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Sammanfattning 

Att ta fram en optimerad produkt är en invecklad process. Denna process är endast halva 

arbetet. Det är minst lika viktigt att utveckla ett produktionssystem som kan tillverka 

produkten på ett effektivt och ergonomiskt sätt. 

Efter flera utvärderingar av konceptskisser och detaljskisser har ett slutligt förslag 

presenterats. Förslaget ämnar i största mån använda lokalytan på ett effektivare sätt genom att 

flytta monteringslinor och stationer närmare flockavdelning och lager för färdiga produkter. 

För att utforma produktionen bättre placeras stationer på en mer logisk plats med tanke på vad 

de ämnar göra. P.g.a. detta blir materialtillförseln bättre. En viktig del i förbättringen är att de 

tre linorna blir oberoende av varandra då alla får de stationer de behöver. 

Slutskissen använder lokalytan mer effektivt. Således öppnas en stor yta upp nära 

ångavdelningen. Denna yta kan användas till att utöka produktiviteten för avdelningen. I 

nuläget har ångavdelningen en kapacitet på ca 9,000 enheter årligen. Möjligheten finns att 

utöka kapaciteten till ca 13,000 enheter årligen om lösningsförslaget tas i bruk.  



Abstract 

To invent an optimized product is a complicated process. This process is only half of the 

work. It is equally important to develop a production system that can produce the product in 

an efficient and ergonomic way. 

After several evaluations of conceptual and detailed drawings a final idea has come to light. 

The idea intends, to the maximum extent, utilize the facility in a more efficient way through 

moving assembly lines and stations closer to the flock section and the stock for complete 

products. To make the production better, stations are placed in more logical places given the 

assignment they are supposed to accomplish. This improves the material flow radically. An 

important aspect of the improvement is that the three assembly lines no longer will be 

dependent of each other because they will have all the stations they need. 

The final drawing uses the facility more efficiently. This opens up a big area close to the 

steam section. This area can be used to increase the productivity for the section. At present 

time the steam section have a capacity of around 9,000 units annually. There exists an 

opportunity to increase the capacity to around 13,000 units annually if the idea proposition is 

applied.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I tidigare skede genomfördes en kurs i ämnet produktionsutveckling. Kursen gick 

ut på att sammarbeta med ett företag och analysera produktionen, men också att 

förstå produktionssystemet. Analysen resulterade i ett antal förbättringsförslag 

och ett flödesschema för material och information. Detta var startskottet för att 

förstå företagets möjligheter till vidarutveckling. Intresset låg i att arbeta vidare på 

den analys som tidigare gjorts för att förhoppningsvis få ett synligt resultat på att 

produktionen förbättrats. Genom maskiningenjörsutbildningen har intresset för 

produktionsutveckling blivit allt större då man insett vilken tyngd det har för 

företagets konkurrenskraft. Dessa kunskaper är tänkt att appliceras i en realistisk 

situation för att få en konkret uppbackning av den abstrakta kunskapen, men även 

för att förstå vilka svårigheter som kan uppkomma i samband med denna typ av 

projekt. 

1.1.1 Företagspresentation 

Idag är företaget världsledande i tillverkande av stimulerande miljöer som bastu, 

dusch och ångbad. Alla produkter som bär namnet Tylö är tillverkade på området 

Larsfrid nära Halmstads centrum. Fabriken har sedan 1959, utvecklats och byggts 

om ett dussintal gånger och omfattar nu 30.000m
2
 tillverkningsyta. År 2011 hade 

företaget en omsättning på ca 211 miljoner kronor. Visionen är att uppfattas som 

en global marknadsledare och ha ett starkt varumärke inom bad, dusch och 

ångbad. Den slogan som används ämnar reflektera de löften som produkterna 

förväntas hålla. ”För dina sinnen” reflekterar en upplevelse av fysisk, estetisk och 

kvalitativ karaktär. Nyckelordet för företaget är ”sinne”. Detta uttryck har att göra 

med personliga upplevelser och upplevs ofta som ett mjukt och lockande uttryck.
1
 

Fabriken är i nuläget orienterat med en stor del manuellt arbete, där vissa 

avdelningar börjat jobba med automation av produktionen. Fabriken är fortfarande 

till stor del kvar i äldre produktionstraditioner, men är i full gång med att införa 

nya tekniker, tankesätt och flödesoptimeringar (mer om detta i kapitel 3). 

1.2 Projektbeskrivning 

Slutmontering – bastuaggregat är avdelningen som behandlas i examensarbetet. 

Denna avdelning består av tre monteringslinor, två punktsvetsar, en 

elmonteringsstationer (i framtiden tre), en plåtvals och ett flockrum. 

Komponenterna från de olika stationerna sätts samman till ett komplett 

                                                 
1
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bastuaggregat vid monteringslinorna. Innan produkterna skickas till lagret sker 

kontroll och paketering. 

Undersökningar på företaget och diskussion med produktionsansvarig har visat att 

flödet behöver förbättras. Batchlager och stora mellanlager är en observation som 

återkommer i många segment inom produktionen. Med bachlagring menas att 

man tillverkar en större mängd komponenter åt gången till nästkommande station. 

Komponenter i ett batchlager blir ofta stående ett tag innan de används och tar 

därför upp ”onödig” plats. 

Flockrummet har inte förändrats på många år och bringar fortfarande fram 

önskemål till förändring. För detta rum är det bl.a. automatisering som efterfrågas. 

Då det är en station som håller på att avvecklas finns det nu mer produktionsyta 

att jobba med. Denna yta öppnar upp möjligheten att flytta monteringslinorna och 

de olika stationerna. Detta är även fördelaktigt för plåtvalsningsmaskinen då 

denna i nuläget står relativt avskild från resterande flöde. I slutändan finns 

förhoppningen att med hjälp av dessa möjligheter få fram ett bättre, mer effektivt 

produktionsflöde. 

1.2.1 Kriterier 

Nedan följer en kriterieuppställning över centrala krav och önskemål. Dessa 

kriterier specificerades för att vara ett stöd vid framtagning av lösningsförslag. 

(Bild 1) 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att fortsätta på tidigare sammarbete med Tylö och använda 

de kunskaper och relationer som skapats. Förhoppningen är att få en synlig 

förändring av både layout och effektivitet. Tyvärr har det uppdagats att Tylö för 

tillfället inte har budget eller tid för att implementera de lösningar som 

presenteras. Av denna anledning behöver ett underlag för förbättring tas fram, då 

det är viktigt att ha mätbara resultat om examensarbetet ska bli applicerbart. Detta 

arbete är en idéhjälp för företaget och kommer vara tillgängligt om det längre 

fram finns resurser att undvara. Även om stora förändringar inte är möjligt under 

tiden arbetet fortskrider kan det ändå finnas möjlighet att införa mindre 

idéer/lösningar. 

