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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts av Ida Montan, maskiningenjörsprogrammet på Karlstad 

Universitet. Arbetet har skett i samarbete med Swenox AB. Ett företag vars produktion 

är belägen i Nyköping. Företaget tillverkar avgassystem till tunga och medeltunga 

lastbilar och till bussindustrin. Examensarbetet är begränsat till den enskilda linan, 

sleevingsinan, i produktionen som gör katalysatorer till avgassystemen. Den 

problemställning som företaget har är att produktionen på avgassystem kommer öka 

avsevärt fram till 2014. En värdeslödesanalys har därför gjorts på sleevinglinan för att 

få en bra översikt och förståelse om hur dagsläget ser ut. Detta för att sedan kunna 

utforma en ny värdeflödesanalyskarta över hur produktionsstyrningen skulle kunna se 

ut 2014 där hänsyn har tagits till den ökade produktionsvolymen. För att klara den 

ökade produktionsvolymen, en ökning på 85% på sleevinglinan, så har det utformats en 

ny layout av maskinparken där fler maskiner har tillkommit och några har flyttats för 

att få ett så bra flöde som möjligt. Valet av hur många maskiner som borde köpas in har 

skett med tanke på vilken skiftform det kommer vara och på hur mycket tillgänglig tid 

som finns per år. Även en uppskattning på hur många operatörer per skift som behövs 

har tagits fram. Både utformningen på värdeflödesanalysen över 2014 och den nya 

layouten har skett med tanke på lean.  Detta för att få ett så resurssnålt och effektivt 

produktionssystem som möjligt. Det är fullt möjligt att inom tidsramarna fram till 2014 

utforma produktionen efter de förslag som examensarbetet har genererat.  

 

  



Abstract 

The thesis has been performed by Ida Montan, for the mechanical engineering program 

at Karlstad University. The thesis has been done in cooperation with Swenox AB. It’s a 

company whose production is located in Nyköping. The company manufactures exhaust 

systems for heavy and medium heavy trucks and for the bus industry. The thesis is 

limited to the individual line called the sleevingline which makes catalysts for the 

exhaust systems. The problem the company has is that the production volume will 

increase significantly to 2014. A value stream map, VSM, is therefore made on the 

sleevingline to get an overview over the production and to get a better understanding on 

how the line works. This is made so that a new value stream map could be made over the 

2014 production with the consideration on the higher volume. To cope with the increased 

production volume, an increase for 85% at the sleevingline, a new layout has been 

formed over the machinery. Some machines have been added and some has been moved 

to make the flow of the products as good as possible. The decision of how many machines 

that should be added vas made from the shift form, how much time that’s available a 

year. An estimation of how many operators that should be needed a shift was also made. 

Both the value stream map for 2014 and the new layout over the machinery have been 

made with thinking of lean production. The lean thinking is used to make the production 

system as efficient and good as possible. It is doable to within the timeframe up to 2014 

to design the production after the results of this thesis. 
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1. Inledning  

Det här inledande avsnittet behandlar projektets bakgrund, problemformulering, syfte, 

mål och även de avgränsningar som har gjorts kommer tas upp. 

 

Rapporten innehåller ett examensarbete utfört av Ida Montan, studerande vid Karlstad 

Universitet, maskiningenjörsprogrammet, Fakulteten för teknik och naturvetenskap. 

Examinator är Nils Hallbäck och handledare på universitetet är Leo De Vin. 

Examensarbetet görs i samarbete med Swenox AB i Nyköping där Erik Linder är 

handledare. Examensarbetet utfördes under våren 2012 i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik (MSGC17), och omfattade 22,5 hp. 

 

1.1 Bakgrund  

Examensarbetet görs i samarbete med företaget Swenox AB. Företaget tillverkar 

avgassystem till tunga- och medeltunga lastbilar och till bussindustrin. Det är ett stort 

företag beläget i Nyköping med ca 800 anställda och en fabriksyta på ca 30 000 m2. Den 

produktionslina som examensarbetet kommer utföras på kallas sleevinglinan och där 

tillverkas katalysatorer. Dessa katalysatorer kommer sedan användas i de större linorna 

i fabriken som sätter ihop själva avgassystemen. 

 

1.2 Problemformulering  

Den problemställning som Swenox har är att de inom kort kommer öka deras produktion 

och fler linor där avgassystem ska sättas ihop håller på att byggas. För att kunna 

tillverka fler avgassystem så behövs även fler katalysatorer. Därför behöver 

sleevinglinans layout ändras så att den klarar den ökade produktionsvolymen. En 

värdeflösesanalys behöver göras på sleevinglinan så att ett framtida läge kan utformas.  
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1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att analysera och göra en värdeflödesanalys, VSM, på 

sleevinglinan. Med andra ord ta reda på hur den ser ut och fungerar idag (03-2012). 

Detta för att företaget ska få en inblick i hur linan är och jobbar nu och utifrån det hur 

de eventuellt skulle kunna ändra och förbättra den. Det kommer även göras förslag, nya 

layouter, på hur den skulle kunna se ut för att klara den nya produktionsvolymen. Den 

produktionsvolym som projektet är inriktad på är den som kommer vara år 2014. 

 

1.4 Mål 
Examensarbetets mål är att få en inblick i hur en analys av en linje fungerar och hur 

man skulle kunna utforma och ändra en produktionslinje för att få en mer effektiv 

produktion. Målet är även att företaget ska kunna ha användning av den information 

som tas fram när de ändrar linan inför den ökade produktionen.  

 

1.5 Avgränsning 
Swenox kommer öka sin produktion på sleevinglinan successivt fram till 2017 så som det 

är planerat nu. Detta med start redan innan examensarbetets planerade slut. Den 

största produktionsökningen är mellan 2013 och 2014. Avgränsning har därför gjorts och 

den del av examensarbetet som omfattar layoutförändringar och framtida läge är bara 

inriktat på hur produktionsvolymen ser ut på sleevinglinan år 2014.  
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2. Om företaget SWENOX AB 

Det här avsnittet tar upp bakgrundsinformation till företaget som examensarbetaren 

har samarbete med. 

 

2.1 Produktionsverksamheten SWENOX 

Swenox är ett företag som från början ägnade sig åt att sätta ihop bilar. 1960 blev de 

köpta av SAAB och blev då en fabrik som inriktade sig mer åt bildelar. År 2001 blev 

företaget Swenox och har sen dess inriktat sig åt avgassystem, ljuddämpare, vattenrör 

och avgasrör.  Avgassystemen som tillverkas är till tunga- och medeltunga lastbilar och 

bussar. Hösten 2011 blev Swenox uppköpta av det tyska företaget Eberspächer och fick 

sig en nystart. Fabriken håller nu på att nya linor för att kunna öka produktionen. 

All produktion som sker på Swenox är beläget i Nyköping där de har en personalstyrka 

på ca 800 personer och en fabriksyta på ca 30 000 m2 stor. I Göteborg finns konstruktion- 

och utvecklingscenter för avgassystemen och där är personalstyrkan ca 40 personer. 

De kunder som Swenox har och levererar till är bland annat Scania, Volvo, Renault 

trucks och Daimler. 

 

2.2 Sleevinglinan 

Sleevinglinan är en av många linor i Swenox fabrik. Det är den produktionslina där det 

tillverkas katalysatorer som sedan används i avgassystemen. Katalysatorerna tillverkas 

alltså på en egen lina och sedan skickas de färdiga katalysator kitten till den interna 

kunden, linan där de sätts ihop med andra delar för att bli ett helt avgassystem. 

Sleevinglinan flyttades till fabriken i Nyköping hösten 2011 och är därför en mycket ung 

produktionslina som fortfarande är i utvecklings- och inkörningsfasen.  
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3. Teori 

Teoridelen kommer gå igenom teori om Lean Produktion som har legat i grunden till 

utformning av resultaten. 

 

3.1 Lean Produktion 

Lean Produktion är ett begrepp om att göra en verksamhet mer resurssnål. Det är en 

strategi, ett förhållningssätt om hur en verksamhet ska bedrivas. Begreppet omfattar 

företagskultur, grundläggande principer, värderingar, metoder, ledarskap och 

medarbetarskap med mera. Det är ingen metod man kan utföra snabbt och sen tro att 

det är klart. Det är ett långsiktigt projekt om effektiv resursanvändning genom att 

eliminera slöseri och öka medarbetarnas engagemang. (Petersson et al., 2009) 

Lean filosofin strävar mot att maximera kundvärdet och samtidigt minimera avfall. Man 

vill öka kundvärdet men med mindre resurser. Målet är att genom en process med noll 

avfall skapa det perfekta värdet för kunden. Att eliminera avfall längs hela värdes 

strömmen, inte bara på vissa punkter. (www.lean.org 2012-05-08) 

 

3.2 Värdeflödesanalys, VSM 

VSM kommer från det engelska uttrycket: Value Stream Mapping. Ett värdeflöde är alla 

aktiviteter som en produkt går igenom. Både de processer som är värdeskapande, skapar 

mervärde, och de som inte gör det. Ett värdeflöde går genom alla aktiviteter som är 

nödvändiga för att en produkt ska kunna framställas. Att arbeta med ett värdeflöde 

betyder att man jobbar med ett helhetsgrepp av produktionen, inte bara med de 

individuella processerna.  I en VSM görs en analys av produkt från dörr till dörr i 

fabriken. Även leverans av råmaterial till fabrik och leverans av färdigprodukt till kund 

tas med i analysen.    

En värdeflödesanalys görs för att förstå och se de material- och informationsflöden som 

kretsar i och runt produktionen.  En stor anledning till att en värdeflödesanalys görs är 

för att kunna se var slöserierna finns. För att kunna eliminera slöserier måste 

slöserierna hittas och sen kan åtgärder för att minska slöserierna påbörjas. Analysen 

hjälper till att tydliggöra tillverkningsprocessen så att hela flödet visualiseras. 

http://www.lean.org/
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Värdeflödesanalysen ligger till grund för att kunna planera en förbättring av 

produktionen och dess flöde. Materialflödets och informationsflödets samband visas på 

ett bättre sätt än vid många andra verktyg.  

