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I. Förord 
Denna rapport är ett examensarbete som omfattar 7,5 HP för CAD-Tekniker på 
Halmstad i Högskola och är skriven av Joakim Tegnhammar och Adam Jansson. 
Projektet är gjort i sammarbete med Formteknik Väst i Gislaved AB och skapades 
under perioden Mars 2017 till och med Maj 2017. 

Vi vill säga stort tack till uppdragsgivaren Formteknik Väst AB för ett mycket 
spännande och inspirerande arbete som gett oss mycket kunskap och erfarenheter 
inför arbetslivet, men även inför våra kommande studier i 
maskiningenjörsprogrammet som vi båda tänkt fortsätta med. 

Till slut vill vi tack Håkan Petersson som varit vår handledare under arbetets gång. 
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II. Sammanfattning 
Detta examensarbete är gjort i sammarbete med Formteknik Väst i Gislaved AB. 
Företaget vill öka sin produktion, för att möta den ökade efterfrågan, genom att 
optimera sin nuvarande fabrik utan att behöva göra några tillbyggnader. Problemet är 
att företaget just nu inte har speciellt mycket plats för att sätta in nya maskiner, 
produktionen behöver alltså ökas på andra vis. 

Syftet med detta arbete är alltså att komma på och visa sätt som Formteknik Väst i 
Gislaved AB kan optimera sin produktionshall för att öka produktionen. Verktyg vi 
har använt oss utav är bland annat Theory of constraint som är en 
produktionseffektivisering metod, men även Computer-Aided Design i programmet 
CATIA V5 för att få en överblick på hur fabriken ser ut och kan se ut framtiden. 

Författarna har som mål att företaget efter avslutat arbete skall få idéer och inspiration 
på hur det sedan kan förbättra och höja sin produktion. 

Studien visar att där finns en hel del att optimera och förändra, bland annat genom en 
travers och dessutom genom något så enkelt som bättre förvaring av det som ingår i 
produktionsprocessen samt färdiga artiklar. 

III. Abstract 
This thesis is made in collaboration with Formteknik Väst i Gislaved AB. The 
company wants to increase its production to meet the increased demand and they 
want to do this by optimizing its existing factory without having to expand it. The 
problem is that the company currently does not have much space to put in new 
machines; one has to increase production in other ways. 

The purpose of this thesis is therefore to find and show other ways for Formteknik 
Väst i Gislaved AB to optimize its existing production hall. Tools we’ve used include 
Theory of Constraint, a production efficiency method, but also Computer-Aided 
Design in the program called CATIA V5 to get an overview of how the factory looks 
and how it can look in the future. 

The authors hope that after this work the company will get ideas and inspiration on 
how they can improve and increase their production. 

They study shows that there is a lot to optimize and change, among other things 
through a traverse and additionally through something as simple as storage. 
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1. Inledning 
Formteknik Väst har under en längre period succesivt ökat sin försäljning till den 
grad att det inte kan möta efterfrågan längre. Därför har författarna fått i uppgift att 
komma med förslag som ökar produktionstakten. 

1.1 Företaget 
Företaget som vi har valt att samarbeta med heter Formteknik Väst i Gislaved AB. 
Fram till 2010 var företaget ett fristående företag och hade då namnet AB Västbo 
Plast. År 2010 förvärvades företaget och blev ett dotterbolag till Formteknik i 
Gislaved AB och började där med en expansiv fas. I detta arbete kommer Formteknik 
i Gislaved AB att nämnas som ”Formteknik” och Formteknik Väst i Gislaved AB att 
nämnas som ”företaget” eller ”Väst”.  

1.1.1 Formteknik i Gislaved AB 
Formteknik grundades 1972 som en verktygsmakarfirma åt den lokala plastindustrin. 
Under mitten av 80-talet införskaffades en formspruta för att kunna verifiera 
formverktygen. Sedan dess har verksamheten expanderat på verktygssidan såväl som 
med formsprutningsproduktionen. År 2008 gjordes en stor tillbyggnad och flertalet 
nya maskiner köptes in. När tillbyggnaden var klara och de nya maskinerna var i full 
drift insåg ägarna att det inte var tillräckligt och de bestämde sig för att de behövde 
förvärva ett till företag för att klara av att producera i den takten som behövs. Valet 
föll på dåvarande AB Västbo Plast som hade en stor produktionskapacitet som då inte 
utnyttjades fullt ut. Väst har 35 anställda (2017-06-07) och omsatte år 2016 63,5 
miljoner kr. 