De mål som förväntas uppnås i samband med projektet är direkt relaterade till 

kriterierna och sammanfattas i följande punkter: 

 Dela upp monteringslinorna 

 Förbättra logiken i produktionsflödet 

 Förbättra materialflödet 

 Optimerad lokal- och arbetsyta 

 Optimerad användning av mellanlager 

1.3.1 Problemdefinition 

Med hjälp av tidigare kunskaper har det uppdagats vilka problem som kan uppstå 

i produktionen. Dessa problem kan sammanfattas i några punkter och är 

återkommande i stora delar av produktionen. Observationerna är utifrån studenters 

perspektiv vilket gör att det kan finnas andra problem som missats p.g.a. 

erfarenhetsbrist. 

 Bristande organisering: 

Vid många stationer byggs det ofta upp batchlager när komponenter ska 

tillverkas till nästkommande stationer. Detta kan bero på att personalen 

inte alltid har tydliga arbetsrutiner vid varierande arbetsbelastning. 

 Onödigt stora/många mellanlager: 

Vid flera stationer har det uppdagats att onödigt och överflödigt 

material/komponenter lagras ute i produktionen. Efter undersökning 

märktes det att flera pallar med resurser inventerats ett antal gånger utan 

att ha använts. Det har även uppdagats att en stor del av resurserna sägs 

”ska användas inom en snar framtid” eller ”vara oklart när det ska 

användas”. 

 Ologisk material- och komponentförsörjning: 

Fabriken har idag en funktionsbasserad layout. Detta innebär att flödet 
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mellan avdelningar kan uppfattas som ologiskt och från ett 

tredjepartsperspektiv, sägas vara ”spagetti”. P.g.a. det nuvarande flödet 

fraktas material och komponenter onödigt långa sträckor. Dessutom blir 

det många ”resor” fram och tillbaka för t.ex. truckchaufförer men även då 

personal ska leta reda på rätt komponenter. 

 Ologisk planlösning: 

Inom segmenten av fabriken är flödet mer genomtänkt. Däremot är flödets 

koppling till fabrikslayouten inte lika välarbetat. Att se över planlösningen 

kan ge ett mer organiserat flöde mellan avdelningar, såväl som inom. 

 Sämre fördelad arbetsyta: 

I nuläget sker montering, kontroll och packning vid en och samma lina. 

Antalet personer som arbetar vid monteringslinan varierar beroende på 

prognos men det är oftast två montörer per lina. Med detta upplägg kan det 

bli rörigt då för- och slutmontering sker på samma ställe. 

 

1.4 Avgränsningar 

I tidigare arbete mot Tylö uppdagades det att det finns en hel del som kan 

förbättras. Detta projekt fokuserade på både metall- och träverkstad. Det 

uppföljande projektet har fokus på metallverkstaden, vilken i sin tur består av 

flera olika avdelningar/segment där man färdigställer bastu- ångaggregat. 

Efter möte med Tylö gavs informationen att det fanns tre alternativ som skulle 

passa som examensarbete. Valmöjligheterna var röravdelningen, slutmontering 

ångaggregat och slutmontering bastuaggregat. Efter diskussion med handledare på 

skolan togs ett gemensamt beslut om att slutmontering bastuaggregat var den mest 

intressanta avdelningen. Beslutet togs utifrån att avdelningen var bäst lämpad i 

anseende på tid och utförande. 

Förutom avdelningarna finns det också flera olika modeller att optimera linorna 

efter. För att inte göra projektet allt för stort ligger fokus på tillverkning av 

SPORT modellen. Vid framtagning av takttider och andra relevanta data är det då 

denna modell som är referens. Anledningen bakom valet av SPORT modellen är 

att konstruktionen nyligen uppdaterats. Den har nu färre delar vilket underlättar 

för slutmonteringen. Dessutom har en stor del överflödigt material skalats av. Det 

finns också planer på att omkonstruera övriga modeller men detta blir ett senare 

projekt. 

Efter att ha kommit igång med projektet och fått en överblick över vad som 

behöver göras och vilka möjligheter som finns, uppdagades det att flockrummet 

skulle bli svårt att hinna med. Då det önskas automation istället för manuellt 

arbete anses detta vara tillräckligt stort för att utgöra ett eget projekt.  
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2 Metod 

Detta kapitel förklarar valet av arbetssätt och varför data behandlats på ett visst 

sätt. Metoder har valts utefter egna erfarenheter av tidigare projekt och vad som 

anses vara relevant för just detta examensarbete. 

2.1 Metoddiskussion 

För att kunna få fram ett bra resultat krävs det att man identifierar relevanta 

metoder för både teori och praktik. Det gäller även att inse behov och problem. 

2.1.1 Fredy Olsson 

För projektet som helhet används i största mån Fredy Olssons modell. Det är 

denna modell som följt med under hela utbildningen och kännetecknar en stadig 

grund att stå på. Den har en övergripande fokus på produkt- och 

produktionsutveckling då det gäller att identifiera ett behov och sedan uppfylla 

detta.
2
 För detta examensarbete kommer produktionsutvecklingen ligga i fokus, 

vilket också innebär att ytterligare specialiserade metoder tas i akt. Detta kan vara 

metoder som ”Lean Produktion” vilket innefattar ”KanBan” och ”JIT” (Just In 

Time). 

2.1.2 Lean Production 

Filosofin bakom ”Lean Produktion” handlar om att hantera resurser på rätt sätt vid 

värdebaserad produktion. Tankesätt och teorier baseras på boken 

Produktionsutveckling (Monica Bellgran & Kristina Säfsten, 2:a upplagan, 2008). 

”Lean Production” innefattar ett antal steg som måste uppfyllas för att ge en bättre 

produktion. 

 Tänka långsiktigt, även om detta inte stämmer med kortsiktiga finansiella 

mål. 

 Belysa problem genom att skapa kontinuerliga processflöden. 

 Minska överproduktion med hjälp av dragande system. 

 Jämna ut arbetsbelastning. 

 Stoppa produktionen då fel behöver redas ut. 

 Standardisera arbetet. 

 Undvika dolda problem genom visuell styrning. 

 Använda pålitlig teknik och universellt språk som passar processen och 

medarbetarna. 

 Se till att ledningen följer företagets ramar och hjälper andra att göra det. 

 Utveckla människor med hjälp av teambuilding. 

                                                 
2
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 Se över leverantörer och även uppmana till förbättring genom att utmana 

dessa. 

 Genom egna observationer upptäcka icke värdeadderande 

(MUDA=slöseri)moment och eliminera dessa. 

 Tänk igenom beslut noga men implementera valt förslag snabbt. 