Själva kartläggningen av värdeflödet ger i sig inte en snabbare, bättre och mer 

resurssnål verksamhet utan kartläggningen är bara en metodik. Det är ett sätt att hitta 

slöserier och det ger stöd till utveckling inom lean produktion. Målet med att göra en 

förändring i produktionen är att utveckla den så att det finns ett flöde som skapar 

mervärde. För att kunna göra det måste det finns information på hur det ser ut idag och 

då är en flödesanalyskarta ett bra redskap. Detta leder sedan till att en förändring kan 

göras och det till det bättre. Vid tillverkning är det oftast materialflödet som sätts i 

fokus men när det gäller värdeflödesanalys är det lika viktigt att informationsflödet 

finns med. Det är informationsflödet som säger till varje process vad som ska tillverkas 

och när. Därför är det lika viktigt att ta hänsyn till informationsflödet som till 

materialflödet. (Rother & Shook, 2005) 

För utförlig förklarig om hur kartläggning av ett värdeflöde går till se rubrik 4.4 

Kartläggning av värdeflödesanalys, VSM. 

 

3.3 Just In Time 

Just In Time, JIT, är ett begrepp som ofta används inom lean. Det är ingen metod utan 

det bör mer ses som en filosofi. JIT har filosofin att tillverka rätt mängd och rätt typ av 

produkt till önskad kvalitet och det ska komma till rätt plats på utsatt tid. Inga fel och 

så lite slöseri som möjligt.  

JIT strävar mot att eliminera de aktiviteter som inte är värdeskapande. JIT står även 

för att hela tiden sträva efter förbättringar. För att undvika stopp som medför slöseri är 

det viktigt att jobba med förebyggande underhåll, FU. Förebyggande underhåll är även 

bra då det oftast inte finns så mycket lager och buffert vid eftersträvning av JIT. FU gör 

att produktionen inte står stilla så ofta och oplanerade stopp kan undvikas. JIT ska inte 

ses som bara en fokusering på de interna processerna utan även de externa, de som 

inkluderar samarbete med kunder och leverantörer. (Ax & Ask, 1995) 

Om det jobbas efter JIT filosofin och allt sker när det ska i rätt tid och enligt planen så 

blir flödet mer förutsägbart vilket ger möjligheten till att utveckla och effektivisera på 

ett bra sätt. Det finns tre huvudprinciper inom JIT; takt, kontinuerligt flöde och 

dragande system. 
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TAKT 

Takt kan sägas vara är det som sätter en puls på systemet och flödet. En jämnare 

hastighet finns i produktionen och flödet. Takt säger att produktionshastigheten ska 

vara jämn, det ska produceras lika många produkter på varje skift. Takten styrs av 

kundens behov och den tid som finns tillgänglig för produktion.  

En fördel med ett taktat system är att det produceras lika många produkter hela tiden, 

det kan inte jobbas fortare på förmiddagen för att sedan få en lugnare eftermiddag. Ett 

jämt tempo hålls hela tiden. Att takta produktionen är även bra för att kunna upptäcka 

fel och slöserier. Om produkterna inte produceras i den takt som är satt så är det 

uppenbarligen något som hindrar i produktionen. Detta fel är lättare att hitta och göra 

någonting åt vid en taktad produktion än vid en produktion som inte är det.  

KONTINUERLIGT FLÖDE 

Kontinuerligt flöde är strävan efter att produkt och material ska vara i konstant rörelse. 

Stopp och stopptider vill minimeras. Detta för att stoppen leder till väntan som i sin tur 

är slöseri och slöseri strävar emot leanprincipen. Vid strävan efter ett kontinuerligt flöde 

så är det viktigt att försöka ha så korta avstånd som möjligt mellan processerna. Viktigt 

är även att ha små buffertar, små förpackningsenheter och ständiga transporter. Flödet 

i produktionen bör vara ett enstycksflöde för att få det att flyta så bra som möjligt. 

Används batcher leder det ofta till mellanlager som i lean betraktas som ett slöseri.  

DRAGANDE SYSTEM 

För att sträva efter JIT filosofin så är det viktigt att ta hänsyn till hur processerna i 

flödet ska styras. Det bästa sättet är att använda sig av är ett dragande system. Ett 

dragande system kännetecknas av att produktionen styrs av den efterföljande processen. 

Processen efter säger till att den vill ha produkter och då måste processen i frågan börja 

producera. Den processen säger i sin tur till processen innan att den vill ha produkter 

och så vidare. Hela systemet bestäms med andra ord av kunden som signalerar till den 

sista processen att den vill ha produkter. En vanlig metod för att vidarebefordra en 

behovssignal är kanban. Ordet kanban betyder kort eller synligt bevis. Själva kanban 

signalen kan vara olika saker så som en tom hylla, en markering i golvet eller en 

ljussignal. (Petersson et al., 2009) 
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3.4 Slöseri 

Inom lean brukar det sägas att det finns sju eller åtta olika slags slöseri. Om hänsyn tas 

till dessa är det lättare att veta vad som ska fokuseras på för att kunna göra 

förbättringar inom företaget.  

Överproduktion, produkter som inte når kunden eller som ligger och väntar på kunden 

skapar inte värde.  

Väntan, om en maskin eller operatör måste vänta på resurser av olika slag, som verktyg 

eller materialinformation, så skapas inget värde. 

Transport och onödiga rörelser, en transport skapar i sig inget värde. Kan en 

transport elimineras utan att skapa andra problem genom att omorganisera värdeflödet 

har slöseri eliminerats. 

Felaktiga processer, en process som skapar felaktiga produkter måste rättas till genast 

för att inte åstadkomma mer slöseri. 

Lager, material och enheter som ligger i lager och väntar skapar inget värde.  

Producera och omarbeta defekta enheter, det tar bara onödig tid och är ett slöseri.  

(Bergman & Klefsjö, 2007) 

Överarbete, utföra arbete som kunden inte är villig att betala för. T.ex. onödiga 

arbetsmoment eller att producera högre kvalitet än kunden är vill ha.  

Outnyttjad kompetens, om inte arbetarnas kompetens användes finns det risk för att 

det gås miste om förbättringar som skulle kunna göras. 

(Petersson et al., 2009) 

 

3.5 Buffert  

Det finns buffertar i nästan alla produktioner. Mellan varje process finns produkter som 

bara väntar på att få gå in i nästa process. De kallas att de ligger i en buffert eller som 

ett mellanlager. Storleken på bufferten har stor betydelse och lean strävar efter att ha så 

lite buffert som möjligt. Den uppgift som en buffert har är att kunna leverera produkter 

när inte processen kan det. Storleken och behovet av en buffert bestäms alltså av yttre 
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förutsättningar, dels av hur bra och vilken prestanda processen har och vad det finns för 

kundkrav.  

Det finns olika sorters buffert med olika funktioner. Konsumtionsbuffert används 

mellan två processer som t.ex. sker på olika skift, de är inte synkroniserade. Bufferten 

finns då processerna inte förbrukar och levererar material eller produkter samtidigt. 

Bufferten för planerade stopp finns så att produktionen inte ska ta skada då t.ex. 

maskiner behöver underhållas eller det är andra planerade stop i produktionen.  En 

störningsbuffert är en slags säkerhets buffert som finns om det skulle ske oplanerade 

stopp i produktionen. (Petersson et al., 2009) 

 

3.6 Utjämning  

Att ha en bra utjämning är en av förutsättningarna för att lean principen ska fungera. 

Det är viktigt för att få ett bra flöde och för att få bra kvalitet. Utjämning betyder att 

man planeringsmässigt ser till så att beläggningen av olika produkter och 

produktvarianter över tiden blir så jämn som möjligt. Taktningen i systemet blir mer 

effektiv och utjämningen leder även till en jämn och hög kvalitet och en ett jämt och högt 

resursutnyttjande. För en effektiv utjämning behövs ett bra arbetstempo och en 

kontinuerlig takt. 

De produktioner som har olika produkter eller produktvarianter i samma flöde borde 

satsa på att ha en så bra utjämning som möjligt, detta för att det inte ska bildas köer 

med mera vid de tillfällen då den produktvariant som tar längst tid produceras i en 

större volym. Då är det bättre att ha en bra utjämning för att få ett bra flöde. Har de 

olika produktvarianter olika materialbehov är det även där viktigt att ha en bra 

utjämning i produktionen då materialflödet ska bli så jämt som möjligt. (Petersson et al., 

2009) 

 

3.7 Kaizen 

Kaizen är en av de allra viktigaste delarna i lean-tänkandet. Det står för ständiga 

förbättringar och ordet betyder ”till det bättre”. Lean går ut på att allting alltid kan bli 

bättre och för att det ska bli bättre hela tiden används kaizen. Kaizen används ofta för 

de små detaljerna och det sker ständigt en liten förändring till det bättre. Men det är 

viktigt att se helheten och utifrån den göra de förbättringar på detaljnivå som behövs. 
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För att det ska fungera att ha filosofin att hela tiden förbättra är det viktiget att alla är 

involverade och framför allt engagerade. Utan engagemang blir det inga förbättringar. 

(Petersson et al., 2009)  

 

3.8 Ordbok 

Förklaring av ord som har med sammanhanget att göra 

Cykeltid - tid som anger hur ofta det kommer ut en produkt ur en process 

Dragande system- innebär att kundprocessen signalerar behov i termer av vad, när och 

hur mycket till den levererande processen 

FIFU- Först In Först Ut, betyder att varje enskild detalj kommer ut ur flödet i samma 

ordning som den matades in 

Flaskhals- resurs med lägre kapacitet än kundbehovet, eller den process som ”styr” 

produktionshastigheten  

Kanban- term för kort eller synligt bevis, en metod för beordring av produktion eller 

material 

Ledtid- tiden det tar för en produkt att ta sig igenom en process eller ett värdeflöde 

Oplanerade stopp- stopp som inte går att förutse eller veta hur långt det blir 

PIA- Produkter I Arbete, produkter som har börjat processeras men ej ännu lämnat 

flödet 

Planerat stopp- stopp som är planerade i både avseende när och hur länge 

Processtid- den tid det tar för en produkt att ta sig genom en process 

Ställtid- den tid det tar att ställa om en maskin för att producera en annan variant 

Takttid- definieras som produktionsplanerad tid delat på kundbehovet 

Tryckande system- motsats till dragande system, produkterna trycks fram i 

produktionen 

(Petersson et al., 2009)  
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4. Metod 
Avsnittet metod beskriver hur projektet har gått till och vad för metoder som har 

används. 

