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Förord
Detta examensarbete utfördes våren 2008 på uppdrag av Rimaster Kisa AB. Arbetet omfattar
15 högskolepoäng och utförs på Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling vid
Linköpings Universitet. Alla uppgifter i de ekonomiska kalkyler jag har gjort är fingerade,
detta för att säkerställa att sekretessen gentemot Rimaster hålls.
Jag vill passa på att tacka de anställda på Rimaster Kisa AB som har hjälpt mig med detta
Examensarbete, I synnerhet Karin Hiertonn och Jan-Olov Andersson. Jag vill även passa på
att tacka min handledare Stefan Björklund.

Sammanfattning
Rimaster Kisa AB ingår i Rimastergruppen, Företaget köptes ifrån Samhall AB i
Januari 2007. Samhall AB agerar nu som ett bemanningsföretag och hyr ut sin personal till
Rimaster Kisa AB. Anläggningen i Kisa tillverkar mekanik till övriga företag inom koncernen
samt externa kunder. Företaget har tidigare haft problem med långa ledtider, detta har
resulterat i att ledningen har beslutat i att investera i en ny kantpress. Företaget har även haft
problem med att kalkylera sina priser till kund. I rapporten behandlas investeringen av
kantpress, framtida investering av stans, ett inledande arbete med 5S samt ett sätt för företaget
att visualisera infasningen av nya artiklar i produktionen detta för att sänka de långa ledtider
som företaget hittills har haft. Även ett nytt kalkylsystem har införts för att säkerställa att
kunder offereras rätt pris.
Huvudsakligen har två offerter studerats och ställts mot varandra. Den ena offererades av din
Maskin och den andra av Amada. Din Maskin har offererat en servostyrd kantpress vilket ses
som en ännu ej färdigutvecklad teknik till skillnad mot den mer konventionella hydraulstyrda
kantpressen som Amada har offererat. Skillnaden i pris är marginell även om kantpressen
offererad av Amada var något billigare på grund av möjligheten att leasa den på sju år. Den
stora skillnaden mellan maskinerna låg dock i mjukvaran. Amada offererar en helintegrerad
databaslösning, som säkerställer att det hela tiden finns en unik ritning till varje artikel. En
ändring för en maskin slår igenom för samtliga i produktionskedjan. Vilket minimerar risken
för beredningsmisstag. Då underleverantör av stansning använder sig av en stans ifrån Amada
så underlättar investeringen beredningen för såväl underleverantör som för Rimaster Kisa AB.
Det 5S arbete som inletts består av formulär med frågor för de olika produktionsgrupperna.
Formuläret är en vägledning för vad den 5S ansvariga på företaget bör uppmärksamma när
den utför sitt uppdrag.
Den kalkylmodell som tagits fram baseras på en kalkylmodell som Rimaster Polen använder
sig av. Den är sedan anpassats så att den passar Rimaster Kisa AB. Den slutgiltiga
kalkylmodellen baseras på den potentiella produktionen som Rimaster Kisa är förmögna att
producera. Detta lämnar en felmarginal som kan leda till priser som är högre än vad de skulle
behöva vara, å andra sidan så garderar sig Rimaster Kisa AB för framtiden. Då man inte
kommer vara beroende av att behålla den billigare arbetskraft som företaget idag hyr in via
Samhall AB. Kalkylen tar fram kostnadsfaktorer som senare implementeras i Företagets
MRP-system. Artiklars pris tas sedan fram med hjälp av beredningstider och dessa
kostnadsfaktorer i MRP systemet.
Företaget råds:
att acceptera den offert på leasning som Amada har offererat.
Implementera kalkylmodellen som tagits fram, men även vara medvetna om den felmarginal
som uppstår.
Fortsätta arbeta med 5S för att minska mängden inventarier och få kortare ledtider.

Abstract
Rimaster Kisa AB is a member of the Rimaster Group, the corporation was bought from
Samhall AB in January 2007. The corporation is producing mechanichs needed by the
Rimaster group as well for external costumers. Samhall AB is now functioning as a provider
of labor for Rimaster Kisa, as the company is hiring personnel from Samhall AB. The
company has earlier have had problems with their lead times being far too long. This has
resulted in that the management decided to invest in a new edging press. Areas of work
included in this thesis are, Investigating the investment of an edging machine, implementing
of 5S and a new model of calculating prices of articles. The goal with the report is to reduce
the corporations lead times.
Mainly two different types of edging presses has been studied. The Edging press offered by
DinMaskin is steered by servos while the Amada machine s steered by hydraulics. The servo
steering is a relatively new technology whichs makes it uncertain. There is no significant
difference of price between the two. The main advantage with the Amada offer is the database
solution that comes with it, this guarantees that there is always one unique blue print of every
article. A change in the preparation for one machine will automatically change for all
machines throughout the entire production process.
To reduce lead times the company has started working with 5S. This reports presents
protocols to aid the employee responsible for the 5S work of the factory.
The model for calculating prices is based on a model used by Rimaster Polen. The model has
been modified for the needs of the factory in Kisa. The model calculates with parameters for
the potential production capability, using this leads to a margin of error with prices higher
than needed to be. The company should always be aware of this margin of error so that they
do not loose clients because of it. When using this model the company protects themselves for
the future. They are not as dependent of the cheap labor gained by Samhall AB. The model
calculates cost factors ready to be implemented in the MRP-system, prices are then calculated
with the MRP-system.
Conclusion:
The company should accept the offer made by Amada
Implement the model for calculating prices fully, but be aware of its margin of error.
Continue the work with 5S that has already been started.
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1. Inledning
Rimaster Kisa AB är ett dotterbolag till Rimaster AB, som har sitt huvudkontor i Rimforsa i
Östergötland. I Januari 2007 förvärvades anläggningen i Kisa och dotterbolaget grundades.
Anläggningen var från början en renodlad Samhall verksamhet. Verksamheten i anläggningen
bygger på att Rimaster hyr personal ifrån Samhall samt har egen personal. Tanken med
förvärvet av enheten i Kisa hos moderbolaget, är att en del av den mekaniktillverkning som
moderbolaget tidigare köpt från externa legotillverkare ska kunna tillverkas inom koncernen.
Detta för att kunna ha kontroll över hela produktionskedjan men även för att öka
vinstmarginalerna inom koncernen. Då det är uttalat att om Rimaster Kisa AB har möjlighet
till att producera en detalj till nuvarande försäljningspris eller billigare så ska detaljen fasas in
i Rimaster Kisa AB.
Den här infasningen har tidigare tagit väldigt lång tid. Rimaster koncernen arbetar enligt High
mix, Low volume, d.v.s. en stor artikelflora med låga volymer. Detta ställer krav på att tiden
det tar att fasa in en detalj i produktion är väldigt kort, vilket alltså inte har varit fallet tidigare.
Då verksamheten i Kisa är relativt ny är det många saker som för tillfället ej fungerar
tillfredställande utöver den nyss nämnda infasningstiden. Företaget har ingen ISO certifiering
gällande kvalité och miljö, långa ledtider samt att produktionsflödet påverkas av två olika
underleverantörer, mycket handpåläggning i produktionsprocessen vilket leder till en
reducerad kvalitetsnivå, Företaget har svårt att kalkylera priser bland annat p.g.a. varierande
personalkostnader i och med avtalet med samhall. Svårigheter i att planera produktionen
p.g.a. utformningen av avtalet med Samhall, bristande kompetens hos personalen. Rimaster
Kisa AB är dock medvetna om vad som inte fungerar tillfredställande i företaget och jobbar
kontinuerligt med ständiga förbättringar. Ett stort steg för att korta ner infasningstiden och
ledtiderna har tagits då man beslutat sig för att investera i en ny kantpress. Denna investering
är en central del i denna rapport