 Reflektera över resultat och lär av tidigare utfall. 

2.2 Metodologi i detta examensarbete 

Lean Production är nyckeln till att lösa problemen i detta examensarbete. Metoden 

är som helhet en stor och lång process som kan kräva flera års arbete att uppnå. 

P.g.a. detta är det omöjligt att beakta alla punkter i ett arbete med denna 

tidsbegränsning. De punkter som är centrala i samband med arbetets 

avgränsningar är de som fokuserar på optimering av produktionen och minimering 

av slöseri. Slöseri innefattar i detta fall både överflöd av material/komponenter 

och tid i form av bristande synkronisering mellan stationer. Slöseri kan också vara 

en låg produktivitet (se kapitel 3 och 4). 

För att förstå produktionen på Tylö är det nödvändigt att besöka företaget och se 

produktionen med egna ögon. Området av intresse är som tidigare nämnt 

avgränsat till den avdelning i metallproduktionen som behandlar momenten i att 

färdigställa bastuaggregatet. I tidigare projekt besöktes företaget ett antal gånger 

men hade då en generell fokus på Tylö som helhet. En grundkunskap för 

produktionen från tidigare projekt har hjälpt att öppna upp möjligheter i 

nuvarande projekt. Då det redan uppdagats i föregående analyser att det finns 

slöseri med både material och tid kan skisser direkt fokuseras på att lösa dessa 

problem. 

2.2.1 Förberedelse 

Första steget var att bestämma ett möte med produktionsledaren för att få 

möjlighet att ha en presentation för medarbetarna och även berätta vad projektet 

har för syfte. Vid första genomgång av avdelningen analyserades hur 

produktionen genomförs i nuläget. Intervjuer genomfördes också för att få inblick 

i vad personalen tycker om produktionssystemet för tillfället. Att intervjua 

personal som utför montering/tillverkning är viktigt då de befinner sig i direkt 

kontakt med produktionen och är de som tydligast känner av de positiva/negativa 

effekterna. Det är också viktigt att göra en genomgående förstudie om relevant 

litteratur som kan hjälpa för att få en bättre förståelse för projektet. För detta 

projekt är boken ”Produktionsutveckling” (Monica Bellgran, Kristina Säfsten) en 

betydande faktor. 
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2.2.2 Projektplanering 

Andra steget innefattar en detaljerad planering av projektet. För att få en 

uppfattning om tidsåtgång och antal moment som behöver genomföras skapas ett 

prognoserat Gantschema. Då det är svårt att korrekt uppskatta och följa ett 

Gantschema görs även ett utfall av tidsplanen vid projektets slut (se bilaga 12). 

Tidsplanen är till för att på ett rimligt sätt lägga upp arbetet. 

2.2.3 Konceptlösningar/utvärdering 

Det tredje steget innebär att ”brainstorma” och ta fram konceptlösningar. 

Konceptlösningarna utvärderas för att hitta de förslag som är värda att arbeta 

vidare med. Utvärderingen sker med hjälp av kraven och dessa krav viktas för att 

urskilja lösningarnas styrkor och svagheter. Utvärderingsmetoden är ett 

värderingsschema som är taget ur filosofin av ”Lean production”.
3
   

2.2.4 Detaljutformning/utvärdering 

Fjärde steget innefattar att utveckla de bästa koncepten och för att få mer 

kompletta och strukturerade lösningförslag. En ny utvärdering görs likt tidigare 

utvärdering. Den bästa lösningen ges en slutlig utformning för att reflektera 

verkligheten och optimera placeringar ytterligare.  

2.2.5 Implementering och analys 

Då den slutliga lösningen är fastställd görs en kostnadsanalys för vad det kan 

komma att kosta att göra förändringarna. Det är också viktigt att lägga upp en plan 

för hur förändringen ska ske för att förhindra driftproblem.  

                                                 
3
 Produktionsutveckling, Monica Bellgran & Kristina Säfsten, 2:a upplagan, 2008 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer relevant litteratur och teorier att belysas. Detta görs för att 

stärka tillvägagångssättet fram till det slutliga resultatet. Här ges förklaringar till 

varför vissa moment valdes att utföras på ett visst sätt och vad idéer/lösningar 

ämnar implementera. 

3.1 Relevant litteratur 

Till största del i projektet har teorier tagits från boken Produktionsutveckling av 

Monica Bellgran & Kristina Säfsten. Boken har tidigare studerats och är därmed 

en pålitlig referens för att lyckas med projektet. Boken innehåller teorier och 

kunskaper inom ämnet produktionsutveckling och flödesorientering. Författarna 

ansåg att det fattades litteratur inom nämnt område. Vid produktionsförändring 

uppkommer det ofta många frågor om hur man ska gå till väga och vilket 

angreppssätt som är mest fördelaktigt. En del av boken belyser dessa frågor 

genom att ta upp tidigare utförda förbättringsförsök. De lyckade projekten 

beskrivs i detalj och varför det gav framgång medan de misslyckade beskriver 

efterföljande arbete och återhämtning. Det uppdagas flera gånger att 

produktutveckling bara är halva arbetet till ett framgångsrikt företag. En väl 

genomarbetad process krävs för att på ett bra och tillförlitligt sätt kunna ta fram 

produkter med hög kvalitét. Produktionen kräver samma fokus som produkterna 

som ska tillverkas. 

Produktionsutveckling är ett brett ämne med många olika tillvägagångssätt. 

Exempel på olika metoder/ledningsverktyg är Lean Production, KanBan, JIT (Just 

In Time), Toyota way och 5S. Något som bör nämnas är ”The Scania Way” vilket 

också är ett ledningsverktyg som grundas på Lean Production, dock kommer detta 

inte belysas ytterligare i projektet p.g.a. informationsbrist. 

3.1.1 Lean Production 

Lean Production, som redan nämnts, syftar på att minimera slöseri. Slöseri kan ha 

flera olika former, bl.a. material, tidsåtgång och tidssynkronisering. Metoden 

appliceras genom 14 olika punkter, vilka finns presenterat i kapitel 2. Lean 

Production är ett långsiktigt projekt som kan ta flera år att implementera. 

3.1.2 Kanban 

Kanban ingår i Lean Production och fokuserar på hur material förses till 

produktionen. Det man vill åstadkomma med denna metod är att effektivt leverera 

material till stationer då behov finns. Man vill undvika att bygga upp onödiga 

materiallager genom detta tankesätt. KanBan hjälper till att synliggöra 

”flaskhalsar” i produktionen. 
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3.1.3 JIT (Just in time) 

JIT är också en del av Lean Production och har fokus på att synkronisera 

produktionen. För att få en effektiv process krävs det att de ingående stationerna 

är synkroniserade. Tankesättet med JIT är att producera och leverera produkter i 

rätt tid och mängd. Man vill undvika att producera mer än nästkommande station 

kan hantera då detta resulterar i batchlagringar mellan stationer. 