 

4.1 Projektering 

Om ett projekt ska lyckas så är det viktigt att ha en plan och en struktur att gå efter. 

Projektplanen ger en förståelse och en överblick över projektet och den är till för att 

skapa underlag för projektorganisationen och arbetsfördelningen. Det är även ett bra 

underlag för uppföljning. (Eklund, 2002) 

 

4.1.1 Projektplan 

Projektplanen görs alltid i den inledande delen av ett projekt och kan ses som ett recept 

eller karta som ligger till grund för själva projektet. Den innehåller de problem som ska 

lösas, tidsramarna för projektet, vad det finns för resurser och vilka som är de ansvariga 

medarbetarna. Den är ett sätt att visa hur projektet är tänkt att gå tillväga. Innan 

projektet går vidare så måste projektplanen godkännas av alla inblandade. 

Projektplanen är utformad efter följande rubriker; Bakgrund, Mål/Syfte, Organisation, 

Projektmodell, Tidsplan, Dokumenthantering och bilagor i form av; Riskbedömning, 

WBS, Tidsplan och Ganttschema. (Eriksson & Lilliesköld, 2004) 

 

4.1.2 Riskbedömning 

En risk är en osäker händelse, en risk har alltid en inverkan på projektet om den 

inträffar. Den har alltid en orsak och en konsekvens därför är en riskanalys väldigt bra 

att göra inför ett projekt. Detta för att se hur stor chansen är att det inträffar, vad det 

får för konsekvens och vad det finns för åtgärder som kan tas till.  

Det första som görs vid en riskanalys är att identifiera vilka risker som finns, detta kan 

t.ex. ske genom brainstorming. Riskerna sätts in i en matris, sannolikhet- och 

konsekvenstal sätta in i matrisen och rangordnas oftast med tal mellan 1 och 5. Faktorn 

av sannolikhetstalet och konsekvenstalet blir riskvärdet. Ju högre riskvärdet är desto 

högre risk. (Eriksson & Liliesköld, 2004) 
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4.1.3 WBS 

WBS (Work Breakdown Strukture) är en metod där projektet bryts ned i mindre delar. 

För att kunna göra en WBS så behöver en projektspecifikation finnas och projektet bör 

ha en mätbar målsättning. Anledningen till att projektet bryts ned är för att kunna 

identifiera arbetsuppgifterna, beroendena och för att kunna fördela resurserna. En WBS 

saknar helt tidsuppfattning och utskiljer det som måste utskiljas för att projektet ska 

kunna färdigställas. (Eriksson & Lilliesköld, 2004) 

 

4.1.4 Tidsplan 

Tidsplan finns för att visa vad projektet har för milstolpar och grindhål. Syftet med 

tidsplanen är att förenkla och tydliggöra uppföljningen av projektet. Tidsplanen ska 

helst vara så enkel som möjligt. (Eriksson & Lilliesköld, 2004) 

 

4.1.5 Gantt  

Gantt, även kallat aktivitets planering, är ett schema på de olika aktiviteter som ingår i 

projektet. Det visar hur aktiviteterna hänger ihop tidsmässigt. På y-axeln så skrivs 

namn på aktivitet in och på x-axeln anges projektets tid, tiden är löpande från 

projektstart till projekt slut. Ett ganttschema visar på ett grafiskt sätt vilken aktivitet 

som görs när. (Eriksson & Lilliesköld, 2004) 

 

4.2 Research 

För att kunna genomföra projektet så har research om hur ett projekt läggs upp gjorts. 

Information som är väsentlig för att genomföra projektet har samlats in och detta har 

skett genom litteraturstudier, intervjuer och diskussioner och gemba. (Gemba, se rubrik 

2.3.3 Gemba) 

 

4.2.1 Förstudie  

Förstudie görs för att få en förutsättningslös problemanalys. Den är till för att ta fram 

bakgrundsmaterial, för att undersöka hur det ser ut idag och för att se hur marknaden 

ser ut och om en lösning är möjlig. En förstudie är till för att analysera olika tekniska 
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lösningar och se vad projektet har för förutsättningar. Förstudien visar vad projektet 

skall uträtta och hur det skulle kunna utföras. (Johannesson et al., 2004) 

Det är under förstudien som idéerna utvecklas och vid förstudien så beskrivs 

bakgrunden och omgivningen till problemet. Det är viktigt med förstudie för att få en 

bedömning på om projektet är genomförbart. Förstudie är till för att få en bred förståelse 

för, och kunskap om projektet och dess genomförbarhet. (Eriksson & Lilliesköld, 2004) 

 

4.2.2 Informationsinsamling 

Den mesta informationssamling om hur det ligger till på företaget och hur företaget och 

framför allt sleevinglinan är har samlats in med hjälp av observationer, intervjuer och 

samtal med personal. Operatörer som jobbar på golvet vid sleevinglinan har ifrågasatts 

och de har själva berättat om hur linan fungerar. För att få en bra bild av hur linan 

fungerar så har egna observationer vid linan gjorts. Information om hur det går till har 

skrivits ned och sedan analyserats. Mycket av den information som projektdeltagare 

velat ha om linan och produktionen har fåtts i skriftlig form via dokument och mail. 

Diskussioner med ansvariga för linan har gjorts och visst material har används och 

tagits hänsyn till vid framställning av resultaten.  

 

4.2.3 Gemba 
Gemba är ett uttryck om att vara där det händer, i det här projektets fall ute i 

produktion. Gemba kan sägas om ett ställe där värde skapas. Ofta vid förbättringar, 

kaizen, arbetas det med gemba för att undersöka och analysera ur det går till på plats. 

Mycket av den information som har samlats in i det här projektet har skett vid gemba. 

(Petersson et al., 2009) 

 

 

 

  



 

19 

 

4.3 Kartläggning av värdeflödesanalys, VSM 

4.3.1 Kartläggning av nuläget 

Kartläggningen av en produktion med hjälp av en VSM börjas med en snabb tur längs 

hela produktionen. Det är viktiget att ta vägen baklänges och börja vid den färdiga 

produkten. Det här görs för att få en överblick av processerna och materialflödet. När 

det är gjort så börjas det om igen vid slutet och denna gång samlas information och fakta 

in om de olika processerna. Det är bra att ta för vana att arbeta med blyertspenna och 

rita kartan på plats vid rundgång i produktionen. Då slipper det gå tid till att fundera på 

hur kartan och information fås in i datorn och det finns tillfälle att ändra informationen 

och göra om ifall det blir fel. När kartan görs är det bra att tänka på att det viktigaste 

inte är att rita kartan på ett korrekt sätt, utan att förstå hur information och material 

flyter genom verksamhetens processer.   

 

Det första som görs vid början av kartläggningen är även att ta reda på vad produkten 

har för specifikationer, fakta om den och vad det finns för kundkrav. Det som borde tas 

reda på är bland annat hur många produktvarianter det finns, produktionsvolymen, hur 

ofta produkterna borde levereras, vad leveransstorleken är, hur ofta råmaterial beställs 

och levereras och vad det är för skiftgång. Nästa steg är att rita upp processrutorna. En 

ruta innehåller en process som är värdeskapande och mellan varje process finns någon 

sorts lager eller transport till nästa process. Processrutan innehåller information som 

processens namn, antal operatörer, cykeltid, ställtid, upptime och antal 

produktvarianter. Tiderna i en processruta räknas oftast i sekunder.  

 

De lager som eventuellt finns innan, efter och mellan processerna redovisas med hjälp 

av en triangel. Transporten av råmaterial och leverans av de färdiga produkterna 

markeras av lastbilar och pilar. Det finns även en informationsruta i lastbilen som visar 

leveransfrekvensen. Informationsflödet som tillhör produktionen visas i övre delen av 

kartan och går alltid från höger till vänster och visas med faktarutor och smala pilar. 

Använder sig företaget av ett datoriserat system för material- och produktionsstyrning 

för schemaläggning av produktion så visas det i produktionsplaneringsrutan. 

Materialförflyttningen som sker mellan processerna markeras med olika symboler 

beroende på om det är ett tryckande eller dragande system.  
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Sist ritas det in en tidslinje under processrutorna. Tidslinjen finns för att kunna räkna 

ut tillverkningens ledtid. Från tidslinjen räknas även tiden för värdehöjningen ut. 

Ledtiden räknas ut i dagar och värdehöjningstiden räknas ut i sekunder. (Rother & 

Shook, 2005) 

 

4.3.2 Kartläggning av framtida läge 

Anledningen till att det görs en karta av nuvarande tillstånd är för att hitta brister och 

slöserier i produktionen. För att sedan kunna ändra dessa behövs en karta eller ”ritning” 

över det framtida läget där förbättringar utifrån den gamla kartan har gjorts. Detta för 

att veta hur ändringen ska ske. Så att det finns något att gå efter.  

När det nya tillståndet kartläggs finns det vissa saker som borde tänka på. En av dem 

är bland annat att tänka på vilken takttid det ska vara. Det är takttiden som bestämmer 

vad flödet kommer ha för hastighet och puls. Hänsyn ska även ta till om det borde finnas 

någon supermarket vid färdigvarulagret. Där kan kunden hämta produkter efter behov. 

Det är även viktigt att kolla på dagens flöde och se om man kan göra det mer 

kontinuerligt. Man får vid ett kontinuerligt flöde en jämnare och mer förutsägbar 

produktion. Vid en ny kartläggning ska det även tänkas på var det kan finnas ett 

dragande system. Var kan supermarkets sättas in som automatiskt bidrar till att 

produktionen styrs uppströms bland processerna. I produktion där det på något ställe 

finns dragande system finns det ofta en så kallad pacemaker. Den styr produktionsflödet 

för att de materialförflyttningar som finns nedanför pacemakerprocessen måste alltid 

ske i ett flöde. Vid en ny kartläggning är det viktigt att bestämma vilken process som 

ska vara pacemaker. Går det så är det bra att ha pacemakern i slutet av produktionen 

för det menas att all produktion innan dess sker med ett sug. På den nya kartan är det 

viktigt att det markeras ut vad det är för förbättringar som måste göras. Markeringen 

sätts vid de processer eller steg som behövs ta en extra titt på. Exempel på dessa 

förbättringar är att ställtiden på en maskin måste förbättras eller att tillgängligheten på 

maskinen måste bli bättre. Det markerade förbättringarna är ett måste för att 

processerna ska klara av kraven från den nya kartan. (Rother & Shook, 2005)  

 

 



 

21 

 

 

4.4 Koncept 

4.4.1 Konceptutveckling 

Vid konceptutveckling är det viktigt att först utforma de krav som krävs för att 

konceptet ska kunna genomföras. Kraven identifierar de behov som lösningen har och 

utan krav och önskemål så blir koncepten inte givande resultat. Det utvecklades några 

koncept för att se hur skillnaden i produktionen blir vid var och en av de olika 

konceptalternativen. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

 

4.4.2 Konceptval 
Vid utvärdering av koncepten eller lösningsalternativen så analyserades de och ett så 

kallat värde sattes på de olika alternativen. Valet av koncept gjordes utifrån de krav och 

önskemål som fanns. Koncepten diskuterades och ett koncept valdes via diskussion för 

vidare utveckling och för en mer detaljerad utformning. (Johannesson et al., 2004)  
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5. Resultat 

Resultatdelen innehåller projektets resultat, det som har utformats utefter 

problemformuleringen och framtagits med hjälp av metod- och teoridelen. 