1.1 Frågeställning
Det som kommer att utredas i den här rapporten är hur investeringen i en kantpress ska
hanteras. Hur investeringen påverkar ledtider, produktivitet och ekonomin. En layout över
produktionen kommer att tas fram för att säkerställa att den nya kantpressen kommer att få
plats. Rapporten kommer att utreda även i den nya kantpressen. Det finns en mängd frågor
som behöver besvaras inför investeringen. Rapporten kommer att behandla dessa såväl som
andra frågor gällande övrig produktion för att öka produktiviteten och minska ledtiderna.
Därför har en övergripande analys av företaget gjorts med denna enkla frågeställning.
Hur kan Rimaster Kisa AB minska sina ledtider och få en mer effektiv infasningsprocess?
Hur ska Rimaster Kisa AB kalkylera vid infasning av nya artiklar samt vid revision av pris på
gamla artiklar?
Denna övergripande frågeställning ger frihet att utreda delar av verksamheten som ej fungerar
tillfredställande istället för att begränsas till en viss del av produktionen.
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2. Bakgrund
2.1 Metod
Den grundläggande metodiken har varit att först analysera problem och frågeställningar. För
att på så sätt erhålla en förståelse för hur verksamheten är uppbyggd och vad som behöver
göras. Problemen har därefter analyserats utifrån tillgängligt material och teorier om Leanproduction och ekonomiska kalkyler. I diskussion med företagsledningen har det beslutats om
vad som är lämpligt att implementera på anläggningen i Kisa. Material från Rimaster
koncernens intranet har omarbetats och behandlats så att det går att använda sig av i Rimaster
Kisa AB.

2.2 Ordlista
Dxf,

Digital exchange format är ett filformat som används för att
transferera data mellan olika CAD system.1

Normtid,

Den planerade tid det tar att producera en detalj för en person utan
arbetsnedsättning

Producerad tid,

Den tid det med nuvarande produktionsalternativ tar att producera
en detalj.

2.3 Rimaster AB
Rimaster är ett privatägt bolag och grundades 1982. För tillfället är det ungefär 500 anställda i
sex segmenterade bolag. Rimaster ser sig som en produktionspartner som tillhandahåller
utveckling och produktion inom el, elektronik och mekanik. Företaget arbetar med fokus på
fyra kundsegment.2
Dessa fyra är:
• Industriautomation.
Slutprodukter är t.ex. Robotsystem, förpackningsmaskiner och ytmonteringsmaskiner
• Kommunikationssystem
Slutprodukter är t.ex. Radarsystem och transpondersystem
• Specialfordon
Slutprodukter är t.ex. Truckar, container truckar och underjordsdumper
• Transportfordon
Slutprodukter är t.ex. Bussar, tåg samt avgasreningssystem för bilindustrin.3

1

http://www.digimap.gg/glossary 29/5-20082008-06-10
http://ww.rimaster.com/website1/1.0.1.0/3/1/index.php 2008-06-10
3
http://www.rimaster.com/website1/1.0.1.0/12/1/index.php 2008-06-10
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Figur 1

Rimaster AB arbetar med en matrisorganisation. Detta för att se till att hela koncernen arbetar
åt samma håll med gemensamma övergripande mål. Då hela Rimaster koncernen ägs internt,
de olika grenarnas VD:ar äger en liten del av bolaget och resten som är den övervägande
delen av bolaget ägs av en av grundarna. Därför finns inga intressenter i form av aktieägare
som vill ha en kortsiktig vinst, långsiktiga investeringar kan göras i koncernen man slipper
därför jaga goda resultat inför varje bokslut fokus ligger istället på den långsiktiga tillväxten i
företaget. Den frihet som det interna ägandet ger syns tydligt då ett flertal förvärv och
expansioner på nya marknader har gjort de senaste åren. Enligt Toyotas produktionssystem
gäller det att ha en långsiktig filosofi om var företaget är på väg och hur man når dit. Det
gäller även att se till att hela företaget arbetar åt samma håll vilket säkerställs genom den
matrisorganisation som Rimaster AB arbetar med.4

2.4 Rimaster Kisa AB idag
Kalkylering sker godtyckligt och priser baseras ofta på de priser som samhall haft innan
övertagandet av anläggningen januari 2007. Rimaster Kisa AB har två olika lönekostnader
dels en för personal anställd av Rimaster samt en för inhyrd personal från Samhall. Till
Rimaster personal betalas en vanlig månadslön som på vilket företag som helst, men till
Samhall betalar man ett visst antal kronor per timma på den tid det skulle ta för en person
reducerad arbetskapacitet att göra den aktuella operationen. Denna uppdelning leder till
problem vid kalkylering då det inte redovisas vad som har producerats av Rimaster personal
och av personal från Samhall. Man har istället valt att göra så att Rimaster betalar ej för den
4
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producerade artikeln på en viss produkt då denna produktion ungefärligt motsvarar storleken
på Rimasters egen arbetskraft. Svårigheterna ligger i att få ut en korrekt tim kostnad för en
operatör oavsett arbetsgivare.
Rimaster Kisa AB använder sig av normtimmar som är satta för personal utan
arbetsnedsättningar. Dessa normtimmar skiljer sig mycket från verklig producerad tid.
Anledningen till varför man använder sig av dessa normtimmar är för att kunna betala korrekt
pris till Samhall som man betalar för varje producerad normtimma.
Planeringen i företaget försvåras på grund av att det är dessa normtimmar som används i
MRS-systemet istället för att använda den tid som produktionen verkligen kommer att ta.
Detta leder till minskad leverensprecision och onödiga produktionstoppar- och svackor.
För att säkerställa kvalitén på producerat gods håller Rimaster Kisa AB på att utveckla ett
Kvalitetssystem. Ett flertal pågående processer har på börjats för att till en början bli
verifierade enligt ISO 9001. Några av dessa pågående processer är att ta fram processkartor
för företagets olika verksamheter. Ta fram befattningsbeskrivningar för de olika roller
företagets anställda har. Även en grundläggande ritningsutbildning har påbörjats.
För att säkerställa ordning och för att nå en ökad produktivitet med mindre slöseri har ett
arbete med Toyotas 5S metod påbörjats. Mer om detta arbete går att läsa om under rubriken
5S i denna rapport. En översikt över organisationen hos Rimaster Kisa AB följer
nedan.

Figur 2
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2.5 Samhall
Samhall har drygt 22000 medarbetare på 250 orter runt om i Sverige och är därmed ett av
landets största företag. Företagets anställda har funktionshinder vilket innebär en nedsatt
arbetsförmåga. Företaget har en uttalad strategi att se till så att alla får göra det de är bra på.
Företaget har många kompetensområden så som tillverkning, montering, förpackning, lager
och logistik, fastighets- och markskötsel, städning och äldreservice.5
Som tidigare nämnt ägde Samhall anläggningen som Rimaster Kisa AB idag innehar. Dock så
har ett bemanningsavtal slutits mellan parterna. Rimaster betalar samhall för varje planerad
timma dvs normtimmarna. En normtimma motsvarar den tid det tar för en anställd utan
arbetsnedsättning att utföra ett arbete. Avtalet är utformat så att Rimaster betalar Samhall för
alla planerade normtimmar förutom för normtimmarna för ett fåtal artiklar vars planerade tid
ska motsvara de som är anställda direkt av Rimaster.

5

http://www.samhall.se/templates/page.aspx?id=1432 2008-06-03
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3 Genomförande
3.1 Testplan Amada Alingsås 18/4
Den 18/4 2008 genomfördes tester på framförallt beredningsfunktionalitet och
användarvänlighet på Amada Swedens lokaler i Alingsås. Frågeställningarna och resultaten
om maskinens kompabilitet som skulle besvaras under dagen i Alingsås följer nedan.