3.1.4 The Toyota Way 

The Toyota Way, är ett ledningsverktyg som har blivit populärt och inspirerat 

världen. Byggstenarna i detta ledningsverktyg har sina rötter i Lean Production 

men har applicerats på ett sätt som passar Toyotas produktion. I detta verktyg 

finns det fem centrala värderingar som hjälpt företaget till framgång.  

1. Genschi Genbutsu handlar om att med egna ögon ta reda på fakta och gå till 

botten med problemen eller problemet som uppstått. Detta görs genom att ställa 

sig frågan ”varför?” minst fem gånger. Om man skulle fråga sig ”varför?” mindre 

än fem gånger finns risken att man endast åtgärdar det synliga problemet men inte 

åtgärdar anledningen till problemets uppkomst. Ett exempel enligt 

www.Toyota.se är; 

 Det är en oljefläck på golvet. Varför? 

 För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja? 

 För att packningarna inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det? 

 För att vi gick efter priset. Varför i gick vi efter priset? 

 O.s.v. 

2. Kaizen handlar om ständig förbättring och att ta ansvar. Eftersom ingen process 

är perfekt finns det alltid rum att utvecklas och förbättra. Toyota fabriker har ett 

snöre vid sina löpande band som man kan dra i för att stoppa produktionen. Det 

man vill uppnå med detta är att öka ansvarskänslan hos medarbetarna då målet är 

att inga felaktiga produkter ska produceras. 

3. För att klara utmaningar som uppkommer i den långsiktiga visionen måste man 

ha kreativitet och mod.  

4. Personlig och professionell utveckling är viktigt för alla individer i företaget 

och detta uppnås genom team building och teamwork.  

5. Man måste respektera medarbetare, leverantörer, konkurrenter, miljö och 

omvärld. Det är viktigt att skapa ömsesidigt förtroende genom att förstå, acceptera 

och ta ansvar. 

http://www.toyota.se/
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Ovanstående fem punkter återfinns på Toyotas hemsida.
4
 

3.1.5 5S 

5S är en central del I Lean Production och kan kortfattat sägas handla om 

”ordning och reda”. 

Företaget jobbar på att införa 5S, vilket innebär Sortera, Systematisera, Städa och 

rengöra, Standardisera, Skapa vana och utbilda. 

De flesta anställda på företaget har en relativt bra kunskap om vad 5S innebär men 

inte hela innebörden. De nyligen anställda har bristande kunskap vad gäller 5S. 

De som hört uttrycket tidigare säger att det handlar om ”ordning och reda”, men 

detta är bara en del av 5S. En del stationer har implementerat denna metod bättre 

men fortfarande inte till fullo. 

I helhet känns det som att 5S bara är påbörjat men inte slutförts. Tylö skulle 

behöva jobba mer aktivt med att informera/utbilda och följa de 5 steg som ingår i 

5S.
5
 

Steg 1: Skilj ut och avlägsna allt onödigt. 

Steg 2: Arrangera det som finns kvar för att det lätt ska kunna hittas. 

Steg 3: Håll arbetsplatsen ren och snygg. 

Steg 4: Bibehålla ordningen. 

Steg 5: Disciplin och träning. 

3.2 Flöden och flödesprinciper 

Produktionssystem kan ha olika typer av flödesutformning. Ett flöde syftar på 

förflyttning av material eller resurser genom en förädlingsprocess. 

Förflyttningarna måste ske på ett sådant sätt att material mm. når rätt mottagare, i 

rätt mängd, i rätt tid. Vid utformning av produktionssystem är det viktigt att 

beakta flöden som material, information och människor. Om ett flöde betraktas 

som helhet kan detta identifieras med de fyra olika formerna A, V, X och T.  

 

 

 

(Bild 2: Produktionsutveckling, Monica Bellgran & Kristina Säfsten, 2:a 

upplagan, 2008) 

                                                 
4
 www.Toyota.se/upptack/the_toyota_way.tmex  

5
 http://rolflovgren.se/RL-MDH/5Ssammanf.pdf 

http://www.toyota.se/upptack/the_toyota_way.tmex
http://rolflovgren.se/RL-MDH/5Ssammanf.pdf
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A-typen illustrerar ett konvergerande flöde. I denna typ menar man att många 

komponenter blir omvandlade till ett fåtal produkter. Kortfattat sagt representerar 

detta tranformationssättet sammansättning/montering. 

V-typen illustrerar det omvända, alltså ett divergerande flöde. Med denna typ blir 

en komponent omvandlad till ett flertal olika produkter. Transformationssättet 

representerar uppdelning. Exempel på företag med divergerande flöde är sågverk 

och slakterier. 

X-typen är en hybrid utav konvergerande och divergerande flöde. Flödestypen 

baseras på modulariserade produkter vilket innebär att ett stort antal komponenter 

sätts samman till ett fåtal standardiserade moduler. Dessa moduler kombineras, 

sent i tillverkningskedjan, utifrån kundens önskemål. På grund av detta får man en 

stor produktbredd och samtidigt en standardiserad tillverkning. Ett lyckat exempel 

på detta är Scanias moduluppbyggda lastbilar. 

T-typen illusterar ett produktionsflöde där produkter specifikt anpassas innan de 

levereras till kunden. Ett bra exempel är aluminiumburkar vilka ges olika tryck 

beroende på kund och innehåll. 

3.3 Hierarkiperspektiv 

En viktig del i att förstå ett produktionssystem är att förstå de olika 

hierarkinivåerna som systemet består av. Dessa nivåer visar olika djup av 

systemet och de ingående processerna. Vid produktionsförbättring är det viktigt 

att i ett tidigt skede fastställa vilken nivå man ska begränsa sig till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 3) 
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Bilden på föregående sida visar hierarkinivåerna för metallverkstaden på Tylö. 

Den nivå som bearbetas i arbetet är bastuaggregatsavdelningen. Fokus ligger på 

att förbättra layouten för de ingående stationerna i avdelningen. 

3.4 Implementering av teorier 

Lean Production är grunden för de flesta förbättringsarbeten där 

produktionssystemet ligger i fokus. Tylö är i full gång med att införa Lean 

Production, därav är det intressant att lyfta fram verktygets metoder och förknippa 

dem med Tylö. Information om hur andra företag har implementerat och 

modulariserat Lean är redan angivet. Det som vill framföras nu är hur Tylö bör gå 

till väga för att uppnå samma framgång. 