 

5.1 Projektering 

Projektet började med att gå igenom vad som ska göras och när, en plan över hur 

projektet skulle utformas 

 

5.1.1 Projektplan 

Projektplanen gjordes i början av projektet och det är efter godkännandet av den som 

projektet kunde starta på riktigt. För projektplan se Bilaga 1. PROJEKTPLAN. 

 

5.1.2 Riskbedömning 

Riskerna som projektet skulle kunna utsättas för identifierades och en riskanalys 

gjordes. De risker som var med i riskanalysen var: 

 Projektarbetare sjuk 

 Handledare på företag sjuk 

 Företaget i konkurs 

 Handledare på företag har inte tid 

 Resa dit (sj) är försenat 

 Handledare karlstad universitet inte kontaktbar 

 Motivations brist 

 Lyckas inte lösa problemen 

 Hinner inte med det man har planerat 

 

Den risk som fick högst riskvärde var; Handledare på företag har inte tid. För hela 

riskanalysen se Bilaga 2. RISKBEDÖMNING. 
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5.1.3 WBS 

För att få en bra översikt över hur projektet skulle gå till så gjordes en WBS. Den 

strukturerades upp efter följande fem rubriker och dessa rubriker hade tillhörande 

underrubriker. 

 Uppstart 

 Förstudie 

 Metoder 

 Genomförande 

 Slutskede 

 

För detaljerad WBS se Bilaga 3. WBS. 

 

5.1.4 Tidsplan 

Tidsplanen är gjord utefter de datum på uppstart, delredovisning och slutredovisning 

som kursen är baserad på. För detaljerad tidsplan se Bilaga 4. TIDSPLAN. 

 

5.1.5 Gantt 

Ganttschemat är utformat utefter tidsplan och WBS. Ganttschemat har de aktuella 

aktiviteterna uppstaplade på y-axeln och x-axeln visar när aktiviteterna har utövats. 

Det har varit en väldigt stor hjälp för att översiktligt se vad som ska göras när och hur 

lång tid det finn tillgängligt för just den aktiviteten. För detaljerad Ganttschema se 

Bilaga 5. GANTTSCHEMA. 
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5.2 Processen nulägesbeskrivning 

Sleevinglinan är i dagens läge utformat efter ett enstycksflöde, alla produkter görs efter 

varandra utan att läggas på lager mellan de olika processerna. De flesta av processerna 

är mycket automatiserade och flödet genom processerna bestäms av takttiden.  

Trälådorna produkterna packas i lagras och senare kittas de ihop med de andra delarna 

som ingår i avgassystemet. Figur 1 visar en översikts layout över sleevinglinan. För mer 

detaljerad figur se Bilaga 7. 2012 LAYOUT MED PROCESSFÖRKLARING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Ritning på layout 2012 
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5.2.1 De olika produkterna 

I sleevinglinan görs det katalysatorer av olika varianter som senare skickas vidare till 

den interna kunden som sätter ihop alla delarna som hela avgassystemet behöver. 

Avgassystemen består av två eller fyra katalysatortuber och tuberna packas efter hur 

många och vilka som ska till respektive lina (kund). De packas i kitt (ATS). 

Det finns två huvudvarianter av kitt som skickas till olika linor. De olika 

katalysatorerna skiljer sig främst för att de innehåller olika substrat. (Substrat är det 

verksamma ämnet där katalysen sker). 

Årsvolymen för de olika kitten är: 

EU 5  18764 st ATS   

EU 6  4507 st ATS 

De olika varianterna är: 

EU 5 består av 2 st SCR-tuber 

EU 6 består av 2 st SCR-tuber och 2 st DOC/DPF 

 

De olika beteckningarna EU 5 och EU 6 står för vad det är för miljökrav på 

avgassystemen. EU 5 är på väg att minska i tillverkning och kommer 2016 inte 

produceras alls. Medans EU 6 bara ökar i produktion. 

 

EU 5 

I EU 5 så ingår det två likadana tuber. Två så kallade SCR-tuber. Anledningen till att 

de kallas så är att det substrat som ingår i EU 5 heter SCR. För bild på SCR tub se 

Bilaga 11. BILDER PÅ PRODUKTER, Figur 1. 

 

 

 

 
Figur 2. Två SCR-tuber som ingår i en EU 5 ATS 
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EU 6 

I EU 6 så ingår det fyra tuber, två SCR tuber och två DOC/PDF. DOC/PDF består i sin 

tur av två mindre tuber som sätts ihop. Därför blir det sammanlagt sex tuber i varierad 

storlek som ingår i EU 6. I produktion så räknas det som sex tuber då DOC och DPF inte 

sätts ihop fören i sista steget. För bild på DOC/DPF och EU6 ATS se Bilaga 11. BILDER 

PÅ PRODUKTER, Figur 2 och 3. 

 

 

 

 

 

 

Materialflödet som går genom sleevinglinan förklaras i Bilaga 6. MATERIALFLÖDET. 

Där ser man att de olika tuberna går skilda vägar efter konsvetsen när det gäller 

material.  

 

5.2.2 Processförklaring 

För att kunna förklara de olika processerna lättare så är layouten indelad i fyra olika 

delar. De tre första delarna är mer automatiserade än den fjärde. Vid den fjärde delen 

jobbar det fyra operatörer och vid de resterande första tre så jobbar det en operatör vid 

varje del. Det är en operatör som gör lite av varje och är inte direkt placerad vid en 

specifik station. Varje skift så roterar operatörerna så att de inte jobbar vid samma 

process varje dag. Figur 4 visar de fyra olika delarna och även produktionsflödet som går 

genom hela linan. Produktionsflödet är visat med pilar.  

 Del I – Tubtillverkning 

 Del II – Stuffingcell  

 Del III – Endformning 

 Del IV – Sammansättning och läcktest 

 

Figur 3. Två SCR- tuber och två DOC/DPF- tuber som ingår i en EU 6 ATS. 
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 Del I – Tubtillverkning 

 

Ladda plåt 

En robot plockar upp önskad bit av rostfritt stål och flyttar den med hjälp av vakuum till 

en plattform där plåten sedan skjuts in i valsmaskinen. 

Valsa tub 

Stålet skjuts in i valsmaskinen och kommer ut som en tub (cylinder). Tuben rullar sedan 

ut på en avsats där den plockas upp av en operatör. 

Lasersvetsning av tub 

Operatören tar upp tuben och placerar den i en lasersvets. Tuben svetsas ihop så att det 

blir en hel cylinder. Den plockas sedan ut av operatören, kontrolleras och placeras 

stående på ett rullande band som leder in i sleevingcellen. För bild på svetsen se Bilaga 

12. BILDER PÅ PROCESSER, Figur 1. 

 

Del VI 

Del III 

Del II 

Del I 

Figur 4. 2012 layout indelad i fyra mindre delar och produktflödet visas med pilar 
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 Del II – Stuffing cell  

Några av processerna i den här cellen sker parallellt med varandra.  

(1) och (2) tillhörande substrat ett respektive två då det i t.ex. SCR- tuben finns två 

substrat. 

 

Ladda subtrate (1) 

En operatör laddar på rätt substrat på rätt rullband. För bild på substrat se Bilaga 12. 

BILDER PÅ PROCESSER, Figur 2. 

Substratets diameter mäts (1) 

Substratet flyttas med hjälp av en robot som ställer den på en platta. Plattan börjar 

sedan snurra och substratets diameter mäts med massa laserstrålar, här så registreras 

även koden som finns på substratet.  

Ladda mattor (1) 

Mattor laddas/fylls på av operatör. 

Förflyttning av mattor (1) 

Mattorna flyttas av en robot till en plattform, där registreras varje enskild matta och 

puttas sedan in i position för nästa operation.  

Ladda subtrate (2) 

En operatör laddar på rätt substrat på rätt rullband 

Substratets diameter mäts (2) 

Substratet flyttas med hjälp av en robot som ställer den på en platta. Plattan börjar 

sedan snurra och substratets diameter mäts med massa laserstrålar, här så registreras 

även koden som finns på substratet.  

Ladda mattor (2) 

Mattor laddas/fylls på av operatör. 
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Förflyttning av mattor (2) 

Mattorna flyttas av en robot till en plattform, där registreras varje enskild matta och 

puttas sedan in i position för nästa operation.  

Expandera tub 

Tuben plockas upp av en robot som trär den till hälften på en expanderingsmaskin som 

expanderar tuben till önskad storlek utefter hur stor diametern på substratet (1) är. 

Sedan vänder roboten på tuben och samma expanderingsmaskin expanderar andra 

sidan av tuben utefter hur stor diametern är på substrat (2). För bild på expandering se 

Bilaga 12. BILDER PÅ PROCESSER, Figur 3. 

Kantformning  

Samma robot tar sedan tuben till en maskin som töjer ut först ena kanten och sen den 

andra lite för att det ska bli lättare att föra in substratet. Den flyttas sedan till nästa 

station. 

Mattor runt substrat 

Substrat (1) flyttas med robot till den station där mattorna redan ligget redo. Mattorna 

formas runt substraten och flyttas sedan till nästa station.  

Skjuta in substrat i tub 

Substratet (1) med mattan runt sig pressas med hjälp av en hydraulpress in i tuben som 

redan som ligger redo. För bild se Bilaga 12. BILDER PÅ PROCESSER, Figur 4. 