1.1.2 Formteknik Väst i Gislaved AB 
Företaget grundades 1949 och hade då en verksamhet som bestod av formsprutning 
och zinkgjutning. Sedan dess har zinkgjutningen försvunnit och företaget har valt att 
endast fokusera på formsprutning. Väst har en omsättning på 16,1 miljoner kr och har 
i dagsläget (2017-06-07) 11 anställda. 

 

1.2 Bakgrund 
Företaget har sedan de förvärvades av formteknik kraftigt ökat sina orderböcker och 
har idag kommit till det stadiet att företaget behöver effektiviseras för att kunna öka 
sin produktionskapacitet. Företaget vill inte göra några förändringar på byggnaden 
och vill att produktionsökningen sker via effektivisering och optimering av 
produktionslinan samt att det görs plats för installation av en ny formspruta. 
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1.3 Maskinpark 
Väst har idag 19 formsprutor av olika märken och låskraft, se bilaga 1. De har även 
flertalet götplock och robotar. Företaget har beställt en ny formspruta som ännu inte 
finns på plats och har bestämt sig för att göra sig av med två befintliga formsprutor då 
de inte längre håller måttet.  

2. Frågeställning och metodbeskrivning 

2.1 Problembeskrivning 
Författarnas uppgift är att med hjälp av olika utvecklingsstrategier och metoder samt 
CAD-program komma fram till ett eller flera sätt att öka produktionstakten på 
företaget. Företaget vill att författarna ska fokusera på att göra skillnad och kräver 
därför ingen statistik över hur mycket man egentligen ökar produktionen med sina 
förändringar. Man ser även att författarnas ändringar ska minska slitaget på ställare 
t.ex. tunga lyft och onödigt fysiskt arbete. 

Ytterligare en anledning är att företaget inte vill göra några förändringar på 
byggnaden, författarna måste alltså skapa ny plats i den befintliga fabriken. 

Problemformuleringen har definierats som ”Vad kan göras för att öka produktionen i 
fabriken?”. 

2.2 Syfte/mål med arbetet 

2.2.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att författarna med hjälp av kunskaper de fått från deras 
utbildning skall hjälpa företaget med att öka sin produktion.  

2.2.2 Mål 
Målet med arbetet är att företaget skall efter utfört arbete av författarna ska ha ett eller 
flera förslag på hur fabriken kan effektiviseras. 

Författarna skall dessutom göra en 3D-modell med hjälp av CAD-program. Detta 
efter önskemål ifrån företaget då de just nu endast har omoderna och inkorrekta 2D-
ritningar på papper, se bilaga 2. 
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2.3 Planering av projekt 
Arbetet startade med att författarna satte sig ned med företaget och diskutera vad som 
redan hade bestämts och vad företaget vill få ut av arbetet. Författarna har sedan dess 
varit och besökt företaget vid två andra tillfällen. 

I början av projektet lades all tid på insamling av data och information, medans de 
sista fyra veckorna lades på rapportskrivning och CAD-modellering. 

2.4 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen kommer författarna att visa vilka metoder och verktyg 
man använt för att skapa detta examensarbete. Man kommer även förklara vad dessa 
verktyg går ut på. 

2.4.1 Fredy Olsson 
Fredy Olsson är en produktionsutvecklingsmetod och är bra när man ska ta fram en 
ny produkt. 

Fredy Olssons metodik består utav tre delar: 

Principkonstruktion 

Är det första stadiet av metoden, i denna del tar man fram en konceptuell design på 
hur produkten kan se ut. (Olsson, Principkonstruktion, 1995) 

Primärkonstruktion 

I primärkonstruktionsdelen bestämmer man sig för en specifik design. Efter 
primärkonstruktionen finns en klar bild på hur produkten skall se ut. (Olsson, 
Primärkonstruktion, 1995) 

Tillverkningskonstruktion 

Sista steget av Fredy Olssons metod är tillverkningskonstruktion, det är i detta steg 
produkten förbereds för tillverkning och oftast testas en prototyp. 