Något som ofta används då man vill implementera Lean Production är 4P 

modellen. Denna modell ger en översikt på hur långt man kommit i 

förbättringsarbetet. De centrala punkterna från Lean sammanfattas i fyra steg, 

nämligen filosofi, process, människor/partners och problemlösning. Dessa steg 

illustreras ofta som en pyramid då man jobbar sig från botten upp till toppen. Som 

exempel kan sägas, för att man ska kunna förbättra processen måste man först 

införa tankesättet om en långsiktig filosofi. 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild 4: http://affinity.editme.com/4Ps) 

3.2.1 Filosofi 

 Långsiktig filosofi – Det gäller att blicka framåt även om detta kan 

påverka kortsiktiga finansiella mål. Vid monteringsstationerna har det ofta 

blivit att en ny lösning uppdagats direkt efter att en lösning 

implementerats. Detta kan tolkas som att man inte har en långsiktig 

filosofi. Dessutom har man troligtvis inte använt tankesättet ”Genschi 

Genbutsu” (3.1.4 The Toyota way) d.v.s. man har inte gått till botten med 

problemet. 
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3.2.2 Process 

 Kontinuerligt processflöde – För att få en helhetsbild av produktionen bör 

man skapa ett flödesschema för avdelningen. Varför man skapar detta är 

för att få fram problem som t. ex flaskhalseffekter (trång sektor) till ytan. 

För Tylö’s metallverkstad finns inget uppdaterat flödesschema, således 

blir det svårt att hitta flaskhalsar och förbättra sig. 

 Dragande system – Med ett dragande system menar man att produktionen 

bestäms av order, inte av prognos. Denna typ av system använder sig av 

tankesätten ”KanBan” och ”JIT”, vilket innebär att man tillför material vid 

behov och att man inte överproducerar. De arbetar genom prognos vilket 

medför problem vid tillverkning av aggregaten. Kärnan till problemet 

ligger i de långa leveranstiderna för leverantören samt att marknaden 

skiftar med årstiden. 

 Jämn arbetsbelastning – Tanken är att få en bättre fördelning med arbetet, 

alltså försöka minska/fördela antal moment på en hårt belastad station. 

Personalen på Tylö är utbildad i mer än ett arbetsområde och kan därför 

skifta arbetsmoment vid behov. Detta minskar monotomt arbete och är 

fördelaktigt då personalen får en större förståelse för sin avdelning. 

 Reda ut problem – Att använda ett tankesätt där man stannar produktionen 

då ett fel uppstår och går till botten med problemet. Detta används för att 

samma fel inte ska hända igen. Ett effektivt sätt att implementera detta är 

att använda redundanta (parallella) system vid de stationer där fel lätt 

uppstår. Det är viktigt att tänka på att detta är en kostnadsfråga och inte 

alltid är den bättre lösningen. 

 Standardisera uppgifter – Att ta fram beskrivningar av arbetsmoment och 

specificera cykeltid och takttid för att få en överblick över produktionen. 

Det finns gamla uppgifter vad gäller takttid och cykeltid med dessa har 

inte uppdaterats på länge. Då det finns några stationer där denna 

information saknas är det viktigt att detta uppdateras. 

 Uppdaga problem – Genom visuell kontroll förhindrar man att produkter 

med dålig kvalité levereras till kunden. Vid slutmonteringen finns det en 

kontrollstation för att se till att produktens elkomponenter fungerar som 

förväntat. Kontrollen utförs av personal men skulle även kunna 

automatiseras. 

 Teknologi – Förbättra och underlätta processer genom att använda pålitlig 

och kvalificerad teknologi. Detta för att ytterligare säkerställa att 

produkterna håller den kvalité som önskas. Tylö använder sig av 

affärssystemet JiVS och har ett datorsystem som är tillgängligt för all 

personal vid t.ex. materialtillförsel. 
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3.2.3 Människor och partners 

 Bra ledning – Se till att ha bra ledare som har kunskap om arbetet som ska 

utföras och företagets filosofi. För avdelningen projektet behandlar finns 

det gott om ledarfigurer som finns tillgängliga för personalen då problem 

uppstår. Det finns inte synligt presenterat om hur utbildning och 

personalutveckling följs upp. 

 Utveckla människor och team – Det är viktigt att följa företagets filosofi 

genom engagemang och team building. Det hålls regelbundna 

personalmöten för att stämma av arbetsgången. Detta involverar 

personalen och leder till mer engagemang för förbättring. 

 Leverantör och partners – Det är viktigt att respektera leverantörer och 

uppmana till förbättring genom att utmana. För att kunna förändra 

produktionen och införa ”JIT” (Just In Time) är det viktigt att se över sin 

leverantör. Nuvarande leverantör har långa leveranstider vilket innebär att 

man måste göra stora beställningar. Detta medför att man behöver större 

lager och mellanlager, vilket uppmanar till batchtillverkning. 

3.2.4 Problemlösning 

 Kontrollera själv – Det är viktigt att som team ledare observera problem 

själv för att få förståelse för produktionen. Då kan man lättare hjälpa 

personalen och snabbt röja undan problemet. Avdelningschefen och 

produktionsteknikerna på Tylö är, enligt observation, relativt engagerade 

och delaktiga för att hjälpa personalen. Under större delen av sin tid 

befinner de sig ute i produktionen för att stämma av och granska, men 

även hjälpa vid behov. 

 Fatta beslut långsamt, implementera snabbt – Att noggrant granska de 

ingående faktorerna ger möjligheten till ett bättre beslut som blir lättare 

och snabbare att implementera. Det finns exempel på Tylö där det kan 

diskuteras om man inte har infört idéer en aning hastigt utan att göra ett 

ordentligt förarbete. 

 Reflektion och förbättring – Granska kontinuerligt produktionen då detta 

hjälper företaget att utvecklas. Det handlar om att dokumentera och 

reflektera gamla lösningar för att de nya lösningarna ska kunna göras 

bättre.    
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4 Resultat 

Kapitlet belyser de resultat som uppnåtts under projektets gång. För att styrka 

lösningsförslagens grunder finns det genomgående information om hur 

produktionen är upplagd för tillfället. Under alla förbättringsarbeten är det viktigt 

att återkoppla/reflektera till tidigare system. 

4.1 Nuvarande produktionssystem 

I dagsläget är produktionen för bastuaggregatet funktionellt orienterad. Detta 

betyder att de ingående stationerna inte alltid har en logisk flödesplacering. Man 

kan säga att layouten följer gammalmodiga traditioner och tankesätt. Skiss för 

nuvarande layout togs fram och visar utformningen för produktionen (se bilaga 1). 

Systemet består av tre monteringslinor där man färdigställer bastuaggregatet. Två 

av linorna är fokuserade på standardmodellerna medan den tredje är till för mindre 

prognoserade modeller. Förutom detta ingår det också en valsmaskin, två 

punktsvetsar och en station för montering av elkomponenter. Tillförseln av 

material till valsmaskinen kommer från flockmaskinen och från plåtavdelningen. 