Iläggning av meshring 

En robot flyttar nu tuben med ett substart i till en station som lägger i en meshring som 

hamnar i mitten på tuben och senare mellan de två substraten. Tuben flyttas sedan 

tillbaka till den förra stationen, men nu vänd 180 grader jämfört med förut. 

Skjuta in substrat i tub 

Substratet (2) med mattan runt sig pressas med hjälp av en hydraulpress in i tuben 

redan som ligger redo. 

Mätning  

Tuben flyttas sedan med robot till en platta, där mäts tubens utsida (diameter) med 

hjälp av laser. 
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Märkning och märkningskontroll 

Samma robot flyttar sedan tuben till stationen för märkning där den märks. I 

märkningen så finns det data om vilka mattor som användes och vad mattorna vägde. 

Det är även data om vilka substrat som ingår och vad substraten har för data. Efter det 

så kontrolleras märkningen så att den går att läsa av korrekt. Efter det så flyttar 

roboten tuben till ett rullband som leder ut ur cellen. 

Förflyttning 

En mechring läggs manuellt i tuben ovanpå substratet av en operatör. Operatören 

flyttar sedan tuben från rullbandet till ett annat rullband som leder tuben in i 

endformingslinan. 

 

 

 Del III – End formning 

Den här delen består av 13 stationer med automatisk förflyttning mellan dem. Alla olika 

sorters tuber använder inte alla steg i den här processen. Men de måste gå igenom dem. 

Station 1 

Här laddas tuben in i systemet och koden kollas. 

Station 2 

Används inte för tillfället. 

Station 3 

I den här stationen så läggs en retainer ring in i tuben ovanpå substratet. 

Station 4 

Här så trycks meshringen ihop och retainerringen punktsvetsas fast i tuben. För bild se 

Bilaga 12. BILDER PÅ PROCESSER, figur 5. 

Station 5 

Vid den här stationen så krymps en del på mitten av tuben. 

Station 6 

Här så sätts det in en supportring. 
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Station 7 

De kanter som förut töjdes ut böjs här in 45 grader. 

Station 8 

Här så sätts en meshring in. 

Station 9 

Kanterna viks in ytterligare 90 grader. 

Station 10 

Tuben vänds upp och ned (180grader). 

Station 11 

Den andra kanten som nu är vänd uppåt viks in 45 grader. 

Station 12 

Här setts det in en meshring manuellt av operatören. 

Station 13 

Resten av kanten viks in 90 grader. 

Tuben flyttas sedan ut på ett rullband där en operatör flyttar den till ett transportband. 

För bild se Bilaga 12. BILDER PÅ PROCESSER, figur 6. 

  

 Del IV – Sammansättning och läcktest 

 

Koner  

Alla de olika sorters koner som sätts på kanterna av tuberna görs i en hydraulpress. En 

operatör lägger i inköpta metallringar i hydraulpressen som sedan pressar ringarna 

utefter det verktyg som för stunden är inkopplat i pressen. 

Svetsning av koner 

Tuberna rullas in av transportbandet in i svetsmaskinen, en operatör sätter tuben på 

plats och placerar konerna (kanterna) i en liten press så att de hålls på plats, sedan 

pressas konerna och tuben ihop så att konerna sitter där de ska på tuben. Efter det 

svetsas de automatiskt ihop. När det är klart flyttas tuben tillbaka till transportbandet. 

För bild se Bilaga 12. BILDER PÅ PROCESSER, Figur 7. 
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Läcktest 

Vid den här stationen så testas de tuber som inte är tvådelade, alltså SCR testas. De 

testas för läckage. Tuben kommer från transportbandet och sätts på plats av en operatör 

som fäster den i position och sen testas den automatiskt. För bild se Bilaga 12. BILDER 

PÅ PROCESSER, Figur 8. 

Packning 

Den hela tuben (SCR) är sedan klar och tas från transportbandet av en operatör och 

läggs i lådor om fyra tuber.  

Ihopsättning av de tvådelade tuberna  

Även kallat preassy och assy. 

De tvådelade tuberna monteras manuellt ihop med inköpta V-klamrar. De två delarna 

sätts sedan fast i en maskin och sätts ihop manuellt. I samma maskin sker även 

läcktestet för den nu färdiga produkten.  

Packning 

Den nu ihopsatta tuben flyttas av operatör och läggs i lådor om fyra hela tuber. 

Bild på layouten finns som Bilaga 7. 2012 LAYOUT MED PROCESSFÖRKLARING. 

Detta för att tydligare visa produktens flödesväg och var de olika processerna i 5.2.3 

Processförklaring sker. 
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5.2.3 Cykeltider 2012 

I tabell 1 visas cykeltiderna för de olika processerna. Tabellen visar cykeltiden för en tub 

respektive ATS (ett kitt). Den visar även vad det blir för tid per ATS om man räknar 

med effektiviteten (som i det här fallet är 60%). Siffrorna är i sekunder. De rutor som är 

tomma visar att just den produkten inte görs/används i det steget. 

 

Tabell 1. Cykeltiderna för processerna vid 60% eff 

  
     CT/ATS (sek) 

  

 CT/ATS sek x eff 
 

process ct/tube Euro 5 Euro 6 Kund C eff % Euro 5 Euro 6 Kund C 

Rollformer & welding 35 70 210 105 60 117 350 175 

Stuffing 

 

164 360 164 60 273 600 273 

End forming 34 70 210 130 60 117 350 217 

Cone welder 90 180 360 180 60 300 600 300 

Leak test 85 130 130 130 60 217 217 217 

Boss welder 60 

 

120 

 

60 

 

200 

 
Spot welder 45 

 

180 

 

60 

 

300 

 
Preassy 150 

 

300 

 

60 

 

500 

 
Assy DOC/DPF 300 

 

600 

 

60 

 

1000 

 
SCR cone 50 200 200 

 

60 333 333 

 
Baffle cone 26 

 

104 

 

60 

 

173 

 
Vee cone 32 

 

128 

 

60 

 

213 

 
Kund C SCR cone 32 

  

128 60 

  

213 

cones total 

 

200 432 128 60 333 720 213 

Measuring and kitting 30 60 120 60 60 96 192 96 
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5.3 Nuläge VSM  
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Kommentar till VSM 2012 

Vid sleevinglinan jobbar det åtta personer i varje skift. Skiftformen 2012 är tvåskift och 

det ger en tidstillgänglighet per år på 215020,8 min. Det tillverkas 55556 tuber per år 

och det tillsammans med den tillgängliga tiden per år ger en takttid på 3,87 minuter. 

Systemet som Swenox använder sig av vid produktionsstyrning heter M3. Det levereras 

råmaterial till sleevinglinan ca 2 ggr per vecka och det finns ungefär 3 dagars material i 

råvarulager. Produktion är utformad efter ett enstycksflöde och vid produktions start 

går en produktionsorder till stuffingcellen. Den i sin tur beordrar valsning/svetsning att 

leverera material till stuffingcellen. Efter det sker produktionsflödet tryckande efter 

först in först ut, FIFU, metoden. Det skjuts fram i ett tryckande system.  

Mellan processerna finns ett fåtal produkter i mellanlager och det mellanlager där det 

finns lite fler används som buffert för att försäkra sig om att det går att producera även 

om vissa processer står stilla. I råvarulager finns det ungefär tre dagars produktion. 

Anledningen till det är att så mycket i lager där är för att vara säker på att kunna 

leverera produkter till kund även om det skulle bli något fel eller stopp på produktionen 

på sleevinglinan, eller om kunden skulle ändra sin order. Leverans till kund sker vid 

behov då kunden är intern (finns inom fabrikens väggar) och leveransen sker med truck. 

Ledtiden i produktionen är 8,38 dagar och den värdehöjande tiden för en EU5 ATS (två 

tuber) är 18,05 min och för en EU6 ATS (två hela och två ihopsatta tuber) 66,8 min. 

Effektiviteten i produktionen ligger 2012 på 60%. 

För symbolförklaring till kartan se Bilaga 8. SYMBOLFÖRKLARING VSM. 
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5.4 Förändring till 2014 

Faktan som finns om hur produktionen kommer se ut 2014 är hur stor 

produktionsvolymen kommer vara. Jämför man i antal tuber men 2012 så kommer det 

vara en produktionsökning på 85%. 

Skillnad mellan 2012 och 2014 kommer på grund av den ökade produktionsvolymen vara 

stor på vissa områden så som skift form, antal operatörer per skift, effektivitet, takttid 

och i maskinparkens layout.  

 

Produktvolym 2012 

Eu6  4507 ATS  18028 tuber 

Eu5 18764 ATS  37528 tuber 

 Kund C - 

 55556 tuber sammanlagt 

 Snitt 1158 tuber/vecka 

 

 

Produktvolym 2014 

Eu6  55779 ATS  334674 tuber 

Eu5 2647 ATS  5294 tuber 

Kund C 14400 ATS  28800 tuber 

 368768 tuber sammanlagt 

 Snitt 7683 tuber/vecka 

 

Procentökning i produktion: 

55556 / 368768= 0,15 

1- 0,15 = 0,85  85% 
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Kund C 

Som visas innan i Produktionsvolym 2014 så kommer det tillkomma en produktvariant, 

Kund C. Kund C produkten ser ungefär likadan ut som EU 5 med två SCR-tuber.  

 

 

 

 

 

5.4.1 Cykeltider 2014 

Till år 2014 så kommer sleevinglinan att utvecklas och göras mer effektiv och det räknas 

med att effektiviteten på cykeltiderna kommer ändras från 60% till 75%. De nya 

cykeltiderna kommer då bli enligt Tabell 2, och det är de cykeltiderna som kommer 

användas i den nya utformningen av produktionen. 