3.1.2 Beredning
Fungerar beredningen på ett tillfredsställande sätt?
Den beredningsmodul som Amada använder sig av, består av två mjukvaror, dels AP100 som
är en 2d cad mjukvara med en 3d vy, dels BendCAM som mer eller mindre automatiskt väljer
verktyg och gör pressprogrammet för kantpressen.
All ritning och måttsättning sker i en 2d vy. Hela tiden ses dock en 3d vy av den färdiga
produkten. Vilket underlättar då man omedelbart ser om bockning sker i rätt riktning och om
rätt bockningsavdrag används. Verktygssättning som utförs i BendCAM sker enkelt genom att
man får förslag av programmet om vilka verktyg som är möjliga att använda. Listan på
användbara verktyg kan ändras så att man ser dels de verktyg som finns i anläggningen idag.
Eller så kan man få en lista på Verktyg i Amadas verktygskatalog som är möjliga att använda
på den specifika bockningen. Även en bockningssimulering skapas i BendCAM för att
underlätta för operatör vid uppsättning av verktyg och vid pressning.
Finns det möjlighet att använda 3d solider som sat och step format i beredningsmjukvara?
Det finns möjlighet till att använda 3d solider. Amada är dock öppna med att säga att den
mjukvara som utbereder 3d solider i AP100 ej är tillräckligt bra. De har därför offererat en
extern mjukvara som heter Autopol vilket idag anses vara den bästa mjukvaran för att
omvandla 3d solider till 2d. När utbredningen är gjord använder man den dxf fil som skapas
för att sedan verkygssätta och bereda detaljen. Denna lösningsgång presenterades och testades
med ett godkänt resultat under besöket i Allingsås. Den ideala lösningen vore att all beredning
gjordes i en och samma mjukvara för att uppnå högsta möjliga kompabilitet.
Finns det möjlighet att använda 2d format som dwg och dxf i beredningsmjukvara?
Ja. Detta förfarande testades under besöket i Allingsås Så väl på egna produkter som på
demonstrationsartiklar av Amada.
Finns det möjlighet att direkt i berednings mjukvaran att handgripligen ta fram en ritning?
DVS från grunden rita en ritning.
Ja. Detta förfarande testades under besöket i Allingsås
Ger korrekt verktygssättning direkt en användbar ritning?
Bockavdraget anpassas automatiskt av verktygsvalet vilket leder till att om verktygssättningen
är korrekt blir även den färdiga produkten korrekt.
Kan Rimaster sänka sina ledtider genom en effektivare beredning?
Ja möjligheten till offline programmering sänker ledtiderna. Samt när ett standardiserat
arbetssätt för rutiner vid infasning av produkter fungerar kommer även detta sänka ledtiderna.
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När en dxf för producering har tagits fram kan denna användas för att få fram en korrekt
måttsatt ritning?
Ja det går att måttsätta den färdiga dxf som tagits fram under beredningen i AP100.
Finns möjlighet till offline programmering?
Den beredning som tagits fram i AP100 och BendCAM genererar det bockningsprogram som
senare används.
Finns möjlighet att programmera direkt vid kantpress?
Ja möjligheten finns vid eventuellt behov. Så som vid datorhaverier o.s.v.

3.1.3 Operatör
Är svårigheter med användandet av kantpress flyttade från operatören till beredning?
Ja då beredningen skapar en simulering som operatören ska titta på innan bockning inleds.
Simuleringen visar även var verktyg skall sitta och vilka verktyg som skall användas.
Verktygen är märkta med samma parametrar som BendCAM använder och visar i
operatörsinterfacet vilket minimerar risken för fel.
Finns det möjlighet att uppnå en snabbare korrigeringstid?
Då det finns materialskillnader i materialet, felkällor är varierande plåttjocklek, olika
valsriktningar eller variationer i legeringar. Detta innebär att bockningar blir olika på olika
ordrar.
Digipro är en elektronisk vinkelmätare som vid mätning automatiskt korrigerar nästa
bockning för över samt underbockning detta reducerar kraftigt risken för fel av den mänskliga
faktorn vid korrigering.
Är verktygen lättare att hantera än befintliga?
Verktygen fästs direkt underifrån i överbalken på maskinen. I den befintliga kantbocken sker
montering av verktyg från ena sidan vilket innebär att verktygen måste sättas upp i en viss
ordning. Med Amadas kantpress behöver man bara flytta på det verktyg som behöver flyttas
på istället för att som på den gamla vara tvungen att montera ner alla verktyg vid byte av
produkt. Verktygen fixeras i den nya maskinen av ett så kallat snabblås Dessa faktorer
minskar ställtiden för maskinen avsevärt.
Uppnås en mer exakt bockning? (automatisk justering av bakre anslag)
De bakre anslagen i den befintliga maskinen justeras idag manuellt för olika ordrar. Att man
måste göra detta beror på att linjalen som de bakre anslagen är fästa vid förmodligen inte är
helt rak. I den nya kantpressen från Amada så kommer de bakre anslagen vara separat styrda
vilket kommer att säkerställa även om linjalen med tiden blir sned så behövs ingen manuell
justering. Utan justeringen kommer att hanteras på beredningsnivå.

3.1.4 Planering
Underlättar den nya kantbocken produktionsplanering?
Det blir lättare att planera i och med att ledtiderna sänks. Om mjukvaran DrABE köps in finns
möjligheten att optimera kantpressens drift så att så få verktygsbyten som möjligt behöver
göras när ett flertal olika artiklar ska produceras. Att investera i en sådan mjukvara är dock
inte aktuellt för tillfället utan kräver ett flertal kantpressar i produktion för att vara ekonomiskt
försvarbar.

3.1.5 Underleverantör
Underlättar denna form av beredning för underleverantör för stansning?
9

Kan underleverantör av stansning använda sig av den utberedda dxf filen som fås vid
beredning? Ett steg som har tagits för att underlätta stansningsberedning är att Rimaster Kisa
AB numera har en lista på de verktyg som Lottendal Industriservice förfogar över. Vilket gör
att arbetet underlättas för de som bereder på respektive företag.
Finns det möjlighet för Rimaster att från den egna fabriken kunna överföra ett färdigt program
till underleverantörs stansmaskin?
Nej underleverantör av stansad plåt tycker inte att detta vore en lämplig lösning. Då de
förlorar kontrollen över sin egenproduktionsprocess.
Underlättar denna form av beredning för underleverantör av ytbehandling?
Nej investering av kantpress påverkar inte förhållanden för leverantör av ytbehandlingar.

3.1.6 Framtid
Innebär köp av en Amada produkt idag att man låser sig till att köpa Amada produkter i
framtiden?
Den stora fördelen med Amada jämfört med övriga kantpressleverantörer är den
helhetslösning med databaskoncept som Amada erbjuder. Att alla beredningsfiler lagras i en
databas säkerställer att bara en ritning kommer att existera oavsett hur många revisioner det
har gjorts på samma ritning. Till exempel om Rimaster Kisa köper in ett specialverktyg för att
underlätta en bockning. Så räcker det med att verktygssätta den bockningen på nytt. Detta
ändrar bockavdraget och är en förändring som det är primärt att underleverantör av stansning
är medveten om, då det påverkar även deras mått. Med Amadas databaslösning så slår
automatiskt ändringen för kantbocken igenom för samtliga maskiner som använder sig av
databasen. Då det hela tiden bara finns en unik ritning för artikeln. De filformat som genereras
av de olika beredningsmjukvarorna är standardiserade och kan därför användas av andra
CAD/CAM mjukvara med mer eller mindre omarbetning. Därför är man inte helt låst till att i
framtiden köpa enbart Amada produkter men det kommer med hög sannolikhet underlätta för
företaget.