2.4.2 Lean Production 
Lean Production eller LEAN är en utvecklingsstrategi som har sitt ursprung på 
Toyota. Syftet med LEAN är att effektivisera produktionsprocessen genom att hitta 
och ta bort onödigt arbete. Man kan enkelt säga att Lean Production är ”Mer värde för 
mindre arbete”.  
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2.4.3 TOC – Theory of constraint 
TOC eller Theory of constraint är den utvecklingsstrategi som författarna valt att 
använda sig mest utav, denna strategi är en del utav LEAN. TOC handlar i stora drag 
om att identifiera ”flaskhalsar” i sin produktion.  

TOC utvecklades av Elijah M. Goldratt år 1998. Han beskrev teorin i sin bok mycket 
simpelt genom ett scoutläger. Goldratt menade att om scoutgruppen skulle ut och 
vandra på en smal stig. De bildade ett led men det uppstod ett problem. Problemet 
som uppstod var att ledet blev längre, man tvingas stanna upp och vänta in de som 
var längre bak hela tiden. Man upptäcker att en av pojkarna i mitten går långsammare 
än de andra och därför gör att alla barn bakom honom även de blir långsammare - 
man hade helt enkelt identifierat ”flaskhalsen”. För att åtgärda detta problem ställde 
man personen som gick långsammast längst fram och fick då effekten att alla gick 
lika snabbt. Man var då tvungen att åtgärda det problem som sinkade mest innan man 
började med något annat. (Stevenson 2012) 

TOC brukar sammanfattas med fem steg: 

Hitta flaskhalsen eller begränsningar i produktionen 

I detta steg letas den enskilda delen som begränsar produktionen upp. 

Maximera användingen av begränsningen så mycket som de går 

Försök göra snabba förbättringar på delen som är begränsad med hjälp av befintliga 
lösningar. ”Gör det bästa av vad du har”. 

Lägg alla andra steg bakom begränsningen 

Lägg allt fokus på detta problem. Undersök även andra delar av produktionen och 
försäkra dig om att de är beroende av din identifierade ”flaskhals”. 

Försök lösa upp/ta bort flaskhalsen 

Om flaskhalsen fortfarande existerar så tar man reda på vad som krävs för att lösa 
upp den även om det innefattar investeringar. 

Börja om från steg ett och hitta en ny begränsning 

När flaskhalsen blivit upplöst går man vidare och letar upp nästa flaskhals i 
produktionen. 
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2.4.4 KBE 
KBE är ett arbetsätt som användas i CAD-program, i författarnas fall CATIA v5. När 
man använder KBE utgår man ifrån formler och parametrar. Konstruktören kan 
därefter istället för att gå in på varje enskild detalj styra alla detaljer ifrån dessa 
formler och parametrar, perfekt när man har många liknade delar. Detta sparar alltså 
mycket tid och konstruktörens chans till småfel minskas avsevärt. 

KBE är även bra när man behöver ha koll på volym och vikt på sina detaljer och man 
har t.ex. möjlighet att lägga in automatiska varningar som dyker upp om man 
överskrider en förutbestämd max vikt. 

2.4.5 Observation 
Observation är en metod som nämns i LEAN Production.  Det är en underskattad 
metod när det gäller produktionsutveckling. Genom observation får observatören en 
tydlig bild av hur det ser ut i produktionen. Man kan välja att observera genom att 
filma och sedan studera filmen i efterhand eller genom att aktivt observera och 
diskutera under tiden. 

2.5 Avgränsningar/Begränsningar 
Begränsningar författarna har i arbetet är att vissa maskiner inte kan flyttas, då det 
hade skapat för stora, icke lönsamma ändringar i fabriken. 

Författarna har inte utrustning eller ekonomin för att kunna mäta med millimeter 
precision utan får använda sig av andra metoder. Detta kommer författarna ta hänsyn 
till när de planerar och kommer därför använda sig av säkerhetsmarginaler vissa 
gånger. 

Väst har beställt en ny formspruta, då formsprutan ännu inte levererats och företaget 
inte har några exakta mått på den kommer författarna inte kunna rita in formsprutan i 
3D-modellen. Författarna kommer att avsättas en uppskattningsvis stor yta där 
maskinen kan placeras. 