 

Tabell 2. Cykeltiderna för processerna vid 75% eff 

  

     CT/ATS (sek) 

  

CT/ATS sek x eff 

 
process ct/tube Euro 5 Euro 6 Kund C eff % Euro 5 Euro 6 Kund C 

Rollformer & welding 35 70 210 105 75 93 280 140 

Stuffing 

 

164 360 164 75 219 480 219 

End forming 35 70 210 130 75 93 280 173 

Cone welder 90 180 360 180 75 240 480 240 

Leak test 85 130 130 130 75 173 173 173 

Boss welder 60 

 

120 

 

75 

 

160 

 
Spot welder 45 

 

180 

 

75 

 

240 

 
Preassy 150 

 

300 

 

75 

 

400 

 
Assy DOC/DPF 300 

 

600 

 

75 

 

800 

 
SCR cone 50 200 200 

 

75 267 267 

 
Baffle cone 26 

 

104 

 

75 

 

139 

 
Vee cone 32 

 

128 

 

75 

 

171 

 
Kund C SCR cone 32 

  

128 75 

  

171 

cones total 

 

200 432 128 75 267 576 171 

Measuring and kitting 30 60 120 60 75 105 210 105 

  

Figur 5. Två SCR-tuber som ingår i en kund C ATS 
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5.5 Koncept utveckling 

För att komma fram till bästa utformning om hur produktionen borde se ut 2014 så har 

tre koncept utvecklats. Koncepten har utvecklats utifrån skiftform. Skiftformen talar om 

hur mycket tillgänglig tid det kommer finnas under ett år och det är utifrån den 

tillgängliga tiden som sedan antal maskiner och operatörer räknas ut med tanke på hur 

stor produktionsvolymen är. De olika skiften är treskift, tvåskift och tvåskift + helg. 

Beräkningar av skifttid se Bilaga 9. SKIFT BERÄKNINGAR. 

Treskift 327168 minuter/år 

Tvåskift 215020,8 minuter/år 

Tvåskift+helg 301029 minuter/år 

 

Tid i varje process som behövs för att klara 2014 års produktionsvolym 

För att räkna ut hur mycket tid som behövs i varje process så har cykeltiderna för varje 

ATS från Tabell 2 använts. Cykeltiderna har multiplicerats med antal ATS för varje 

produktvariant och då har den totala tid som behövs för den produktvarianten i den 

processen fåtts fram. Sedan har tiderna för varje produktvariant i varje process 

summerats för att få fram den totala tid som behövs i just den processen. Se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Sammanlagd tid som behövs i varje process 

process  EU5(ATS) EU 5 EU6(ATS) EU 6 Kund C(ATS) Kund C Total tid Total tid 

  2647 ATSx ct(s) 55779 ATSx ct(s) 14400 ATSx ct(s) (s) (min) 

valsning+ svets 93 246171 280 15618120 140 2016000 17880291 298004,9 

stuffing 219 579693 480 26773920 219 3153600 30507213 508453,6 

endformning 60 158820 180 10040220 60 864000 11063040 184384,0 

konsvets 240 635280 480 26773920 240 3456000 30865200 514420,0 

läcktest 173 457931 173 9649767 137 1972800 12080498 201341,6 

boss  svets     160 8924640     8924640 148744,0 

spot svets     240 13386960     13386960 223116,0 

pre assy     400 22311600     22311600 371860,0 

assy     800 44623200     44623200 743720,0 

kon perss tot 267 706749 576 32128704 171 2462400 35297853 588297,6 
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Antal maskiner (processtationer) som behövs för att klara 2014 års produktion 

För att räkna ut hur många maskiner (processtationer) som behövs så har total tid som 

behövs i varje process dividerats med den tillgängliga tid som finns för respektive 

skiftform. Se Tabell 4 . Resultatet blir ett decimaltal och i och med att det inte går att ha 

"halva" processer så har talet rundats uppåt för att med säkerhet veta att det finns 

tillgängligt med processtid. För en mer överskådlig bild av hur många maskiner som 

krävs för varje skiftform se Tabell 5. Vid jämförelse med 2012 så har 2012 en maskin vid 

varje processteg. 

Tabell 4. Total behövd tid / tillgängligt tid =antal maskiner i decimalform 

  

3 skift 2 skift 2 skift+helg 

  

tillgänglig tid, 

min 

tillgänglig tid, 

min 

tillgänglig tid, 

min 

  

328176 215020,8 301029 

  

      

Total tid i process (min)   total tid total tid total tid 

    tillgänglig tid tillgänglig tid tillgänglig tid 

valsning+ svets 298004,9 0,91 1,39 0,99 

stuffing 508453,6 1,55 2,36 1,69 

endformning 184384 0,56 0,86 0,61 

konsvets 514420 1,57 2,39 1,71 

läcktest 201341,6 0,61 0,94 0,67 

boss  svets 146744 0,45 0,68 0,49 

spot svets 223116 0,68 1,04 0,74 

pre assy 371860 1,13 1,73 1,24 

assy 743720 2,27 3,46 2,47 

kon perss tot 588297,6 1,79 2,74 1,95 

 

Tabell 5. Antal maskiner som behövs för att klara 2014 produktionsvolym 

 

3 skift 2 skift 2 skift+helg 

process antal maskiner antal maskiner antal maskiner 

valsning+ svets 1 2 1 

stuffing 2 3 2 

endformning 1 1 1 

konsvets 2 3 2 

läcktest 1 1 1 

boss  svets 1 1 1 

spot svets 1 2 1 

pre assy 2 2 2 

assy 3 4 3 

kon perss tot 2 3 2 

 



 

40 

 

5.6 Konceptval 
Valet av koncept gjordes av examensarbetets deltagare, handledar på Swenox och 

medarbetare vid Sleevinglinan. Vid val av koncept så togs det bland annat hänsyn till 

hur många maskiner som skulle köpas in, vad kunden kommer ha för skiftform och vad 

den högre ledningen tycker att det borde vara.  

Alla i konceptvalsgruppen var överens om att treskift var det bäste konceptet. Detta för 

att minst antal maskiner behövde köpas in, för att den interna kunden kommer gå på 

samma skift och för att det skulle bli ett så bra flyt i produktionen som möjligt. 

Treskiftsformen passar bäst in på företaget. Det vinnande konceptet visas i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Vinnande koncept, treskift 

 

3 skift 

process antal maskiner 

valsning+ svets 1 

stuffing 2 

endformning 1 

konsvets 2 

läcktest 1 

boss  svets 1 

spot svets 1 

pre assy 2 

assy 3 

kon perss tot 2 

 

Trots att det bara behövdes en valsning + svets maskin så kommer den nya layouten 

sedan ha två svetsstationer, men det räcker med en valsningsstation. Anledningen till 

att ha två svetsstationen är dels för att produktionen kommer öka ännu mer efter 2014 

och tittar man då på Tabell 4 så ser man att det troligtvis kommer behövas. Den andra 

anledningen till att ha två svetsstationer är att det ska bli ett bättre flöde i 

produktionen. Det kommer vara två stuffingceller och har man då två svetsmaskiner så 

får varje stuffingcell var sin vilket medför ett bättre flöde och så slipper svetsningen bli 

en flaskhals.  
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5.7 Framtida VSM 
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Kommentarer till VSM 2014 

År 2014 så har produktionen ökat med 85% vilket har medfört fler maskiner och fler 

operatörer vid varje skift. Det kan nästan sägas att det blir två parallella linor men de 

delar en maskin på mitten vilket är endformningscellen. Det har även tillkommit en 

produkt, kund C. I varje skift finns 15 st operatörer och skiftformen ändras till treskift. 

Treskift medför att tillgänglig tid per år är 327168 min. Produktionen ökar till 368768 

tuber per år och takttiden blir då 0,89 min (53 sek) per tub. Råmaterial leverans borde 

ske dagligen för att slippa leveransosäkerhet och lager. Vid råvarulagret finns en 

supermarket som fulls på vid behov. Det har även tillkommit supermarkets vid 

konpressen och spot svetsen. Detta för att inte överproducera i onödan och för att det 

alltid ska finns produkter tillgängliga vid behov. Genom hela produktionen är det 

fortfarande ett enstycksflöde.  

 En stor ändring i 2014 produktion är att det är helt utformat efter ett dragande system. 

En produktionsorder går till packningen och sen sker informationsflödet om produktion 

bakåt i processerna av kanban. Lagren mellan processerna är mindre och den buffert 

som fanns innan på grund av säkerhet är nu minskad då linan 2014 är mer 

produktionssäker. De tre dagars produktion i färdigvarulager finns kvar då man 

fortfarande vill vara säker på att kunna leverera till kund om det blir ändring av order. 

Notera att lagret kommer vara mycket större 2014 då dagsproduktionen är mycket 

större än 2012. Leverans till den interna kund sker vid behov och av truckar. Ledtiden i 

produktionen 2014 är 7,02 dagar och den värdehöjande tiden för EU5 är 12,9 min, för 

EU6 50,4 min och för kund C 21,5 min. Till 2014 ska linan effektivisers så pass mycket 

att effektiviteten ligger på 75%. Här är det viktigt att se till så att konsvetsen verkligen 

blir effektiviserad då den 2012 är lite av en flaskhals.  

För symbolförklaring till kartan se Bilaga 8. SYMBOLFÖRKLARING VSM. 
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5.8 Layout 2014 

Den nya layouten visas i Figur 6 och är utformad utifrån ett eftersträvande att få ett så 

bra flöde som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Ny layout till 2014 
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Kommentar till ny layout 2014 

De begränsningar som fanns vid den nya utformningen var att de större cellerna så som 

valsningen, stuffingen och endformningscellen inte var flyttbara och de nya maskinerna 

fick anpassa sig efter det. Flödet går parallellt som på två linor fast linorna delar på 

endformningscellen. Innan endformningscellen spelar det ingen roll vilka produkter som 

gör vad men efter så delar produkterna upp sig så att de som är SCR-tuber ”viker av” 

först och går på en lina genom konpåsättning och läcktest och sen till packning. Medans 

DOC/DPF går vidare, genom konpåsättning, boss svets, preassy, assy/läcktest och sen 

till packning. Layouten är gjord efter en ritning på 2012s maskinpark och har därför 

samma skala, symboler och de olika cellerna ser likadana ut som på 2012s ritning. Vid 

jämförelse av de två layouterna så syns det att 2014s layout inte tar så jättemycket mer 

plats än vad 2012s gör vilket är bra då det behövs plats för att lagra tuberna. I figur 7 

visas skillnaden mellan layouteran 2012 och 2014. I Bilaga 10. 2014 LAYOUT MED 

FLÖDES- OCH MASKIN FÖRKLARING visas 2014s layout tillsammans med 

maskinförklaring och flödesvägen för produkterna. 