Flockning är en form av ytbehandlingsmetod som har för uppgift att skydda 

användaren från att bränna sig då man kommer i kontakt med aggregatet. Flock är 

små fiberstrån som elektrificeras och sedan limmas för att de ska fästa på plåtytan. 

Sedan projektets början har det skett några förändringar i produktionen och det 

finns även ytterligare förändringar planerade i framtiden. I samband med den 

uppdaterade SPORT-modellen, gjordes även förändringar i layout och uppdelning 

av arbetsmoment. Monteringen för elkomponenter har flyttats närmare 

slutmonteringen och de planerar att flytta ytterligare två stationer till samma 

område. Detta område kallas för infra och innefattar komponenttillverkning för 

samtliga modeller. Sen en tid tillbaka finns det en produktionslina som står allt 

mer oanvänd och är planerad att avlägsnas. Den fria yta som uppstår har gett 

upphov till diskussion att ändra layouten då det nu finns mer fri yta för 

monteringslinorna. 

4.1.1 Takttider med ny SPORT-modell 

Takttiderna som tagits varierar mellan montörer beroende på vana och arbetstakt, 

och bör tolkas därefter. P.g.a. detta kan tiderna mellan olika arbetsdagar variera 

med flera minuter. Arbetet behandlar inte någon typ av tidsförbättring för 

skapandet utav komponenter då detta inte är tanken med arbetet. Tidsförbättring i 

sådant syfte gör att man måste granska konstruktionen eller se över 

arbetsmomenten som personalen utför. Focus ligger på att reducera restiden för 

material/komponenter genom att ändra layouten. Tiderna som är framtagna i 
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Tylö´s produktion presenteras nedanför. Dessa används enbart för att underlätta 

förståelsen för hur man ska utforma det nya produktionssystemet.  

Vals: 

Innerkåpa 

Valsning – 40 sekunder 

Förslutning – 46 sekunder 

Förberedning för montering – 15 sekunder 

 

Ytterkåpa 

Valsning – 40 sekunder 

Montering med innerkåpa – 1,30 min 

Totalt – 4,37 min 

Punktsvets: 

Stenmagasin – 1,40 min 

Elkåpa – 1,30 min 

Totalt – 3,10 min 

Elkomponent: 

Montering – 4.21 min 

Slutmontering: 

Montering – 10 min 

Förpackning – 40 sec 

Kontroll – 2 min 

Slutpackning – 1,45 min 

Totalt – 14,25 min 

4.1.2 Produktionsschema 

Tidigare teori om olika flödestyper förknippas med Tylö’s nuvarande produktion. 

Schemat visar vilket materialflöde de olika stationerna har och även hur 

takttiderna är fördelade. M.h.a detta fås en djupare och mer klar förståelse för 

produktionen och det kan hjälpa Tylö att hitta ”flaskhalsar”. 
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(Bild 5) 

Valsen tillverkar produkter till standardlinorna, vilket tar ca 4,37 min per lina. 

Punktsvetsarna tillför material till elstation och standardlinor men även till linan 

för mindre prognoserade modeller. Takttiden är ca 1,40 min för stenmagasin och 

1,30 min för elkåpa. I verkligheten jobbar punktsvetsarna tillsammans för att 

tillföra komponenter till de nämnda stationerna. I diagramet är punktsvetsarna 

uppdelade för att förenkla förståelsen för schemat. Elstationen tillför material till 

standardlinorna, dock ska det tillkomma två elstationer vilket ger varje lina en 

station. Med den nya elstationen har man reducerat takttiden till 4.21 min per 

elenhet.  

4.2 Kriterieöversikt 

För att kunna ge en bra bedömning av lösningsförslagen behöver kriterierna 

jämföras med varandra för att bestämma vilka kriterier som är viktigast. Detta är 

lämpligt eftersom vissa kriterier är mer centrala. 

K1 – Bättre flödesorientering 

K2 – Optimerat utnyttjande av mellanlager 

K3 – Effektivare materialförsörjning 

K4 – Effektivt utnyttjande av lokalyta 
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K5 – Optimerad fördelning av arbetsyta 

K6 – Låg inversteringskostnad 

K7 – Flexibilitet 

Ö2 – Implementera 5S 

Guide för att förstå tabellen 

 Jämför krav1 mot krav2. 

Krav1 viktigare än krav2 = 2 

poäng. 

Kraven lika viktiga = 1 

poäng. 

Krav2 viktigare än krav1 = 0 

poäng. 

 Fortsätt jämföra krav1 med 

alla krav längst raden. 

 Gör samma procedur med 

krav2, krav3 osv. 

Lägg ihop poängen för varje kolumn 

i de färgade rutorna enligt följande: 

2 poäng i raden ger 0 poäng i kolumnen. 

1 poäng i raden ger 1 poäng i kolumnen. 

0 poäng i raden ger 2 poäng i kolumnen. 

 

De viktigaste kriterierna visade sig vara följande: 

K3 – Effektivare materialförsörjning 

K4 – Effektivt utnyttjande av lokalyta 

K7 – Flexibilitet 

(Bild 6 respektive bild 7) 

 

4.3 Konceptlösningar 

I största mån är förslagen fokuserade på att förändra layouten till ett mer 

fördelaktigt flöde. De första koncepten är mer generellt inriktade och går inte in i 

detalj på de ingående faktorerna som människa och maskin. Utgångspunkten för 

alla lösningsförslag är att ”KanBan” och ”JIT” ska implementeras (se kapitel 3). 
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4.3.1 Koncept 1 

Förslaget är inspirerat av nuvarande lösning med horisontell riktat flöde. Den 

består som tidigare av tre monteringslinor vilka har flyttats närmare utlastningen 

för produkter till huvudlagret. El och punktsvets är integrerat i monteringslinorna 

och tillför material direkt till montörerna. Nuvarande vals tillför material till 

slutmonteringens två standardlinor. Mellanlager längst med linorna och undertill 

innesluter produktionen i en egen ”avdelning”. Under inneslutningen finns plats 

för att ha flockrummet. En ny punktsvets måste köpas in till linan för mindre 

prognoserade modeller. I övrigt är det endast förflyttningar av linor och stationer 

som behöver göras (se bilaga 2). 

4.3.2 Koncept 2 

Lösningsförslaget är vertikalt orienterad till skillnad från den nuvarande layoutens 

horisontella. Den består av tre monteringslinor som alla är kopplade till ytterligare 

en lina som för de färdiga produkterna ut till lagret. Punktsvetsar och elstationer är 

integrerade i flödet och en vals fördelas på de två linorna för standardprodukter. 

