lösningen minskar PIA med ca 20 ton, som även har höga upparbetade kostnader då de 

befinner sig i slutet av förädlingskedjan. 

Det medför en minskning av transportproblem med lastbilarna, som kan tillkomna vid långa 

materialförflyttningar.  

Företaget kan nu även själva bestämma när material ska ultraljudkontrolleras, då de har 

nödvändiga funktionerna och verktygen på plats. 

Tack vare den nya ledtidsminskningen och att Ovako inte behöver förlita sig på företaget i 

Tyskland kan de nu även börja producera stängerna mot kundorder och behöver inte använda 

sig av lagerplatser i samma utsträckning som tidigare. 

 

Tabell 12. Tidigare kostnader 
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6 Diskussion 

I diskussionen kommer det påvisade resultatet att värderas med hjälp av begrep som giltighet, 

metodkritik och hur arbetet har uppfyllts gentemot syfte och mål. Det kommer även behandla 

hur lösningen påverkar människan och samhället samt hur den berör den hållbara 

utvecklingen. Men även hur lösningen kan generaliseras till andra företag och slutligen ges 

förslag till fortsatt arbete som inte har behandlats i rapporten.  

6.1 Värdering av resultat 

I början av projektet var iden att lösningen ska ha företagets önskemål i åtanke, och detta har 

följts genom hela utvecklingsprocessen. Om det skulle visa sig att företaget förkastar idén, 

skulle hela projektet vara misslyckat. Därför har det utförts kontinuerliga avstämningar för att 

kontrollera att idéerna inte blev för radikala och att lösningarna är realiserbara.  

6.1.1 Giltighet  

Reliabiliteten av lösningen anses vara god då man enkelt kan följa lösningsgången med 

utförlig dataredovisning i metoderna som har används i arbetet. Arbetet har även kontinuerligt 

granskats utav handledare, studenter och andra intresserade medarbetare, för att undvika 

felaktigheter och luckor i arbetet. 

För att lyckas skapa en hög grad av validitet analyserades kriterierna som skulle användas i 

bedömningen av lösningsförslagen. Det var viktigt att skapa en heltäckande bild av problemet 

samt att minimera risken att kriterierna kunde överlappa varandra. Om överlappning skulle 

ske mellan kriterier, kan slutresultatet påverkas negativt eller eventuellt få fördelar i de 

berörda områdena. Med detta menas att ett lösningsalternativ kan gynnas i resultatet om den 

har fått högt betyg i de överlappande kriterierna. För att höja validiteten av metoden och 

resultatet skulle flera oberoende bedömningar behöva utföras, med varierande bedömare.  

Det har utförts försök att höja representativiteten i lösningen genom att många berörda fick 

vara med i utvärderingen av vikten för de olika kriterierna. Detta skedde i olika former så som 

enkäter till operatörer Bilaga B, muntliga samtal med chefer och objektiva bedömningar med 

modeller. 

6.1.2 Metodkritik 

Kriterieviktsmetoden används för att den skapar objektivitet genom att numeriskt klassificera 

lösningsförslagen och det går inte på förhand att säga vilket alternativ som kommer att erhålla 

bästa betyg. Metoden är även bra att använda då favoriserade lösningsalternativ finns redan 

innan bedömningen. Men det finns alltid viss mån av influens då betygsgraden bedöms 

manuellt genom att jämföra alternativen, samt även i viktningen. 

Det visade sig även att metoden inte var tillräckligt utförlig för att kunna bedöma en specifik 

vinnare, utan valet blev i slutändan taget genom att utvärdera skillnaderna mellan alternativen 

L4 och L5. 
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6.1.3 Uppfyllning av mål och syfte 

Lösningsalternativet som valdes uppfyller syftet som förmedlades av företaget, att i 

anslutning till svarvlinjen lyckas paketera stängerna i trälådor. Även de kraven som beskrevs 

har uppfyllts, genom kostnadskalkylen och utformningen av layouten figur 10 och 12. 

I uppfyllandet av de olika önskemålen ser man att operatörerna i svarvlinjen får en 

arbetsuppgift som de inte är vana vid men operatörerna i D3 behöver inte längre utföra 

paketeringen. Arbetet att kontrollera och färdigställa lådorna i byggnad 236 finns inte kvar. 

Detta arbete har varit omständigt och inte utförts under optimala förhållanden. Som helhet 

leder det till bättre arbetsmiljö. Det går även att konstatera en ledtidsminskning med ca 32 

dagar och för de allmänna kostnadsbesparingarna ser man en vinning i kostnadskalkylen. 