 

 

  

Figur 7. Jämförelse mellan layouterna 2012 (tv) och 2014 (th). Grönmarkerade maskiner är 

nyinköppta och rödmarkerade är flyttade 
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5.8.1 Antal operatörer 

Vid utformning av den nya produktionen så har antal operatörer tagits fram med 

hänsyn på hur många maskiner det kommer behövas vid treskift och hur mycket tid som 

behövs vid varje processtation. Framtagningen har baserats på hur operatörsstyrkan i 

förhållande till maskinparken ser ut 2012. Antal operatörer per skift kommer 2014 vara 

15 st. För jämförelse 2012 och 2014 se Tabell 7. 

 

Tabell 7. Operatörstyrka 2012 (tv) och 2014 (th) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2 Hur ska förändringen ske 

Idag 2012 så finns det en maskin av varje. I och med att produktionsvolymen kommer 

öka successivt fram till 2014 så är det bäst att anpassa maskinparken efter hur 

produktionen ser ut för stunden. Idag så är det utifrån observation konsvetsen som är 

flaskhals och därför borde det vara en till konsvetsmaskin som är nästa steg i 

process 2012 antal op 

Valsning    

Svetsning    

spotsvets 1 

Sleeving  1 

Endformning  1 

Konformning 1 

Konsvets    

Läcktest  1 

Preassy  1 

Assy 1 

Boss svets    

Packning  1 

  
antal op= 8 

process 2014 antal op 

Valsning    

Svetsning    

Svetsning   1 

Sleeving     

Sleeving  2 

Endformning  1 

Konformning    

Konformning  2 

Läcktest   

packning  1 

Konsvets    

konsvets 2 

Preassy    

Preassy  2 

Assy   

Assy    

Assy  3 

Boss svets    

Packning  1 

  
antal op= 15 
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utvecklingen. I och med att flödet kommer dela sig efter endformningslinan vid högre 

produktionsvolymen så borde det redan vid inköp av den nya konsvetsen utformas en 

delning. Det betyder att redan nu flyttars läcktestet för SCR tuberna och det skapas 

olika vägar för SCR och för DOC/PDF. En annan flaskhals idag är konformningen 

(kompressen). Det borde redan vid en liten ökning i produktionen köpas en ny konpress 

för att slippa vänta på att det inte finns några koner. Även om konpressen inte ingår i 

det direkta flödet så är det en viktig del för att kunna fortsätta produktionen. Vid ännu 

högre produktionsökning är det en till assystation som borde prioriteras.  Efter det 

behövs det en till preassy station. När det är införskaffat och produktionsvolymen ökar 

ännu mer borde en till stuffingcell läggas in i produktionslinan så att det inte är den som 

är flaskhals. När produktionen ökar mer borde assy- och preassystationerna fyllas på till 

önskat antal 2014. Ska någon station väntas med att köpas så är det en till svetsstation 

då beräkningarna visade att den egentligen inte behövs utan man kan klara sig utan. 

Men för att få ett så bra flöde som möjligt och inte ha en eventuell flaskhals i början av 

produktionsflödet så bör det införskaffas en när det är möjligt och när produktionen 

närmar sig volymen som den kommer vara 2014.  

 

5.9 Endformningslinan  

Vid diskussioner med ansvariga för och arbetande vid sleevinglinan så har information 

om att det är endformningslinan som kommer vara begränsningen för hur mycket 

sleevinglinan kommer kunna producera i framtiden. Det kommer alltså inte vid ökad 

produktion köpas in någon ny endformningslina.  

Endformningslinan har en kapacitet på att ha en cykeltid på 22,5 sekunder men hela 

kapaciteten används inte idag (2012). Det menas att om det är endformningslinan som 

är den begränsade ”flaskhalsen” så skulle hela produktionslinan med en framtida eff på 

80% kunna ta fram en tub var 28,1 sekund.  

Om produktionen kör med treskift så finns det en tillgänglig tid på 327168 minuter/år 

vilket betyder att linan skulle klara av att producera 698579 tuber/år  2911 tuber/dag. 

2012 produceras det 1157 tuber i veckan, det skulle kunna produceras 2911x5 (=14555) 

tuber per vecka om det ändrades till treskift och om endformningslinan gick som 

effektivast. Det är en produktionsökning på 92% jämfört med 2012. 

1157/14555= 0,0795 1-0,0795 = 0,92  92%  
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6. Diskussion 

Diskussionsdelen går igenom metod, metod val och om det var bra eller om något skulle 

kunna göras annorlunda. Den går även igenom funderingar och diskussioner kring de 

resultat som finns. 

 

Den metod som har valts att jobba med har fungerat bra. Att ha en projektplan och 

framför allt ett ganttschema har vid många tillfällen varit till stor hjälp då ändringar 

har uppstått i tidsplanen. En översiktlig tidskoll har då varit nödvändig att ha för att se 

vad som är möjligt att ändra på. De andra delarna av projektplanen har inte används så 

mycket men indirekt så finns de ju med i ganttschemat. Vid informationssamling som 

har tagit en väldigt stor del av examensarbetets tid så har den mesta 

informationssamlingen skett på företaget genom observation av linan. Denna 

informationssamling har varit väldigt viktigt för att kunna förstå processen och för att 

sedan kunna utforma ett framtida läge och en ny layout. 

 

Då det inte fanns någon processinformation i skriftlig form var det viktigt att göra en 

grundlig observation. Då linan är i ständig förändring och ny utformning av den sker 

kontinuerligt så är det inte säkert att det som står i processbeskrivningen är helt 

överens med så som det ser ut trots att det stämde när observationen gjordes. Det har 

varit svårt att få en rättvis förklaring till hur processen går till då den är mer komplext 

än vad som är möjligt att beskriva i en kortfattad text.  

 

Värdeflödesanalysen som har gjorts över 2012 produktionen var ett bra resultat då den 

ger en bra och rättvis bild av hur produktionen ser ut. Den framtida värdeflödesanalysen 

är bara ett förslag på hur produktionen skulle kunna utvecklas. Innan linan är uppe i 

den produktionsvolymen (2014) så är det inte möjligt att veta hur linan skulle kunna 

utvecklas, och hur produktionen skulle kunna styras. Men kartan är något att gå efter 

när den nya produktionen utformas. Att föra in lean i produktionen kommer ta tid, 

målet är att ha den här utformningen på produktionsstyrning vid 2014, men är det inte 

möjligt så får det ta den tid som behövs. Men i och med att så mycket kommer ändras 

fram till 2014 borde det inte vara ett problem att införa lite förbättringar då små 

förändringar sker hela tiden.  
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Vid konceptutvecklingen så var det inressant att se hur stor skillnad det skulle bli bara 

med tanke på vilken skiftform som användes. Vid val av koncept så skulle det kunna 

använts en viktmatris och kriterier för att få fram bästa resultat men i det här fallet så 

spelade det ingen roll då det var de som arbetar med sleevinglinan som i slutändan i alla 

fall skulle vara de som hade den avgörande rösten.  

Det var treskift som vann bland koncepten och trots att det hade räknats ut hur många 

maskiner som behövdes för det skiftet så ändrades några. Detta var för att få ett bra 

flöde i produktionen redan från början. Även om projektet är avgränsat till 2014 så finns 

informationen om att volymen kommer utökas ännu mer och därför valdes det att lägga 

till några maskinstationer. Utformningen av layout 2014 har gjorts med eftersträvande 

att få så bra flöde som möjligt. En begränsning i det var att de stora cellerna inte kunde 

flyttas på. Om maskinparken hade gjorts om helt, utan begränsningar, hade 

endformningslinan vridits 90 grader så att det hade blivit ett rakt flöde av produkter och 

inte som en ”orm”. Detta hade medfört till att det blir färre produkter i arbete och 

mindre buffertar mellan processerna. 

Något som inte har tagits hänsyn till i utformningen av den nya layouten är inköp av 

andra maskiner med samma funktion men som är mer effektiva än de som är idag. 

Stationer som skulle kunna bytas ut är bland annat konpressen, konsvetsen och 

läcktestet då de är av den äldre modellen. 

När det gäller valet av operatörer kan man inte fören vid full produktion 2014 veta 

exakt hur många som behövs. Vid packning kan det t.ex. tänkas behöva mer folk då 

produktionen kommer vara väldigt hög, och för att få ett bättre sug i produktionen. 

Att sleevinglinan kan klara av en högre produktionsvolym än 2014 visas under rubriken 

5.9 Endformningslinan men det krävs mycket arbete och tid innan den är där. Än så 

länge så är effektiviteten på hela linan för låg och det krävs mycket utveckling och 

förbättringar innan man kan nå full produktion. Frågan är om det någonsin kommer 

behöva komma upp i den volymen? Allt beror på efterfrågan av avgassystem. 
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7. Slutsats  

Slutsatsdelen ger ett att avslut på rapporten och vad som kommits fram till, den tar 

även upp möjlig vidareutveckling av projektet. 

Värdeflödesanalys över produktionen 2012 gjordes för att på en inblick i hur dagsläget 

såg ut. Den analysen satte grund till utformningen av hur den framtida produktionen 

med högre produktionsvolym skulle se ut. En ny värdeflödesanalyskarta gjordes över 

hur produktionen skulle styras med den högre produktionsvolymen 2014. Det gjordes 

även en ny layout över maskinparken. Fler maskiner sattes in och flödet i produktionen 

anpassades efter att bli så resurssnålt som möjligt. Att anpassa produktionen efter VSM 

kartan 2014 och utforma layouten efter framtaget resultat är fullt möjligt. Att det sker i 

små steg och hela tiden med ständig förbättring är en förutsättning för ett bra resultat.  

 

Vid vidareutveckling på detta examensarbete kan det tas mer hänsyn på kostnad, då 

detta arbete inte rör det ämnet alls. Hänsyn till hur mycket produkterna går upp i värde 

ju längre fram i produktionen de befinner sig är en sak att tänka på. En annan sak är 

att ta hänsyn till kassaktion av produkter som inte blir bra eller måste göras om. Det 

skulle även vara intressant att veta hur mycket skillnad det skulle vara i vinst om man 

gör de förbättringarna som är tänkta enligt 2014s värdeflödesanalys. Men då 

produktionsvolymen är så annorlunda kan det vara svårt att uppskatta.  
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8. Tackord 

Ett stort tack ges till Swenox AB i Nyköping för deras mottagande, hjälp och 

för att de gjorde examensarbetet möjligt. För att de har stått ut med 

nyfikenhets frågor och förklarat det som behövs. En stor och viktig lärdom 

om er företagsverksamhet har införskaffats och uppskattas otroligt mycket. 