Nedanför monteringslinorna befinner sig ett ”supermarket” där material och 

komponenter samlas på en och samma plats för att vara lättillgängligt för alla 

stationer. En ny punktsvets till linan för mindre prognoserade modeller och ett 

extra monteringsband måste köpas in men i övrigt är det endast förflyttningar av 

stationer och linor som behöver göras (se bilaga 3). 

4.3.3 Koncept 3 

De två linorna för standardprodukter är vertikalt orienterade medan linan för 

mindre prognoserade modeller är horisontellt placerad längst med väggen närmast 

öppningen ut till huvudlagret. Linan för mindre prognoserade modeller har sitt 

eget lager för material/komponenter och även en egen punktsvets specificerad för 

linan. Standardlinorna är kopplade till en gemensam lina som för produkterna ut 

till huvudlagret och har en vals placerad mellan linorna. Punktsvetsar och 

elstationer är integrerade i flödet och precis under finns ett ”supermarket”. Ett nytt 

monteringsband och en ny punktsvets måste köpas in. I övrigt måste förflyttningar 

av linor och stationer göras (se bilaga 4). 

4.3.4 Koncept 4 

Standardlinorna är vertikalt orienterade och kopplade till en ytterligare lina som 

för produkterna ut till huvudlagret. En vals är placerad mellan linorna och ett 

mindre lager finns vid sidan om linorna där mindre komponenter finns 

tillgängliga. Dessutom är elstationer och punktsvetsar integrerade i linorna. Linan 

för mindre prognoserade modeller befinner sig under standardlinorna och är 

horisontellt orienterad. Elstation och punktsvets är integrerad i linan. Under linan 

för mindre prognoserade modeller finns ett ”supermarket”. En ny punktsvets och 
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en ny monteringslina måste köpas in men i övrigt är det bara omplaceringar av 

linor och stationer som måste göras (se bilaga 5). 

4.3.5 Koncept 5 

Närmast lagerutgången är linan för mindre prognoserade modeller horisontellt 

orienterad med elstation och punktsvets integrerat i linan. Undertill är 

standardlinorna vertikalt orienterade med en extra lina som kopplar flödet. Ena 

delen av linorna består av en manuell monteringsplats där personalen vistas. Nästa 

del är en automatiserad maskinpark som består av de olika robotar som krävs för 

att tillverka de komponenter som i nuläget tillverkas manuellt. En låda läggs på 

bandet och stannar vid första roboten vilken tillverkar sin komponent och sedan 

lägger den i lådan. Sedan sker samma sak i nästkommande steg tills lådan till sist 

kommer till montören som sedan sammanställer komponenterna. För detta förslag 

krävs det att man köper in ett antal robotar som kan genomföra mer komplicerade 

uppgifter. Dessutom behöver man extra linor för monteringen. Detta är det dyraste 

konceptet och kräver en mer genomgående analys av kostnader om utvärderingen 

visar att detta är ett fördelaktigt förslag (se bilaga 6). 

4.4 Utvärdering av konceptskisser 

Utvärdering av lösningsförslagen ger en översikt på vilka förslag som är värda att 

arbeta vidare med. För att på ett mer genomgående sätt genomföra utvärderingen 

används en vektor för respektive kriterier. Vektorn är till för att skilja 

lösningsförslag från varandra då det annars kan bli svårt att utskilja speciella 

styrkor och svagheter mellan förslagen. 

 

(Bild 8) 
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Utvärderingen av koncepten visar att koncept 1 och 3 är mest fördelaktiga baserat 

på hur kraven viktats. Dessa koncept visar övergripande hur produktionen borde 

utformas. Det är med hjälp av konceptskisserna som de detaljerade skisserna tas 

fram. Då både koncept 1 och 3 båda har sina fördelar kommer de bästa bitarna tas 

från varje för att skapa kompletta förslag. 

Efter ett utvärderingsmöte på Tylö uppenbarades det att koncept 1 och 3 var de 

bättre förslagen även ur realistisk synpunkt. Mötet gav en ny insikt på faktorer 

som man lätt missar om man är oerfaren inom produktionssammanhang. Det 

uppdagades att förflyttning av monteringslinorna för standardmodeller inte var att 

föredra då företaget vill undvika att stoppa upp produktionen. Att flytta 

punktsvetsar är också något som vill undvikas då det är en komplicerad process. 

Däremot är det aktuellt att förkorta ner monteringslinorna och fördela 

arbetsmomenten i separata segment. Det centrala för flödesförbättringen är att 

stationerna anpassas till monteringslinorna. Monteringslinan för mindre 

prognoserade modeller är inte bunden och har möjligheten att flyttas. Även om 

vissa förändringar vill undvikas görs några detaljskisser utan dessa i åtanke för att 

utöka valmöjligheten för företaget. Detaljskisser fokuserar både på kortsiktiga och 

långsiktiga lösningar. Det bästa är att använda sig av de långsiktiga lösningarna. 

Även om investeringen är högre tjänas detta in i längden då flödet är bättre och 

lokalytan utnyttjas mer effektivt. 

4.5 Detaljlösningar 

Efter att en fördelaktig generell layout är bestämd, då görs detaljerade skisser på 

de bästa koncepten där stationsplaceringar och materialflöde tas i akt. Även 

placering och arbetsyta för personal visas. I samtliga skisser fördelas 

monteringslinorna i tre delmoment vilket innefattar förmontering, montering och 

kontroll/paketering. Skisserna visar, med hjälp av pilar, hur materialförsörjningen 

mellan stationerna går till. Just nu finns det en elstation etablerad i flödet men 

man planerar att tillföra ytterligare två stationer. Alla lösningar har möjligheten 

för ett ”supermarket”, vilket placeras där infraavdelningen befinner sig. Dessa 

lösningar är inte de slutgiltiga resultaten. Den lösning som vinner kommande 

utvärdering kommer genomgå en slutlig utformning.  

Detaljskiss 1 

Denna lösning har tankesättet att låta standardlinorna stå kvar och endast flytta 

linan för mindre prognoserade modeller. Linan flyttas till det utrymmet närmast 

lagerutgången som står oanvänt i dagsläget. Vid varje lina finns utrymme för 

komponenter m.m. och lagerhållning är placerat längst med avdelningen vilket 

skapar en inhägnad. Denna utformning ger en enkel materialförsörjning från 

centrallagret.  Linan för mindre prognoserade modeller har en egen elstation och 
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punktsvets placerade nära monteringen. Elstation och punktsvets för 

standardlinorna behåller samma placering som tidigare. Valsmaskinen placeras 

nära de båda standardlinorna och en elstation placeras intill den undre 

standardlinan. En fördel med denna lösning är att man öppnar upp yta längst ner i 

avdelningen för att t.ex. utöka avdelningen för ångaggregat. En investering i 

inventarier måste göras d.v.s. en ny punktsvets (Se bilaga 8). 