6.1.4 Teknik, människa och samhälle 

Lösningsalternativet är formulerat för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna genom 

att pallarna konstrueras till en god arbetshöjd. Det finns även möjlighet till att använda travers 

för att föra lådorna till pallarna och stängerna till lådan. Men dock bör endast behörig personal 

med traversutbildning sköta utrustningen, detta är dessutom lagkrav enligt AFS. 

6.2 Generalisering 

Den valda lösningen går enkelt att applicera vid en mängd olika platser där behovet av 

lådpaketering finns. Men denna lösning är specifikt framtagen för att lösa paketeringsbehovet 

vid svarvlinjen i Drapro. Detta medför att andra anläggningar kan ha bättre nytta genom att 

applicera en annan variant av lösningen. 

6.3 Hållbar utveckling 

Den valda lösningen har ett stort genomslag för den ekologiska hållbarheten då frakten till 

Tyskland nu kan komma att upphöra. Bara genom att transporten minskas så kommer även 

lösningen att ha en positiv slagkraft för den ekonomiska hållbarheten. Som det tidigare 

konstaterats i kostnadskalkylen så kommer även stora vinster att genereras. Detta kan då även 

ha en koppling till den sociala hållbarheten dock en väldigt avlägsen länk. Men lösningen 

genererar trots allt vinster, som i sin tur stärker lönsamheten för företaget som i slutänden kan 

skapa flera jobb i Hällefors. 

6.4 Fortsatt arbete 

Den valda lösningen är effektiv och löser det nuvarande paketeringsbehovet på svarvlinjen. 

Men om behovet skulle förändras i framtiden och mer frekvent lådpaketering blir efterfrågat 

kan det krävas en lösning som inte behöver samma grad av manuellt arbete. Ett exempel kan 

vara L2 i figur 7. Eller om längre lådor efterfrågas så kan området efter den automatiska 

buntmaskinen bli för trångt för ett optimalt arbete. Då skulle lösningen L5 kunna bli aktuell 

igen. I figur 14 syns ett exempel på en förlängd låda. 
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Genom att börja producera i mindre partistorlekar, gärna efter vad kunden efterfrågar kan ett 

mer kontinuerligt flöde genom processen utvecklas, och ett mindre lagerbehov uppstå. Det 

kan behövas en lean satsning med fokus på JIT för att förverkliga detta. Men tack vare att 

medarbetarna redan går lean utbildning är det inte mycket resurser som krävs. 

Materialflödet från D3 till svarvlinjen är en omständig process som kräver att stängerna ska 

hämtas med grensletruck föra att sedan köras till en materialficka på svarvsidan. Därifrån 

färdas lådan med travers på en hög höjd till pålastningsstationen. Detta skulle kunna undvikas 

genom att förlänga pålastningsstationen innan ultraljudet så att även traversen från D3 kan 

placera materialet där. Detta skulle kunna förhindra en eventuell olycka att ske och dessutom 

försvinner behovet att föra materialet ut ur byggnaden. När materialet stannar i byggnaden 

behöver inte operatörerna plasta stängerna för utomhustransport eller lagring. Med denna 

lösning minskas då transportsträckan, extern lagerplats, överarbete, rörelse. För en 

visualisering se Figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Förlängdlåda i buntmaskinen 
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En utredning kan behövas utföras för att kontrollera vikten av den automatiska plastmaskinen. 

Skapar den något värde för kunden eller är det ett slöseri som utförs. Går det att bunta 

stängerna med en annan lösning och sälja maskinen. Den använder sig av en stor yta som 

skulle kunna användas till annat. Denna utredning skulle dock kräva resurser och vid ett 

beslut att sälja maskinen behövs en förändring av svarvlinjens layout. 

Då grensletrucken har en stor variationsbredd av tid vid hämtning av material se bilaga C, kan 

ett nytt system behöva utvecklas. Detta för att truckföraren bättre ska kunna se när materialet 

kommer vara färdigförädlat och står i materialfickan. Att använda någon form av kanban för 

att visualisera detta kan vara ett alternativ.  

Figur 15: Alternativ transportväg från D3 till svarvlinjen 
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7 Slutsatser 

I kapitlet slutsatser ges en sammanfattning varför L4 blev det bästa alternativet och des 

giltighet. De viktigaste punkterna med förslaget beskrivs och hur syfte samt mål har uppfyllts 

tillsammans med den kalkylen. 