Författarna ser även tiden som en begränsning i arbetet, de hade kunnat optimera 
fabriken än mer ifall de hade haft mer tid på sig men kände att de var tvungna att 
lägga optimeringen på en lagom nivå rent tidsmässigt och inte påbörja någon 
optimering de inte kunde fullfölja.  

Författarna har valt att inte gå in på kostnaderna på de investeringar som behöver 
göras då företaget vill använda sig av företag som de redan har en etablerad kontakt 
med. Detta gör att företaget redan har bestämt sig för vilka leverantörer de vill 
använda och finner att en vidare analys av leverantörer är överflödig. 



 
10 

 

 

3. Användning av metoder 
För att kunna lokalisera och hitta förbättringsområden i fabriken har författarna 
använt sig av ett flertal metoder. Som en röd tråd för att hitta förbättringsområden har 
TOC – Theory of Constraint använts medens Fredy Olson har använts för att få fram 
en kravspecifikation för traversen. 

Man har även använt sig av Computer-Aided Design när man skapat en modell av 
fabriken. 

3.1 Förstudie 
Författarna var i kontakt med företaget och gjorde ett besök på fabriken och prata 
med de ansvariga, det visste att företaget hade haft en diskussion om ändringar länge 
och ville se om arbetet passade rent tidsmässigt. 

Företaget använder sig av truckar i fabriken och författarna kollade upp information 
och dimensioner på dessa för att kunna ha med i beräkningarna. 

Efter tips från företaget har författarna varit på besök hos formteknik som är en 
mycket mer modern fabrik som liknar det som företaget vill åstadkomma. 

För att kunna modellera pallställen i 3-D modellen har författarna tagit reda på mått 
för dessa, man har även fått information om att företaget skall köpa in ett antal nya 
pallställ mått på dessa har också undersökts. 

Författarna har även gått igenom arbeten de har gjort tidigare för att hitta hjälp eller 
metoder hur de skall gå tillväga under detta arbete.  

3.2 Mätning 
Då det inte finns några befintliga ritningar, se bilaga 2 och företaget ville ha en 3D-
modell på hela anläggningen var författarna tvungna att mäta hela fabriken i tre 
dimensioner. Detta gjordes till en börja med ett 50 meters måttband. Detta tog väldigt 
lång tid och gav en förhållandevis stor felmarginal. Efter diskussion med ägarna av 
företaget köptes en laser mätare in. Detta gjorde arbetet betydligt enklare och mer 
precist. Laser mätaren kan man även se som en effektivisering i sig som företaget har 
nytta av då tiden för flytt av maskiner och pallställ kommer att minskas. 
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3.3 Arbete med Theory of Constraint 
Arbetet har skapats och planerats genom användning av TOC metoden. Denna metod 
har lämpat sig väl till arbetet författarna har blivit tilldelade, detta på grund av att man 
fokuserar på de största problemen man hittar som i sin tur leder till snabba och 
effektiva förbättringar, perfekt när man arbetar med begränsad tid. Författarna har 
använt denna metod som en röd tråd genom hela arbetet. 

Identifiera “flaskhals” 

Författarna identifierade genom observation verktygsbytet i 
formsprutningsmaskinerna som en flaskhals. 

Maximera användingen av begränsningen så mycket som de går 

Författarna identifierade inga befintliga lösningar på problemet, förutom att 
pallställen kunde omplaceras. 

Lägg alla andra steg bakom begränsningen 

Författarna valde att enbart fokusera på traversen till en början. Därefter tog de tag i 
planeringen av pallställen samt det automatiska materialförsörjningssystemet. 

Försök lösa upp/ta bort flaskhalsen 

Flaskhalsen existerade fortfarande så att författarna presenterade en rad lösningar 
innefattande investeringar som företaget bör genomföra. 

Börja om från steg ett och hitta en ny begränsning 

Författarna upprepade processen så långt tiden räckte. 

 

3.4 Arbete med KBE 
Att installera en travers i taket kräver en del av författarna när det gäller omplanering 
av maskinhallen. KBE har varit ett viktigt verktyg i just detta. Författarna har kunnat 
skapa en kopia av fabriken i CAD-programmet Catia V5 med just KBE som verktyg, 
efter detta har man enkelt kunnat se hur mycket plats man har att arbeta med, både i 
höjd och breddled. 