3.1.7 Initial investering av verktyg
Då Rimaster Kisa AB har fått en verktygspott på kr med i den offerering som Amada har
presenterat. Det är tänkt så att Rimaster Kisa AB när som helst kan beställa verktyg ifrån
Amada. Dessa verktyg är då redan betalade i och med verktygspotten som ingår i kostnaden
för leasing. DVS Rimaster Kisa AB får köpa verktyg för 150000 kronor utan ytterligare
kostnader. För att inget stillestånd i produktionen ska uppstå måste det säkerställas att det
initiala verktygspaketet som fås vid leverans av maskinen gör att allt som kan produceras i
den gamla kantpressen även kan produceras i den nya kantpressen. Amada har efter den
befintliga verktygsinventeringen lovat att assistera vid framtagning av ett initialt
verktygspaket.

3.2 Amadas databaslösning
Den databas som Amada använder sig av är en windowsbaserad SQL databas. Principen med
Amadas databaslösning bygger på att det aldrig kan finnas mer än en unik fil med samma
namn. Behövs mer än en maskintyp för att producera en detalj så använder sig alla
maskintyper av exakt samma fil för att bereda och programmera detaljen. En ändring vid en
av maskintyperna slår igenom för samtliga detta säkerställer att det alltid är samma
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måttsättning som används i samtliga maskintyper. Den lösning som Rimaster Kisa AB
planerar att använda sig av är endast en del av Amadas helhetslösning. Denna helhetslösning
kommer att förklaras senare. Rimaster Kisa AB planerar att köpa in den del av
helhetslösningen som är förknippad med kantpressning. Amada kallar den mjukvara som
används till kantpressning för AP100, BendCAM och DrABE.
AP100 är en Cad mjukvara där ritningen sker i 2d. Här finns möjlighet till att från grunden
rita en detalj samt måttsätta befintliga detaljer. Under beredningens gång så ser man hela tiden
en 3d modell av detaljen. Med hjälp av 3d modellen så ser man enkelt att bockningarna sker
åt rätt håll och att korrekta mått ges.
BendCAM är den mjukvara där verktygssättning, simulering, programmering av detaljen sker.
Samt visar för operatören vilka verktyg som ska användas och orienteringen på plåten vid
bockningar. Vid verktygssättning justeras automatiskt bockavdraget för det valda verktyget.
DrABE är ett planeringsverktyg som optimerar verktygsvalet för ett antal detaljer så att dessa
kan bockas med så få verktygsbyten som möjligt. Rimaster Kisa AB har inte för tillfället fått
denna mjukvara offererad och planerar heller inte att köpa den.
Utöver den mjukvara som ingår i AP100 så behövs mjukvara för ut utbreda 3d solider till 2d.
Funktionen finns i AP100 men är ej bra nog. Amada har därför offererat ett program som
heter Autopol.
I den helhetslösning som Amada har konstruerat så använder de sig av dels mjukvaran som
ingår i AP100, motsvarande lösning för Stansning och laserbearbetning samt en egen version
av CAD mjukvaran Solidworks kallad Sheetworks. Sheetworks är samlingsnamnet för
Solidworks samt den insticksmodul som Amada har tagit fram särskilt för plåtbearbetning.
Användandet av Sheetworks gör att de 3d solider som tas fram är kompatibla med den
mjukvara som kommer att användas i produktionen. Detta eliminerar behovet av Autopol
vilket innebär att man har en helt integrerad Amadalösning. Denna lösning är för tillfället ej
aktuell för Rimaster Kisa AB dels på grund av den stora investering det innebär samt att få
produkter konstrueras av Rimaster koncernen då man till största delen är underleverantör till
större företag. Vid infasning av nya produkter får Rimaster Kisa AB oftast en ritning av kund
vilket ej skapar något behov för en konstruktionsmjukvara.
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Figur 3

Detta är ett tänkbart flöde för Rimaster Kisa med en kantpress internt i anläggningen samt en
stansmaskin hos underleverantör där båda maskinerna använder sig av en databaslösning från
Amada. Flödet fungerar sådant att. Filformat från valfria CAD mjukvaror sparas till
databasen. För att kunna bereda 3d solider i AP100 måste de först utbredas i Autopol. Den fil
som skapas av AP100 kan direkt användas av BendCAM för programmering och
verktygssättning av produkten. Eller göras om till dxf format och användas av den mjukvara
som underleverantörens stans använder sig av.

3.3 Ekonomi
3.3.1 Investeringskalkyl
Den grundinvestering (G) som finns i kalkylen är baserad på de leasingavtal som offererats
från återförsäljare av kantpressar som varit i kontakt med rimaster Kisa AB. Den kostnad för
utgifter i samband med kantbocken (U) är baserade på antalet drifttimmar under ett år och
parametrar som försäkringskostnad, energikostnad, anläggningskostnad samt kostnaden för
service och underhåll. Restvärdet (S) är i detta fall den kostnad som uppstår då företaget
köper loss maskinen vid leasingtidens slut. Dessa tre parametrar ger en nuvärdessumma för
maskinen, d.v.s. den totala kostnad som i dag hade motsvarat kostnaderna utspridda på
leasingens längd. Ett annuitetsvärde tas fram för att kunna jämföra de olika alternativen med
varandra då leasingtiden varierar mellan förslagen.
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Figur 4 obs! Fiktiva data

3.3.2 Kostnadskalkyl kantpress
En kostnadskalkyl för de olika förslag på kantpressinvesteringar som Rimaster Kisa AB har
blivit offererade har tagits fram. Kostnadskalkylen visar både vad en timmas produktion
kommer att kosta samt det totala priset på en detalj som produceras i kantbocken. De
parametrar som kalkylen baseras på är hämtade från aktuella offerter, resultaträkningen hos
Rimaster Kisa AB samt den kalkyl för kostnadsfaktorer som kommer att förklaras senare i
rapporten
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.
Figur 5 obs! Fiktiva data

Denna kalkyl är för Amadas offereringsförslag med en leasingtid på 5 år

3.3.3 Kostnadsfaktorer
Då kalkyleringen i företaget tidigare varit relativt godtycklig ansåg ledningen att man var i
behov av att få fram kostnadsfaktorer för de olika produktionsgrupperna i företaget. I den
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polska fabriken som ingår i Rimaster koncernen så har det tagits fram en kalkylmodell för att
får fram dessa kostnadsfaktorer. Vad som gjordes var att man tog fram ett Excel dokument
som med hjälp av kända parametrar räknar fram en kostnadsfaktor per timma på respektive
produktionsgrupp. Detta Exceldokument är nu omarbetat så att det är redo att implementeras i
Rimaster Kisa AB. Resultaten av kostnadsfaktorerna kommer att föras in i MRP systemet
Monitor. Så att man ifrån monitor kan bereda och kalkylera med rätt parametrar.
Kostnadsfaktorer version 1
Det här är den första och mest detaljerade versionen av fliken costfactors. Övriga flikar
Exceldokumentet är i stort likadant genom samtliga presenterade versioner och därför
redovisas bara där stora ändringar har gjorts. Dessa kostnadsfaktorer är beräknade utifrån de
producerade timmarna som Rimaster Kisa AB har producerat det första kvartalet för att sedan
få en uppskattning på hur många producerade timmar företaget producerar på ett år.
Timkostnaden för Samhallpersonal är framräknad genom kvoten mellan det totala antalet
normtimmar och det totala antalet producerade timmar. Kvoten multipliceras med 175 kr
vilket är den betalning Rimaster Kisa AB ska betala till Samhall för varje normtimma. Den
totala lönekostnaden är ett medelvärde för de olika lönekostnaderna. För varje
produktionsgrupp räknar man ut den totala lönekostnaden per år vilket man dividerar med
antalet producerade timmar som produktionsgruppen producerar på ett år. Med den här
versionen får man en bra bild av vad en produktionstimma faktiskt kostar. Men den är för
detaljerad och komplex för att revidera. Samt att på grund av avtalet med Samhall så är man
låst till att kalkylera och därför även planera med normtimmar. Istället för att använda de mer
reella producerade timmarna.