7.1 Giltighet 

 Giltigheten för lösningsalternativet anses vara god då de tre olika aspekterna 

reliabilitet, validitet och representativitet har diskuterats samt använts vid 

framtagningen av lösningsalternativet.  

 Men vid bedömningen av lösningarna skulle dock en mer utförlig granskning av flera 

oberoende källor kunnat utföras. 

 Ur kriterieviktsmetoden och sensitivitetsanalysen syntes det tydligt att alternativ L4 

och L5 var de mest lämpade alternativen att använda för Drapro. Av dessa valdes 

lösningsförslag L4 för att kvaliteten på arbetsmiljön överväger besparingar av 

utrymmet. 

7.2 Lösningsförslaget 

 Huvudfunktionen med lösningsförslaget L4 går ut på att använda portabla pallar dessa 

visualiseras i figur 12. 

 Det blir en minimal sträcka att förflytta lådan från materialfickan till 

paketeringsplatsen. 

 Materialet som lådan prepareras med finns nära tillhands och det är enkelt att placera i 

lådan då det inte finns några hinder i närheten. 

 Pallarna bör ha en höjd på 90 cm, en bredd på 80 cm och de bör inte placeras mer än 

2490 cm från varandra. 

 Lösningen underlättar det kontinuerliga flödet enligt lean filosofin, då de olika 

operationerna sker med korta avstånd. Leanslöserierna rörelse, transport och lager 

minskas genom närhet till bland anat verktyg. Mellanlager undviks genom att 

färdigställning och paketering utförs i flödet. Lösningen är även förenlig med poka 

yoke då det blir enkelt att placera pallarna rätt. 

7.3 Syfte och mål 

 Lösningsalternativet som valdes uppfyller syftet som förmedlades av företaget att i 

anslutning till svarvlinjen lyckas paketera stängerna i trälådor.  

 Kraven som beskrevs har uppfyllts genom kostnadskalkylen och utformningen av 

layouten.  

 Lösningsförslaget uppfyller även de önskemålen som beskrevs av företaget genom att 

arbetsmiljö blir till det bättre och det går att konstatera en ledtidsminskning med ca 32 

dagar samt för de allmänna kostnadsbesparingarna ser man en vinning i 

kostnadskalkylen. 
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7.4 Kalkyl 

 Priset för att realisera lösningsförslaget är en engångssumma och uppgår endast till ca 

10 000 kr. 

 Kostnader som inte längre är nödvändiga uppgår till ca 74 000 kr i månaden. 

 Priset för inköpet av ultraljudet och driftkostnader i svarven är konfidentiella och kan inte 

lämnas ut av företaget. Den aktuella stången står dock inte för mycket av inköpskostnaden 

då den inte används i stora volymer bara ca 1,9 % av produktionen i svarven. 

 Av dessa värden kan man dock se att en vinst kommer att ges inom en snar framtid, men 

för att erhålla mer exakta värden behöver en noggrannare kalkyl utföras utav företaget.  
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  Bilaga A 

 

Bilaga A: Volym beräkning 

Dessa siffror är bareradepå föregående år och Y+X används i ekvationen då den valda stången 

inte producerades i svarven föregående år. 

X Föregående års produktion i svarven 10 000 Ton 

Y Föregående års produktion av den valda stången 192 Ton 

Z Den procentuella volymen av den valda stången 1,88 % 

 

𝑌/(𝑌 + 𝑋) ∗ 100 =  𝑍 

 



  Bilaga B 

 

Bilaga B: Operatörsviktning 

Tabell över operatörsviktningen 

Operatörsviktning Operatör 1 Operatör 2 Operatör 3 Summa Viktning 

Pris 0 3 0 3 0,1 

Arbetsmiljö 3 2 0 5 0,17 

Kortare ledtid 0 0 4 4 0,13 

Ytan 0 1 2 3 0,1 

Manuellt arbete 7 4 4 15 0,5 

Summa 30 1 

 

Enkätterna som operatörerna fick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga C 

 

Bilaga C: Hämtning och lämningsdata i Trans 

 

Grensletruck: 

För att få den exakta leveranstiden adderas LEVTID  med 36 minuter. 