KBE har också varit ett viktigt verktyg när författarna planerat ut vart pallställen skall 
stå. Med hjälp av KBE har det varit enkelt att flytta runt och bestämma vart det skall 
placeras. 
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3.5 Arbete med Freddy Olsson 
Författarna har endast snuddat på Freddy Olssons metodik. Anledningen till detta är 
dels tidsbrist och att man valt att fokusera på andra saker. Man har dock valt att 
använda Freddy Olssons metod när man tagit fram krav och önskemål ifrån företaget 
när det gäller traversen. Författarna anser att man får en tydlig bild av att använda sig 
av kravspecifikationen ifrån denna metod. 

3.5.1 Kravspecifikation för travers och pallställ 
För att kunna veta vilken typ av travers samt hur stor travers som skall beställas 
använde sig författarna av en kravspecifikation ifrån Freddy Olssons metod. För att 
inte missa något i placering av pallställen valde författarna att skriva med dess krav i 
kravspecifikationen. 

(Figur 3.1) 

Max höjd på travers 949 mm K 
Traversbredd 17365 mm K 
Minsta lyftkraft Travers 2500 KG K 
Snigelfart på travers  K 
Minimera ytan som krävs för maskiner Ö 

Möjlighet för automatisk materialsystem Ö 

Rördragningen skall inte påverka produktionen Ö 

Plats för nya robotar Ö 

Frigång mellan pallställ 3 m K 

Avstånd mellan dubbelpallställ 30 cm K 

Avstånd mellan vägg och pallställ 50 cm K 

4. Resultat av utfört arbete och analys 

4.1 Byte av formverktyg 
Författarna insåg tidigt i arbetet att den största ”flaskhalsen” i produktionen uppstod 
när ett formverktyg skulle bytas i en formspruta. Det kunde uppstå en kö med 
maskiner som behövde bytas vilket gjorde att det var flera maskiner som stod stilla 
under en längre tid. 

Författarna kom fram till att man skulle byta ut trucken mot en travers ifrån taket. 
Traversen går betydligt snabbare att använda och gör att en ställare hinner byta fler 
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formverktyg under samma tid. Trucken kan i sin tur användas till andra delar av 
produktionen och man slipper oroa sig över att den är upptagen eller rent av sönder. 

En annan lösning på problemet kan vara att anställa fler ställare vilket skulle minska 
flaskhalsen avsevärt. 

4.2 Pallställ/Oreda 
Efter att ha vistats en hel dag i produktionsanläggningen insåg författarna att det lades 
orimligt mycket tid på att leta efter och köra runt på pallar. Det var även stora 
områden av produktionshallen som var fyllda med pallar ståendes på marken. Detta 
gjorde att där fanns mycket plats ovanför som var outnyttjad. 

Den självklara lösningen på detta problem är att installera nya pallställ som är tydligt 
uppmärkta med nummer för varje pallplats. En viktig del i detta är att placera ställen 
på ett sådant sätt att det går snabbt att ta sig till rätt ställ och samtidigt ha tillräckligt 
med ställ för att inget skall behöva stå på golvet, detta för att kunna utnyttja höjden av 
byggnaden. 

För att få plats med mer pallställ har författarna planerat en flytt av en värmeledning. 
Denna ledning sitter idag i vägen för ett antal pallplatser och värmen den leder gör 
ingen nytta. Författarna väljer därför att leda om värmeledningen till en del av 
fabriken där den gör mer nytta. 

 

 

Figur 4.1 Röd cirkel visar problemet med värmeledning genom pallställ.  

I bilden syns även pallar på marken vilket skapar oreda och tar upp onödig plats. 
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4.3 Placering av maskiner 
Författarna identifierade att formsprutorna stod med onödigt stora mellanrum, vilket 
leder till att det får plats färre maskiner på samma yta. Detta var något som företaget 
redan har funderat kring. Dock är det inte möjligt att ställa maskinerna så tätt som 
författarna önska då platsen mellan maskinerna behövs för att kunna komma åt med 
truck vid isättning av formverktygen.  