Figur 6 obs! Fiktiva data

Kostnadsfaktorer version 2
Total

Omsättningen och materialkostnaden baseras på den prognos som Rimaster Kisa AB har tagit
fram för 2008. prognosen baseras på resultatet för det första kvartalet. Materialomkostnaden
MO/år är summan av hyreskostnaden för lagret baserat på uppskattning av hur stor yta som
består av lagerytor och truckgångar. Lönekostnaden för logistik avdelningen som består av en
inköpare och en lageransvarig, de övriga löneomkostnader som företaget har samt företagets
fraktkostnader för ankommande gods. Lönekostnaderna har räknats fram utifrån given
månadslön plus den aktuella procentsats för de anställda som skatteverket fastställt.6
6

http://www.skatteverket.se/fordigsomar/arbetsgivareinfotxt/socialavgifter.4.18e1b10334ebe8
bc80005862.html 19/5 2008
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32,42% för anställda mellan 25 och 65 år
21,31% för anställda mellan 18 och 25 år
10,21% för anställda över 65 år
Övriga lönekostnader är personalkostnader som inte består av arbetsgivaravgifter eller lön de
är hämtade ur prognosen för Rimaster Kisa AB 2008. Dessa kostnader är sedan jämt fördelade
över de anställda.
Direkt lönekostnad, overhead samt cost of machines fås fram av övriga flikar i Exceldokumentet.

Figur 7 obs! Fiktiva data

Overhead

Lönekostnaderna är framräknade på samma sätt och enligt samma procentsatser som
Lönekostnaderna för logistikpersonalen. Lönekostnaderna för tjänstemän och administriv
personal är uppdelade efter vilken funktion de har på företaget. Hyreskostnad AFFO är hyran
för den uppskattade ytan av det som varken är produktionsyta eller logistikyta.
Anläggningsomkostnader består av t.ex energikostnaden och kostnaden för gräsklippning och
dylikt. Dessa är hämtade från prognosen för Rimaster Kisa AB 2008. Övrigt är kostnader som
inte faller under kategorierna personal-, maskin-, logistik- och anläggningskostnader. Detta
ger en momentan total TO kostnad samt en TO kostnad per normtidstimma. TO kostnaden per
normtidstimma delas med två då Rimaster Kisa AB anser att de skulle klara en produktion två
gånger så stor som dagens utan att öka TO kostnaderna mer än marginellt. Detta för att få
kostnadsfaktorer som är rimliga.
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Figur 8 obs! Fiktiva data

Direct labour

Denna flik räknar fram vad en anställd i produktionen kostar per år. Samt den totala
lönekostnaden i det fall då all personal från Samhall kommer vara utbytt mot
produktionspersonal från Rimaster. Av de som är anställda i produktionen har en medellön
tagits fram. Arbetsgivaravgifterna och övriga lönekostnader har räknats fram som i
föregående fall.
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Hours

I denna flik räknas det ut hur många produktiva timmar en genomsnitts anställd i produktion
bidrar med under ett år.

.
Figur 9 obs! Fiktiva data

Cost of machines

Maskinkostnaden fås genom addering av de parametrar ifrån prognosen för Rimaster Kisa AB
2008 som faller under maskinrelaterade kostnader. Rimaster Kisa AB har maskiner som redan
är avskrivna och betalda man har förut ej tagit hänsyn till att man i framtiden måste investera i
nya maskiner. Istället har man tagit ut en högre AFFO kostnad men det har aldrig funnits
budgeterat för hur mycket likvida medel som skall vara avsatt för nyinvesteringar. I
samförstånd med ledningen för Rimaster koncernen har nu en återanskaffningskostnad
bestämts till 1000000 kr/år. På grund av att Rimaster får hela sin energikostnad i en och
samma faktura utan särskilda specifikationer på om energin har använts till värme eller till
elektricitet. Så ansågs det lämpligast att hela energikostnaden hamnar under
anläggningskostnader.

Figur 10 obs! Fiktiva data

P&L

I kolumnen Q1+ forecast har värdena hämtats ur prognosen för 2008 för Rimaster Kisa AB
Resultatet skiljer sig dock från prognosen då de erhållna personal bidrag företaget får
medvetet ej tagits med i kalkylen, då personal bidrag är menade att utgå då personalen ej
längre har begränsad arbetskapacitet. Utöver detta har den tidigare nämnda
återanskaffningskostnaden tillkommit. Dessa faktorer motsvarar siffrorna längst ner i bild
nummer.nummer. Då fås samma resultat som i prognosen för 2008.
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I kolumnen Calculation model har omsättningen som krävs för att ha15 stycken Rimaster
anställda i produktion om de övriga kostnaderna förutom materialet kommer att hållas på
samma nivå. Då det finns mycket överkapacitet i företaget inom TO och Logistik för
nuvarande produktion så är en sådan här utveckling inte omöjlig om bara kunderna finns.
Kostnaderna är framtagna under de övriga flikarna i dokumentet.

Figur 11 obs! Fiktiva data

Ekvation för att räkna ut omsättningen

Costfactors

Fliken Costfactors är kärnan i hela kalkylmodellen och resultatet av detta kommer att
användas i MRP systemet för Rimsater Kisa AB. Kalkylering för prissättning kommer att utgå
ifrån dessa kostnader för produktionsgrupperna. Antalet timmar är hämtade från MRP
systemet monitor och är det uppskattade antal normtimmar som Rimaster Kisa AB kommer
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att producera detta år. Uppgifterna baseras på det första kvartalet och har sedan räknats fram
för att få ett uppskattat värde av årsproduktionen.
Anläggningskostnaden är andelen yta som produktionsgruppen använder sig av multiplicerat
med den totala hyreskostnaden.
D.v.s. (Area för produktionsgrupp/Area för hela Anläggningen)*Total Hyreskostnaden
Maskinkostnaden är ungefärligt fördelad över produktionsgrupperna där de största
kostnaderna finns. Lönekostnad och AFFO kostnad räknas fram under övriga flikar i
dokumentet.

Figur 12 obs! Fiktiva data

Kostnadsfaktorer Version 3 slutgiltig.
En del av flikarna har medvetet utelämnats ifrån rapporten Anledningen till att de utelämnats
är att endast en uppdatering av data har gjorts. Strukturen i dem har inte förändrats.
Total

Skillnaden mellan den slutgiltiga versionen och version 2 är att hela anläggningskostnaden för
lagret är med här inte bara hyreskostnaden, som förut var fallet. Fliken är uppdaterad med
resultat från prognosen som inkluderar april månad.

Figur 13 obs! Fiktiva data
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Overhead

Skillnaden mellan den slutgiltiga versionen och version två ligger i att hela
anläggningskostnaden fördelas ut över samtliga ytor i fabriken. I version 2 fördelades bara
hyreskostnaden ut över respektive ytor. Ytorna är uppdelade i Respektive produktionsgrupper
samt TO ytor och logistik ytor.