Ett tack ges till operatörerna på sleevinglinan som har hjälpt till vid behov.  

Ett stort tack ges även till Erik Linder, Lars Westlund och Magnus 

Stengård på Swenox som har hjälpt till under projektets gång.  

Ett speciellt tack ges till Madeleine och Andreas som stod för uppehälle och 

sällskap i Nyköping. Tack, ni är underbara. 
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Bilaga 1. PROJEKTPLAN 

 

Projektplan 

LÖSNINGSFÖRSLAG PÅ NY LAYOUT VID ÖKAD 

PRODUKTION AV KATALYSATORER 

 

Bakgrund 

Det här är ett projekt i samarbete med Swenox AB. Det är ett företag i 

Nyköping som tillverkar avgassystem till tunga- och medeltunga lastbilar och 

till bussindustrin. Företaget har nyligen blivit uppköpta av det tyska företaget 

Eberspächer och de håller nu på att bygga fler linor och öka produktionen av 

avgassystem. Examensarbetet går ut på att göra en flödesanalys på 

sleevinglinan där det tillverkas katalysatorer till avgassystemen. Det kommer 

även göras nya layoutförslag på linan så att den klarar den ökade 

produktionsvolymen 2014. Examensarbetet omfattar 22,5 hp på Karlstad 

universitet och kommer utföras under vt-12. 

 

Syfte/Mål 

Syftet med examensarbetet är att genom att göra en flödesanalys, VSM, ta 

reda på hur sleevinglinan fungerar idag. Detta för att företaget ska ha en 

inblick hur det ser ut nu och utifrån det kunna göra ändringar och 

förbättringar. Det kommer även göras layoutförslag på hur linan skulle kunna 

se ut och fungera så att den klarar den ökade produktionen som kommer ske 

2014. Målet med examensarbetet är att få en inblick i hur en analys fungerar 

och hur man på bästa sätt kan anpassa en lina utefter en ny 

produktionsvolym. Målet är även att företaget ska kunna ha användning av 

den information som tas fram när de ändrar linan inför den ökade 

produktionsvolymen. 

 

1 (2) 



Organisation 

Projektet genomförs av Ida Montan, studerande på Karlstads universitet, 

maskiningenjörsprogrammet. Handledare vid universitetet är Leo De Vin. 

Kontakt och handledare på Swenox AB är Erik Linder. Examinator av 

examensarbetet är Nils Hallbäck. 

 

 

Ida Montan 

Examensutförare 

Karlstad Universitet 

Tel. XXX-XXXXXXX 

Mail: XXXXX@XXXX.com 

 

Erik Linder 

handledare 

Swenox AB 

Tel. XXX-XXXXXXX 

Mail: XXXXX@XXXX.com 

Leo De Vin 

Handledare  

Karlstad universitet 

Tel. XXX-XXXXXXX 

Mail: XXXXX@XXXX.com 

Nils Hallbäck 

Examinator  

Karlstad universitet 

Tel. XXX-XXXXXXX 

Mail: XXXXX@XXXX.com 

 

Projektmodell 

Det här projektet delad upp i fyra större delar; research, flödesanalys, ny 

layout förslag och rapport. Undergrupperna till dessa fyra delar finns beskrivna 

i Bilaga 1, WBS. Projektet kommer att utföras både på Karlstad universitet och 

på Swenox AB i Nyköping.  

 

Tidsplan 

Tidsplanen är utformad utifrån att projektet går på halvfart/halva veckor fram 

till och med den 30 mars, efter det så går projektet på helfart fram till dess slut 

den 31 maj -12. För vidare beskådning av tidsplan se Bilaga 2, Tidsplan. 

 

Dokumenthantering 

Den information som samlas in och det som skrivs som har att göra med 

projektet kommer sparas på Ida Montans hemkatalog, Karlstad universitets 

server. Det kommer även att sparas som backup på it´s learning och på USB 

som backup. 
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Bilaga 2. RISKBEDÖMNING 
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Bilaga 3. WBS

 
 

 

  

Exjobb 

Uppstart 

Projektplan 

Tidsstudie 

Förstudie 

Recearch 
flödesanalys 

Recearch 
förböttring 

Metoder 

Litteraturstudie 

Besök, analys av 
företaget 

Intervjuer 

Genomförande 

Recearch  

Nulägesbeskrivning 

Värdeflödesanalys 
2012 

Värdeflödesanalys 
2014 

Ny layout 

Slutskede 

Rapport 

Opponering 

Presentation 
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Bilaga 4. TIDSPLAN 

 

vecka projektprocess Dedline  

4 projektplan 

 5 projektplan 

 6 uppstartsmöte 07-feb -12 

7 research 

 8 research 

 9 research 

 10 Swenox 

 11 rapport 

 12 rapport 

 13 delredovisning 29-mar -12 

14 sammanställning 

 15 rapport 

 16 konceptframtagning 

 17 konceptval 27-apr -12 

18 rapport 

 19 rapport 

 20 utkast till opponent 16-maj -12 

21 rapport 

 22 slutredovisning 31-maj -12 
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Bilaga5. GANTTSCHEMA 
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Bilaga 6. MATERIALFLÖDET 
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Bilaga 7. 2012 LAYOUT MED  

    PROCESSFÖRKLARING 
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Beskrivning på vad som görs var. Numren visar var processtegen görs och pilarna 

visar produktflödet. De olika stegen förklaras under rubrik 5.2.3 Processförklaring 

 

 

1. Ladda plåt 

2. Valsa tub 

3. Lasersvetsning av tub 

4. Ladda substrat 

5. Substratets diameter mäts 

6. Ladda mattor 

7. Expandera tub 

8. Kantformning 

9. Mattor runt substrat 

10. Skjuta in substrat i tub 

11. Iläggning av mechring 

12. Mätning 

13. Märkning 

14. Station 1 

15. Station 2 

16. Station 3 

17. Station 4 

18. Station 5 

19. Station 6 

20. Station 7 

21. Station 8 

22. Station 9 

23. Station 10 

24. Station 11 

25. Station 12 

26. Station 13 

27. Kon press 

28. Svetsning av koner 

29. Läck test 

30. Ihopsättning av de tvådelade tuberna (preassy/assy) 

31. Packning 
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Bilaga 8. SYMBOLFÖRKLARING VSM 

 

 
  Tillverkningsprocess, processruta där namn på 

  processen beskrivs 

 

 

 

  Faktaruta, används för fakta om en tillverkningsprocess,  

  avdelning, kunderna etc. 

 

 

 

  Externa organisationer och processer, används för 

  leverantärer, kunder  mm 

 

 

 

  Transport, förklarar leveransfrekvens 

 

 

 

 

  Förflyttning av färdiga produkter till kund 

 

 

  Manuellt informationsflöde 

 

 

  Elektroniskt informationsflöde 

 

 

  Lager, antal och tid noteras 

 

 

 

  Först-In-Först-Ut, förflyttning av en styrd mängd material 

  mellan processer 

 

 

  Supermarket, ett styrt lager av artiklar som används för 

  att planlägga tillverkning i processerna uppströms 
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  Kanban, kort eller signal som talar om för en process 

  hur mycket och vad som skall tillverkas 

 

 

  Kaizen-insats, belyser förbättringsbehov i kritiskt viktiga 

  processer för att kunna förverkliga framtida bättre 

  flöden 

 

 

  Hämtning av material, vanligtvis från en supermarket 

 

 

 

Referens: (Rother & Shook, 2005) 
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Bilaga 9. SKIFT BERÄKNINGAR 

 

48 veckors -> 240 dagar produktion per år 

 

2 skift 

Arbetstider     FM : Mån-Tors:  05:30-14:06  Fre: 05:30-14:18  (30 min Lunch) =40,42 tim 

                     EM : Mån: 13:36-23:00   Tis-Tors: 14:00-23:00   (30 min Lunch) =34,24 tim 

 

Sammanlagt   40,42+34,24 =74,66 tim i veckan 

      74,66*48= 3583,68 timmar/år 

      3583,68*60=215020,8 minuter/år 

 

 

3 skift 

Arbetstider      FM: 05:45- 14:30 (30 min Lunch)  = 41,15 tim 

                       EM: Mån: 13:15- 23:30   Tis-Tors: 14:00-23:30 (30 min lunch) = 38,45 tim 

                  Natt : Söndag: 22:00- 06:00  Mån-Fre : 23:00-06:00 (30 min Lunch) = 

 34,00 tim. 

 

Sammanlagt   41,15+38,45+34,00 =113,6 tim i veckan 

     113,6*48= 5452,8 timmar/år 

     5452,8*60= 327168 minuter/år 

 

 

2 skift + helg 

Arbetstider       74,66 (tvåskift) /5 =14,93 

 

Sammanlagt   14,93*7=104,5 timmar i veckan 

     104,5*48=5017,15 timmar/ år 

     5017,15*60= 301029 minuter/år  
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Bilaga 10. 2014 LAYOUT MED FLÖDES- OCH 

       MASKINFÖRKLARING 

 

 

  

Flödesväg gemensam 

Flödesväg DOC/DPF 

valsning  

Spot svets  

Boss svets  

konsvets  

konformning  

endformningscell  

preassy  

assy(ihopsättning)  

stuffingcell  

svetsning  

läcktest 

Flödesväg SCR 
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Bilaga 11. BILDER PÅ PRODUKTER 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 3. EU6, ATS kitt, två SCR tuber och två 

DOC/DPF tuber 

Figur 1. En SCR tub Figur 2. En DOC/DPF tub 

Figur 4. Buffert mellan endformningslinan och 

konsvetsen 
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Bilaga 12. BILDER PÅ PROCESSER 

 
 
  

Figur 1. Svetsning av tub Figur 2. Substrat på väg in i stuffingcellen 

Figur 3. Expandering av halva tuben Figur 4. Matta sluts kring substrat. Substrat 

skjuts in i tub. 
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Bilaga 12. Bilder på processer forts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5. Station 4 i endformningslinan, 

punktsvetsning 

Figur 6. Slutet på endformningslinan med vy in 

i linan 

Figur 7. Konsvetsen Figur 8. Läcktest för SCR tuber 
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