Detta problem kommer försvinna när en travers är installerad. För att kunna installera 
en travers krävs det att samtliga maskiner först är vända då dagens rördragning 
kommer uppifrån och är på så vis i vägen för den kommande traversen.  Detta gör att 
samtliga maskiner först måste vändas och sedan kan man installera en travers. 

 Tiden som uppstår är alldeles för lång för att kunna ha ett så långt uppehåll i 
produktionen vilket gör att företaget först måste vända samtliga maskiner (och ha 
kvar stora mellanrum) för att sedan installera en travers. När traversen sedan är på 
plats är företaget inte intresserad av att flytta maskinerna en gång till utan vill att plats 
sparas på andra delar i produktionen. 

4.4 Materialförsörjning  
Efter att författarna hade varit på besök på formteknik valde de att kontrollera 
materialförsörjningen på Väst. Formteknik har ett automatiskt system där allt material 
transporters från en central via ledningar ut till formsprutorna. Väst har inget sådant 
system vilket gör att det krävs en pall med material vid varje formspruta. Dessa pallar 
tar väldigt mycket plats och om man skulle installera ett automatiskt system även på 
Väst tror författarna det hade skapat båda mer plats i fabriken samt att du hade sluppit 
processen att en operatör var tvungen att fylla på manuellt ett par gånger om dagen. 

 

 
Figur 4.2 

På bilden till vänster ses det nuvarande manuella  

materialförsörjningssystemet, som enligt författarna  

tar onödigt mycket plats och tid. 

  



 
15 

 

4.5 Förslag till investeringar 

4.5.1 Pallställ 
Författarna har kommit fram till att för att lösa den oreda som bildas i fabriken så 
borde företaget köpa in fler pallställ. Detta är även något som författarna vet att 
företaget har varit inne på att göra tidigare. Författarnas förslag är att köpa in Weland 
pallställ som uppfyller arbetsmiljöverkets krav: 

Weland pallställ 2700x3500 1st 
Weland pallställ 2700x4000 5st 
Weland pallställ 3600x3500 1st 
Weland pallställ 3600x4000 5st 

4.5.2 Travers 
Författarna anser att företaget borde investera i en travers i formsprutningshallen. Det 
anser även att företaget borde förlänga den befintliga traversen så att den även når till 
den nya planerade maskinen i färdiglagret. 

4.5.3 Materialförsörjningssystem 
En investering i ett materialförsörjningssystem tror författarna att företaget hade haft 
mycket nytta utav. Den idag manuella försörjningen av plast tar upp onödig plats och 
tid. 

5. Avslutning 

5.1 Diskussion 
 

Författarna har arbetat efter TOC metoden som är en del i Lean Production. Målen 
med denna metod är följande: 

• Ökad lönsamhet (primär målet för TOC) 

Författarna har inga siffror på om deras optimering gav ökad lönsamhet då man 
istället efter önskemål ifrån företaget prioriterade sin tid på att faktiskt göra 
förändringar. När traversen är installerad förutser författarna att det kommer bli en 
ökad lönsamhet då tiden som maskiner står stilla kommer minska. 

• Snabb förbättring 

Det kommer att bli en snabb förbättring på företaget då det endast tar någon vecka att 
flytta om pallställen samt köpa in nya.  
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• Ökad volym av produktion 

Installation av nya maskiner har redan planerats in av företaget, detta kommer ge en 
ökad kapacitet för företaget. Författarnas jobb där var att planera in så att maskinerna 
får plats. Författarnas förslag om att flytta på de befintliga pallställen samt investering 
av nya pallställ kommer minska tiden som går till att flytta på pallar och kommer där 
med att kunna läggas i produktionen  

• Snabbare flöde i produktionen 

Författarna anser att de ökat även detta med hjälp av traversen samt pallställen. Innan 
traversen hade de uppstått kö på grund av trucken som användes där innan inte han 
med, de bildades en kö eller rättare sagt en flaskhals som segade ner hela 
produktionen. 

• Mindre processer igång samtidigt och därmed mindre lageryta 

Just att minska plats som materialet och maskinerna tar upp är ett av huvudmålen 
med arbetet, detta har uppnåtts genom att författarna kunnat sätta in fler pallställ och 
därmed öka lagermängden samtidigt som att man har minskat ytan som maskinerna 
och materialet står på. 