Figur 14 obs! Fiktiva data

Direct labor

Sättet att räkna ut vad en produktionsanställd har förändrats ordentligt mellan de båda
versionerna. Tidigare fanns det en post som hette övriga personalkostnader, som inkluderade
pensionsavgifter och semesterersättning osv. Dessa räknas nu fram genom schablonpålägg
istället. Kostnaden för den produktion som nu samhall personal står för räknas i kalkylen med
samma tim kostnad som en rimaster anställd. Samarbetsavtalet med Samhall innebär en
konkurrensfördel i form av billig arbetskraft, men om samarbetet ej fortsätter när avtalet med
samhall löper ut så måste Rimaster Kisa vara förberedda på detta. Därför kalkylerar man idag
med en högre kostnad än den reella.
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Figur 15

Hours

Sättet att räkna fram antalet producerande timmar är något annorlunda men samma resultat
uppnås.

Figur 16 obs! Fiktiva data

Costfactors

I diskussion med ledningen för Rimaster Kisa AB så har det beslutats att kalkylera utifrån den
kapacitet som företaget besitter. Det finns en överkapacitet hos TO-personal så att företaget
ska kunna växa. Därför bör kalkylerna även dem vara gjorda så att företaget kan växa. Med
den produktionsvolym som finns idag och med de investeringskostnader som företaget står
inför är det inte möjligt att kalkylera med de kostnader som företaget har idag. Kalkylering
kommer därför ske utifrån kapacitet att producera istället för nuvarande beläggning i
anläggningen. Till en början kommer kalkylerna vara missvisande men med framtida
investeringar så kommer produktionsvolymen att öka snabbt och först då ge kalkylerna
stringens. I och med att poster som det lönebidrag som Rimaster Kisa Ab erhåller ej är
medräknat samt en återanskaffningskostnad har förts in i kalkylerna så innebär detta att
marginaler mot för hög prissättning finns.
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Figur 17 obs! Fiktiva data

3.4 Ledtider
Då Rimaster Kisa AB arbetar med ett stort antal produkter med låga volymer så är ledtiderna i
allra högsta grad avgörande för företagets framgång. Rimaster koncernen benämner
arbetssättet High mix, Low volume.
Att fasa in en ny produkt i företaget är idag svårt och tar lång tid. Beredning och
programmering sker på plats i maskinerna vilket leder till långa stopp i produktionen. Då
operatören, ställaren eller beredaren mer eller mindre testar sig fram till ett godkänt resultat.
Utöver det måste beredningen planeras in under tider då maskinen ifråga ej behövs i
produktion. Dessutom har underleverantörerna upp till en vecka på sig att leverera ordrar. På
många artiklar som är aktuella för att fasas in i produktionen används två underleverantörer
vilket innebär två veckors extra ledtid varav endast ett fåtal minuter är förädlingstid. Enligt
Toyotas Produktions system ses all tid som inte ger produkten värde som slöseri eller muda
som är det japanska ordet för slöseri.7
Att minska inventarierna är också ett avgörande steg som måste tas för att minska ledtider och
ställtider. Rimaster Kisa AB planerar idag att avsluta samarbetet med en kund för att bland
annat minska mängden inventarier. Vilket skulle minska inventarier och material omkostnader
väsentligt. Artiklarna som tillverkas åt kunden kräver ett stort antal fixturer. Vilket tar upp en
stor del av lagerytan på företaget. Ritningar på produkterna saknas helt vilket leder till
oklarheter mellan kund och Rimaster Kisa AB. Förutom att reklamationerna som uppstår i sig
kostar mycket pengar så blir lagerkostnaderna större och onödig lagerkapacitet upptas. På
grund av att ritningar saknas blir tillverkningen ineffektiv då det är upp till operatör att
godtyckligt ändra på produkten för att uppnå ett resultat operatören själv anser vara godkänt.
Detta kontrolleras sedan av en som ej är involverad i operationen. Just godtyckligheten i
tillverkningen leder till mycket slöseri (muda) av företagets kapacitet.
” All we are doing is looking at the timeline from the moment gives us an order to the point
when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the non-valueadded waste” Taiichi Ohno founder of TPS.8
Det första stora steget i arbetet för att minska ledtiderna består i en investering i en kantpress.
7

The toyota way s 28-29

8

The Toyota way s.7
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Den gamla maskinen måste programmeras och beredas vid maskinen vilket som tidigare
nämnts leder till längre produktionsbortfall. Verktygsuppsättningen tar onödigt lång tid då de
vid nedmontering blockerar varandra om flera verktyg används. Eftersom
verktygsuppsättningen idag sker i horisontell led för att sedan skjutas till rätt placering.
I de flesta moderna kantpressar sker monteringen av verktyg vertikalt. Vilket har blivit
möjligt då verktygen blivit mindre och mer lätthanterliga. Då den gamla kantpressen är från
1986 innebär detta att den har mer än 20 år i produktion. Ett sådant långt bruk av maskinen
sliter förstås på den och den har ej bibehållit den precision som är önskvärd. Den minskade
precisionen leder till att maskinen får konfigureras flera gånger på en order vilket leder till
slöseri av såväl material som tid.
Den offerering som Amada har presenterat för Rimaster innehåller en databaslösning
säkerställer en god ritningshantering. Mer om hur lösningen fungerar finns att läsa under
rubriken Amadas databaslösning. En fungerande ritningshantering kommer leda till att rätt
produkter tillverkas och skickas till underleverantör. Dessutom betyder det att svårigheterna
inom kantbockning flyttas från operatören till den som bereder produkten. Vilket är önskvärt i
det här företaget.
Ett senare steg för att minska ledtiderna är att köpa in en stansmaskin till Rimaster Kisa AB.
Detta kommer i princip helt eliminera ledtiden som uppstår då underleverantör för stansning
är inblandad. Stansen kommer att använda sig av samma databaslösning som redan finns vid
inköp av kantpress. Vilket minimerar beredningsarbetet för nya artiklar och revisioner. Då
företaget arbetar enligt High mix, Low volume så är maskinerna sällan uppbundna en längre
tid vilket innebär att den interna lagerbindningen skulle kunna vara liten.
Ledtiden efter investering av kantbock och stans skulle bestå av förädlingstid, beredningstid,
en liten intern lagerhantering samt en ledtid för endast en underleverantör. Elimineringen av
en underleverantör är därför väsentlig för att korta ner ledtiderna.
Då Rimaster Kisa AB producerar ett stort antal olika artiklar med väldigt varierande flöde
genom fabriken är det svårt att införa enflödessystem eller produktionslinor som kan
effektivisera produktionen. Därför är det viktigt att hanteringen mellan produktionsgrupperna
kan ske så effektivt som möjligt. Mer om vad som har gjorts för underlätta hanteringen mellan
produktionsgrupperna finns att läsa under rubriken 5S.