2015-05-01 till 2015-05-24 

LPL_FRAN LPL_TILL Trucknr TRPTID LEVTID 

207B2 516A37 859 5 -10 

207B2 223B12 859 4 15 

207B3 228A27 859 3 17 

207B2 223B25 859 3 -40 

207B1 223B28 859 3 24 

207B3 516A41 859 3 19 

207B1 228A47 859 4 7 

207B1 516A42 859 3 10 

207B3 516A44 855 4 9 

207B1 516A45 855 5 5 

207B2 516A42 852 4 17 

207C2 228B04 852 4 -6 

207C3 228B13 852 5 15 

207B3 516A37 855 4 23 

207B1 516A44 859 3 18 

207B2 516A45 859 3 18 

207B3 223B11 859 3 18 

207C2 229A05 855 5 22 

207C2 223B03 855 5 11 

207C2 228A28 855 4 11 

207C3 223B16 852 4 8 

207C3 223B05 852 5 22 

207C2 118A02 859 5 12 

207C1 118A04 855 3 24 

207B1 510M12 857 13 13 

207B2 223B02 859 3 9 

207C3 223B04 855 4 5 

207C5 SKRO02 859 5 0 

207B3 223B15 855 3 25 

207C2 118A12 855 4 3 

207B1 516A37 855 4 6 

207B1 223B24 859 2 -22 

207B2 223B26 859 2 -24 

207B1 516A42 859 4 20 

207B4 SKRO01 859 3 10 

207B1 511B2 859 4 -20 

207B2 516A44 859 3 11 

207B1 516A37 859 4 -11 

207B3 228A41 859 5 -10 

207B3 516A50 855 3 25 

207B1 228A48 855 4 7 

207C4 510C2 852 7 17 

207C3 223B27 855 7 21 
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207B1 228A41 857 11 15 

207C2 228A40 859 3 18 

207B1 223B02 859 2 26 

207B1 223B04 855 3 25 

207B2 511B1 855 5 23 

207C4 223B15 855 5 7 

207B1 223B23 855 4 -32 

207B2 516A44 857 8 -7 

207C2 118A15 859 4 -11 

207B3 236D02 859 3 31 

207B1 228B08 859 3 -28 

207C2 223B17 859 2 25 

207C2 223B01 859 3 -6 

207B1 223B29 859 6 16 

207C3 229C01 859 4 20 

207B2 516A49 859 2 8 

207C2 118A02 855 4 0 

207B1 516A50 859 2 26 

207B1 516A51 859 3 -13 

207B2 511B2 859 3 -28 

207C3 228B04 859 4 -34 

207B1 516A52 859 4 21 

207B3 228B05 859 4 17 

207B2 223B26 852 5 10 

207B3 223B18 859 4 23 

207B1 516A53 859 3 20 

207B2 228A50 859 3 3 

207B3 228A31 859 4 -12 

207C2 118A10 855 4 12 

207B1 223B29 852 5 24 

207B3 516A49 859 4 -3 

207B4 SKRO03 859 4 25 

207B1 516A54 855 7 17 

207C2 228B14 855 3 -13 

207C3 223B04 855 6 19 

207B3 510M18 855 5 -11 

207B1 516A55 855 4 8 

207C3 228B03 855 5 5 

207B3 516A50 855 4 24 

207B2 223B13 855 6 6 

207C2 118A02 859 4 24 

207C2 229A10 859 4 13 

207B2 CONT29 855 5 11 

207C2 223B05 859 4 24 

207B3 228B13 855 4 7 

207B1 223B12 859 4 4 

207C3 223B11 859 4 15 

207B1 223B23 855 3 24 

207C2 228A43 855 5 13 

207B1 516A55 857 3 21 

207B2 228B15 859 4 23 
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207C2 118A10 859 4 1 

207C3 223B13 855 4 13 

207B1 223B21 859 4 20 

207C2 228A30 855 5 20 

207B1 516A37 859 4 23 

207B2 228A40 859 7 17 

 

 



  Bilaga D 

 

Bilaga D: Tidigare kostnader 

 

Kostnaden fram och tillbaka från Tyskland: 

Frakt till Tyskland 1230 Euro  Ca 11 400 Kr 

Frakt från Tyskland 2350 Euro Ca 21 800 Kr 

 

Kontroll och färdigställning i 236: 

För att räkna ut en ungefärlig kostnad använder en timpenning av 800 kr för båda arbetarna. 

Detta multiplicerades med den genomsnittliga arbetstiden 14 timmar.     

800 ∗ 14 = 11 200 𝑘𝑟 

 

Ultraljudsprovningen i Tyskland: 

X Metervikt 1,78 kg 

Y Leveransorder 20 000 kg 

Z Ultraljudspris i Tyskland per meter 2,62 kr 

P Pris för operationen 29 438 

 

( 𝑌/𝑋 ) ∗ 𝑍 = 𝑃 

 