 5.1 Kritisk granskning 
När vi tog på oss det här arbetet hade vi egentligen ingen riktigt klar bild av hur vi 
skulle gå till väga. Om man bara läser målet med arbetet så är det svårt att se att man 
skulle kunna misslyckas med det, minsta lilla förbättring hade ju uppnått målet. Det 
var samtidigt en utmaning att ta på sig projektet då vi tidigare inte har gjort något 
liknande i vår utbildning. Vi känner att vi trots detta har lyckats att komma med 
förslag på förändringar som kommer att bli verkställda av företaget. 

Vi har som nämnt tidigare i rapporten valt att inte samla in någon data från 
produktionen. Problemet som kan uppstå på grund av detta är att ändringarna vi gör 
kostar mer att verkställa än vad företaget egentligen tjänar på det. Detta är något som 
företaget får kontrollera i efterhand. Vi har dock svårt att se att det skulle kosta mer 
att flytta pallställ än vad företaget skulle vinna på det. 

Vi ångrar att vi inte har med intervjuer i vårt projekt, det har förekommit samtal med 
operatörer under projektets gång men det är inget som har dokumenterats i rapporten. 
Vi kan dock nämna att vi har fått mycket hjälp av dessa samtal, det är trots allt 
operatörerna som vistas i lokalerna under större del av sin arbetsdag. Både en travers 
samt fler pallställ kom på tal när vi pratade med operatörerna. 
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Det intressanta med vårt projekt är att kunnat blanda CAD-modellering som vi har 
väldigt god kunskap om, med lite mer outforskad terräng såsom 
produktionseffektivisering som kanske ligger lite mer på maskiningenjörsprogrammet 
bord. Vi hoppas att vi trots detta har lyckats hålla kvalité på även den delen av 
arbetet. 

Vi är även lite kritiska mot oss själva när det gäller hur vi arbetade i början, det blev 
väldigt spretigt och vi samlade mest information utan att veta vad vi skulle göra av 
den, detta kan dock ha att göra med att vi inte riktigt hittade någon bra metod att följa 
förens i mitten av projektets gång. Detta beror nog på att vi tidigare inte arbetat med 
produktionseffektivisering och därför var tvungna att hitta en metod med mycket liten 
förkunskap. 

Ritningarna vi har gjort är inte maskinteknisk korrekta då företaget endast har 
efterfrågat lättlästa ritningar för placering av formsprutor och pallställ. Ritningarna är 
skapade för att på enklast möjliga sätt kunna placera pallställen. 

5.2 Positiva effekter på operatörer och arbetsmiljön  
Författarna anser att slitaget på framförallt ställare kommer att minska när en travers 
har installerats. Detta beror på att när formverktygen installeras i formsprutan med 
hjälp av truck krävs betydligt mer manuellt arbete än med en travers.  
Värmeledningen som flyttas kommer att ge en behagligare arbetsmiljö i de delar av 
produktionen där det är som kallast. Oredan som författarna vill lösa med hjälp av 
pallställ kommer även den att hjälpa arbetsmiljön då det kommer att bli en lugnare 
plats att arbeta på. 

 

5.3 Återkoppling till tidigare problemformulering 
Vi anser att vi lyckats lösa och uppfylla problemet som uppdragsgivaren gav oss. Vi 
är säkra på att företaget kommer ha nytta av vår optimerings förslag och att de 
kommer kunna använda och vidareutveckla vår CATIA-modell i framtiden. Vi kan 
därför säga att vi lyckats med att hitta sätt att öka produktionen i fabriken. 

5.4 Arbetsfördelning 
Författarna har valt att skriva och arbeta så mycket som möjligt tillsammans, de anser 
att detta skapar mycket diskussioner än om att de skulle sitta var för sig och skriva på 
rapporten, just diskussioner är ju en stor del av detta arbete. 

Joakim har däremot haft huvudansvaret för kontakt med företaget då han vistas mer i 
Gislaved än Adam. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Maskinpark 
 

  



 
20 

 

 

7.2 Bilaga 2 – Gammal layout 
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7.3 Bilaga 3 – Layout ritningar 1-3 
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