3.5 5S
3.5.1Beskrivning av 5S
5S baseras på den enkla filosofin att ha tillgång till allt du behöver när du behöver det. Detta
kan tyckas vara något som skulle öka inventarierna istället för att minska mängden inventarier
som Toyotas produktions system mångt och mycket bygger på. Men så är inte fallet det
handlar istället om att öka kunskapen om vilka inventarier som behövs var och när.
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5S är en förkortning av fem punkter som skaparna till 5S-verkyget ansåg viktiga att belysa
nämligen.9

Seiri

Sortera,
arrangera
Seiton
Strukturera,
ordna
Seiso
Städa,
renlighet
Seiketsu Standardisera

Identifiera onödiga saker och ta bort dem (utrustning,
filer, dokument, etc.
Placera alla saker nära platsen de skall användas. (de vanligaste
sakerna/filerna) Begränsa antalet saker
Ta bort skräp och smuts se till at arbetsplats och utrustning är ren

Gör de första punkterna regelbundet tills de blir en självklarhet.
Var öppen med information Använd gärna visuella hjälpmedel för
att få problem synliga och åtgärdade
Shitsuke Skapa vana/Se Arbeta enligt standarder träna alla för att kunna se var
till
förbättringar löpande kan göras. Gör regelbundna utvärderingar

3.5.2 5S arbete Rimaster Kisa AB
Tillsammans med produktionschef har en checklista för de olika produktionsgrupperna
företaget har delat in sin verksamhet i (se bilaga2). Checklistorna är utformade så att det är
konkreta problem som initialt är mest uppmärksammade. Detta för att ge projektet en så
effektiv start som möjligt. För att sedan när en viss mognad inom 5S arbetet erhållits ta itu
med mindre konkreta problem.
En ansvarig har valts ut för att med hjälp av checklistan på ett strukturerat och överskådligt
sätt se över verksamheten ifrån ett 5S perspektiv. Förslag som den ansvariga har fört fram till
produktionschefen kommer att dokumenteras på en tavla för att visualisera problemet.
Ansvaret för att åtgärda de föreslagna förändringarna ligger hos produktionschefen.
Visualiseringen av problemet gör att produktionschefen snabbare får en överblick över vad
som behöver ordnas samt att personalen blir mer medvetna om vad som faktiskt görs för att
förbättra arbetsförhållanden och produktionen på företaget. Att personalen ger förslag på
åtgärder i samband med visualiseringen av problem medför att produktionschefen får ett tryck
på sig att åtgärda de problem som finns. Under rubriken standardisera görs även från ovan
nämnda projekt fristående arbeten.
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En visualiseringstavla för infasning av nya produkter samt för verktygsavdelningen har med
hjälp av kvalitetschef och produktionschef tagits fram. Tanken med tavlorna är att samtliga
ska kunna se hur framtagning av nya produkter och verktyg fortlöper. Tavlan för infasning av
nya produkter skall belysa var problem uppstår så att dessa snabbt kan lösas. Tavlan för
verktygsavdelningen belyser även den i vilket skede i processen som problem uppstår, det är
dock ej dess huvudsakliga syfte. Syftet med tavlan är att nå en kontroll över
verktygsavdelningen så att de snabbt ser vad som produktionsledningen anser vara högst
prioriterat. Samt med tiden säkerställa att verktygsavdelningen arbetar efter bestämd
prioriteringsordning. Förslag på visualiserings tavlor hittas i Bilaga 2

3.6 Riskanalys
Rimaster koncernen har som krav på Rimaster Kisa AB att vid investeringar i nya maskiner
skall en riskbedömning för maskinen ifråga göras. Rimaster koncernen har en färdig mall för
detta som har använts vid riskanalysen av den nya kantpressen.
Riskerna som har detekterats är följande
Inaktiverad eller defekt ljusridå, då ljusridån är ett skydd som säkerställer att inget annat än
plåten som ska bockas finn i kantpressen vid bockning finns risken att personalen litar för
mycket på ljusridån och beter sig på ett oaktsamt sätt då de litar på att ljusridån fungerar. Är
ljusridån defekt så uppstår en klämrisk i maskinen för i första hand fingrar och händer.
För att åtgärda detta krävs en noggrann genomgång av säkerhetsrutiner samt utbilda personal
om riskerna som finns vid maskinen. En kontroll av ljusridån vid maskinstart borde minimera
risken för en sådan olycka.
Händer klämda mot överbalken vid bockning, då plåten ibland bockas så pass mycket att den
går i överbalken vid bockning så finns även där en klämrisk. Då operatören håller i plåten som
skall bockas. Operatören måste utbildas om riskerna som finns samt se på den simulering som
programmet BendCAM producerar då upptäcker man snabbt när risk för klämskada finns.
Konsekvensen av skadan blir sällan stor då plåten som bockas så pass mycket oftast är mycket
tunn.
Operatör skär sig vid bockning. Då de plåtar som bockas i kantpressen ofta är stansade så är
de relativt vassa och det finns en risk att operatören skär sig på plåtarna. Den skada som
uppstår är ytliga skärsår och problemet elimineras om personalen använder de
skyddshandskar som finns att tillgå. Även här är det viktigt att utbilda och informera om
riskerna som kan uppstå.

Klämskada vid verktygsupphängning, traditionellt sätt är kantpressningsverktyg stora och
klumpiga. Risken är därför stor att man vid verktygsupphängning tappar ett verktyg på händer
eller ben.
De verktyg som köps in till den nya kantpressen är betydligt mindre och därför mer
lätthanterliga även om risken fortfarande finns så är det mindre sannolikt och eventuella
skador blir ej särskilt allvarliga.

3.7 MBL
Representanter från den fackliga organisationen IF Metall och företagsledning hos Rimaster
Kisa AB träffades angående Med Bestämmande Lagen §19. Mötet gällde investeringen i
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kantpress då riskanalys, produktionslayout och en investeringsbedömning presenterades för
de fackliga representanterna. För protokoll från mötet se bilaga#.

3.8 Övriga alternativ till Kantpressinvestering.
Amada var inte det enda företag som offererade en kantpress till Rimaster Kisa AB. Andra
alternativ fanns även om Amada hela tiden sågs som huvudkandidat till att slutföra affären
med. Rimaster Kisa AB avfördade den offert som Ursviken offererade företaget innan denna
rapport påbörjades och kommer därför inte behandlas. De alternativ som återstod när detta
arbete påbörjades var förutom Amada en offerering ifrån Din Maskin

3.8.1 Din maskin
Den kantpress som din maskin offererade var en Finn-Power Servo Elektriskt styrd kantpress
Modell E80-2550. offereringens stora fördel var att service avtalet ingick i offereringen samt
att garantin var förlängd från ett till fem år. Detta skulle säkerställa att inga oväntade
kostnader för kanbocken skulle uppstå. Offereringen behandlades i samma kalkylmodeller
som alternativen från Amada. Kostnaden för en produktionstimma var lägre en för
offereringen Amada erbjöd på samma leasing tid men högre än den kostnad per timma som
Amada erbjöd vid en leasing tid på 7 år. Detta resultat blev även utfallet vid
investeringsbedömningen som gjordes. Annuitetsvärdet för offereringen från Din maskin låg
mellan annutetsvärdena för Amadas leasing på 5 år och leasing på 7 år . Tilläggas bör att i
offereringen från Din maskin har inga verktyg räknats in vilket finns i Amadas offerering i
form av en verktygspott.
Maskinen är elektriskt styrd av en servomotor vilket är en ganska ny och obeprövad metod
vid kantbockning till skillnad från den mer beprövade hydrauliska styrningen. Inom
stansmaskiner har en övergång skett mellan hydraulisk styrning till en servostyrning vilket har
lätt till ökad precision och produktivitet. En sådan utveckling är möjlig även inom
kantpressning. Men tekniken är fortfarande relativt obeprövad. Enligt Toyotas Produktions
System är ny teknologi ofta svår att standardisera och opålitlig den ses därför som ett hot mot
produktionsflödet. Toyota säger inte att ny teknologi är dåligt men dess funktionalitet måste
verifieras innan den införs i produktionen. Något som Rimaster Kisa varken har tid eller
kompetens för.

27

Figur 18 obs! Fiktiva data

Denna kalkylmall är samma som den som använts vid analys av offereringar från Amada men
baserad en av de offerter som Din maskin har presenterat för Rimaster Kisa AB. De två
slutgiltiga offerter som presenterats av Din maskin har bara marginellt skilts sig från varandra.
Skillnaden låg i om man vill Betala av 15% eller 10% av investeringskostnaden vid
Leasingens slut. Beroende av detta så påverkas den månatliga Leasingkostnaden.

28

3.9 Framtida Investering i Stansmaskin
Den kalkylmodell för att få korrekta kostnadsfaktorer som har tagits fram har även använts för
att simulera införsel av en stans maskin i anläggningen. Den stora fördelen med en stans i
företaget är att man tar kontroll över en större del av produktionskedjan och kan kraftigt
reducera fraktkostnader, legokostnader och ledtider. Dessa faktorer tar dock inte
kalkylmodellen hänsyn till. För att räkna ut leasingkostnaden för stansen har jag räknat med
en investering på fyra miljoner fördelat över 7 år. Stansen faller under produktionsgruppen
excenterpressar som får en area ökning på ungefär 88 m². Utöver detta har energiåtgången för
när både kantpress och stans är installerade ökade med 72000kwh vilket ändras i
anläggningskostnader.

Figur 19

3.10 Produktionslayout

Figur 20
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Så här ser verkstadsdelen av anläggningen ut idag.
Lista över inventarier
10,11,9,17 är excenterpressar
2,5,4 är slipmaskiner
8,6,7 är borrmaskiner
15,16 är punktsvetsar.
19 är den gamla kantpressen
12 är pallställ
26 är rörbockar
De fem rektanglarna i botten av verkstadsdelen är svetsbås
Samma benämning på inventarierna används i samtliga versioner av produktionslayouten.

Figur 21

Detta är ett av de tidigaste förslagen som arbetades fram. Den stora nackdelen med detta är att
fyra stycken pallstall måste flyttas ut på lagret. Vilket med nuvarande lagerhållning inte är
möjligt. Den nya kantbocken är placerad i det övre vänstra hörnet av anläggningen. Excenterpressarna och de mindre maskinerna är placerade i grupper för att ta mindre plats.
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Figur 22

I detta förslag behöver endast ett pallställ flyttas ut på lagret vilket inte är en omöjlighet. Detta
förslag är en modifierad och förbättrad version av den ovanför. Då idén med
produktionsgrupper även används här. Tveksamhet råder dock över hur stort avstånd bakom
den nya kantpressen som behövs vid reparation och service av maskinen.
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Figur 23

Det här är den slutgiltiga och fastslagna ritningen på hur layouten kommer att se ut. Problemet
vid service av den nya maskinen är löst. Det finns även en stor fördel vid installation att
produktionslayout är snarlik den befintliga. Utöver detta så flyttas inget av pallställen ut på
lagret.
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4. Diskussion
De kantbockar som Amada och DinMaskin har offererat företaget klarar de huvudkrav som
företaget har satt upp. De båda maskinernas kantpressningsförmåga är likvärdiga.
Nackdelarna hos DinMaskin är att den är styrd av servo istället för den mer traditionella
hydraulstyrda kantpressningen som Amada offererar. Det finns en risk att det existerar många
barnsjukdomar hos en servostyrd kantpress vilka man slipper med en mer beprövad teknik.
Därmed inte sagt att en servostyrd kantpress är sämre bara att tekniken ej är helt utvecklad.
Den stora fördelen med Amadas offerering är den databaslösning som ingår. Synergierna som
erhålles är mycket stora. Att man säkerställer att det finns en unik ritning gör att man hela
tiden kommer att arbeta med rätt revisionsläge. Ändringar i en operationsberedning kommer
automatiskt slå igenom för samtliga operationer. Detta är ett mycket kraftfullt verktyg för att
sänka ledtiderna. Beredningen kommer att gå snabbare, ställtiderna kommer att sänkas,
korrigeringstiden kommer sänkas samt så säkerställer man att underleverantör av stansning
alltid har tillgång till rätt ritning.
Företaget råds därför att acceptera det som offererats ifrån Amada.
I arbetet för att sänka ledtider inom företaget råds företaget att fortsätta samt utveckla det
arbete med 5S som har inletts. Det är viktigt att den som utses som ansvarig för 5S följer
orderkedjan och rapporterar brister till produktionschef snarare än att försöka åtgärda
problemen på egen hand. När de inledande målen är uppnådda gäller det att bygga ut 5S
arbetet för att uppnå ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar. Företaget har redan
implementerat den slutgiltiga kalkylmodellen som presenteras tidigare i rapporten. Värdena
om kostnadsfaktorer är implementerade i MRP-systemet och används nu i skarpt läge.
Företaget måste revidera dessa data regelbundet för att säkerställa sina kostnader, så att
kunder erbjuds rätt pris. Nackdelen med denna slutgiltiga kalkylmodell är att företaget ej har
full kontroll över sina kostnader då den är beräknad utifrån företagets potentiella produktion.
Kalkylmodell 2 ger en bättre översikt för företagets faktiska kostnader, men då företaget har
överkapacitet på TO-resurser ger denna kalkylmodell ej en rimlig prissättning mot kund.
Företagets överdimensionering av TO-resurser är för att företaget snabbt skall kunna växa.
Denna tillväxt kan ske snabbt då Rimasterkoncernen vill förlägga så stor del av den mekanik
man använder sig av i Kisa fabriken. En sådan tillväxt är då ej orimlig då kunderna redan
finns om Rimaster Kisa kan uppnå kompetens och konkurrenskraft nog för att tillverka dessa
detaljer. Företaget råds att använda sig av kalkylmodell 3 i MRP-systemet men att kontrollera
sina kostnader regelbundet med hjälp av kalkylmodell 2. Detta för att säkerställa så att
kostnaderna ej kommer att skena iväg med en ökad produktion. I den slutgiltiga
kalkylmodellen tas ej hänsyn till att företaget har personal inhyrd av Samhall AB eller den
ersättning för arbetsnedsättning som företaget erhåller. Dessa faktorer leder till en felmarginal
vilket kan resultera i att kunder erbjuds ett för högt pris. Vilket slutligen kan leda till att
kunder förloras. Fördelarna med att kalkylera på detta sätt är att företaget garderar sig mot
framtiden. Om avtaet med Samhall ej förnyas kan Rimaster Kisa AB fortsätta att producera
med samma prisnivå på sina produkter som tidigare. Likaså ifall att ersättningen för
arbetsnedsättningen skulle utebli.
För att företaget ytterligare ska kunna sänka ledtider och kontrollen av sin produktionskedja
råds företaget att investera en stans. Investeringen bör dock ske först efter att personalen
uppnått en rimlig kompetensnivå, gällande databashanteringen och beredningen. Att uppnå en
hög kompetensnivå på dessa två punkter är ett måste för att investeringen av så väl stans som
kantpress skall kunna löna sig.
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Bilagor
Bilaga 1

Protokoll
Ärende: Information MBL§19 investering av kantpress
Närvarande: Jan-olov Andersson, Jesper Käll, Markus Birgersson, Ulf Johansson (Metall)
Göran Ulvan (Metall)

§1. Jan-Olav informerade om beredningsflöde med integrerad databas lösning.
§2. Markus presenterade ett nytt layotförslag,
§3. Markus och Jesper presenterade en riskbedömning av maskinen.
§4. Jan-Olov gick igenom resultatet från slutgiltig genomgång av kantpressen
§5. Markus visade den checklista för inköp av maskiner och utrustning som var gjord
§6. Då inga avvikande meningar framkom beslutades att Kenneth Pettersson ska få i uppdrag
att skriva en beställning på kantpressen.

Bilagor: Bereningsflöde-integrerad
databas lösning,Layout, Riskbedömnin
Resultat från slutgiltig genomgång av
kantpress och checklista.

Vid protokollet
Kisa 080530

Christer Löfqvist
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Bilaga 2 Visualisering och 5S
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