Detaljskiss 2 

Lösningen har tankesättet att behålla avdelningens ursprungliga utformning då det 

endast är materialtillförsel som förändras men med en mindre förflyttning av 

valsstationen. Detta kan ses som den mest ekonomiska lösningen, däremot sämre 

utnyttjande av lokalyta. Således måste även här köpas in en ny punktsvets för den 

mindre prognoserade linan. Punktsvetsen placeras tillsammans med en elstation 

nära linan för enkel material/komponentöverföring. Lösningen ger en öppen yta 

längst upp i avdelningen som kan användas för ytterligare linor eller inventarier. 

Lagerhållningen mm. är placerat likt föregående förslag (Se bilaga 9). 

Detaljskiss 3 

I denna lösning har samtliga linor flyttats för att dra nytta av den yta som inte 

används i nuläget. Detta öppnar upp en stor yta nära ångaggregatsavdelningen 

som de kan använda för att utöka produktiviteten med t.ex. fler monteringslinor. 

Nuvarande elstation och de två punktsvetsarna behåller nuvarande placering 

medan valsen flyttas längst upp i avdelningen för att få en bra flödesanslutning till 

flocken. En elstation placeras nära valsen och en elstation placeras nära linan för 

mindre prognoserade modeller. Dessutom måste en ny punktsvets köpas in till 

denna lina. Lagret har utformats och placerats likt föregående exempel (Se bilaga 

10). 

4.6 Utvärdering av detaljskisser 

Utvärderingen av detaljskisserna är nästa steg i att få fram den slutgiltiga 

utformningen. Den bästa lösningen detaljutformas ytterligare. Kostnadsanalys och 

implementeringsmetod tas fram på denna lösning för att förbereda inför eventuell 

förändring. 
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(Bild 9) 

Utvärderingen visar tydligt att detaljskiss 3 är det vinnande förslaget. Det är 

viktigt att tänka på att de andra lösningarna också har potential beroende på vilken 

budget man har, men även p.g.a. att lösningarna är utvärderade i relation till 

varandra. 

4.7 Slutgiltig lösning 

Efter utvärdering av detaljskisser visade sig den bästa lösningen. Lösningen 

ämnar, på ett effektivt sätt, visa hur den fullständiga layouten kommer att se ut. 

Den slutgiltiga lösningen baseras på detaljskiss 3 och hänvisning görs till avsnitt 

4.5 för beskrivning av layout. Förändringar i den understa monteringslinan 

innefattar att byta plats på komponentlagringen och monteringsstationerna. 

Anledningen är att komponentlagringen får en bättre och mer logisk placering 

gentemot övriga stationer. Efter diskussion gällande produktivitet uppkom det att 

med nuvarande slutskiss är idén om ”supermarket” överflödig. Det material som 

behövs kan utan problem lagras längst med produktionen. Även om 

tillverkningsorder varierar är de oftast inte mer än 200 enheter. Ett nytt tillägg i 

layouten är materialtransporter från centrallagret till respektive lagerhållning. 

Ångavdelningen finns uppritad för att ge ett helhetsintryck och för att visa 

möjligheterna för en ny lina på den frigjorda ytan, vilket skulle öka kapaciteten 

avsevärt. Tanken är att utnyttja lokalytan till fullo och då är denna lösning den 

mest effektiva. De nya placeringarna av stationerna ger ett bättre materialflöde till 

nästkommande stationer såväl som till lagerhållning. Anledningen är till stor del 

att långa distanser mellan stationer och onödiga förflyttningsmoment eliminerats. 
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4.7.1 Monteringslinor 

Som tidigare har nämnts visar skisserna en uppdelning av monteringslinorna. 

Momenten som ingår finns i nuläget men med en annorlunda utformning. Det som 

önskas är att tydliggöra de tre delmomenten och mer effektivt utnyttja den yta 

som finns. Som helhet ska linorna kortas ner då ytan utnyttjas med bristande 

effektivitet i nuläget. 

4.8 Kostnadsanalys 

En overhead kalkyl ger information om de kostnader som uppstår på en viss yta. 

Och i detta fall är det relevant då förflyttningar sker samt att inventarier inskaffas.  

Enligt framtagna lösningsförslag behövs det ytterligare en punktsvets, vilket enligt 

uppgifter kostar ca 25,000 kr.
6
 Produktionsteknisk ansvarig upplyste om att 

installationskostnad kan uppgå till 15,000 kr. De elstationer som tillkommer enligt 

skisser är i nuläget planerade att sammanställas. Då det inte finns direkta uppgifter 

om vad det kan kosta att montera och driftsätta dessa stationer kommer detta inte 

inkluderas. 

Förflyttning och installation av en hel monteringslina kostar ca 95,000 kr. Då är 

det inräknat eventuella kostnader för omdirigering av el mm. Denna summa kan 

variera beroende på placering gentemot layoutmöjligheter. Produktionsstop är en 

annan kostnad som uppstår vid förflyttningen. Denna förlust uppgår till runt 

384,000 kr då man normalt tillverkar 48 st. aggregat dagligen. Det är klargjort att 

produkter inte alltid säljs efter att de är färdigställda. Därför blir förlusten vid 

produktionsstopp inte lika hög som teorin syftar på. Enligt uppgifter förväntas 

förändringen ta en dag att genomföra. 

Att genomföra de implementeringar som anges beräknas att kosta runt 500,000 – 

700,000 kr. Det innefattar alla administrativa kostnader som kan komma att 

uppstå. Produktionsteknisk ansvarig på Tylö är källan till nämnda 

kostnadsuppgifter. 

                                                 
6
 

http://www.gnosjomaskin.se/productlist.asp?Page=2&Split=30&Objekt=Maskin&ArtikelId=&Kat

egori=10&Fabrikat=&MaskinTyp=&Modell=&Status=Beg.&Bild=&Action=Search&Sortera=Art

ikelId  

http://www.gnosjomaskin.se/productlist.asp?Page=2&Split=30&Objekt=Maskin&ArtikelId=&Kategori=10&Fabrikat=&MaskinTyp=&Modell=&Status=Beg.&Bild=&Action=Search&Sortera=ArtikelId
http://www.gnosjomaskin.se/productlist.asp?Page=2&Split=30&Objekt=Maskin&ArtikelId=&Kategori=10&Fabrikat=&MaskinTyp=&Modell=&Status=Beg.&Bild=&Action=Search&Sortera=ArtikelId
http://www.gnosjomaskin.se/productlist.asp?Page=2&Split=30&Objekt=Maskin&ArtikelId=&Kategori=10&Fabrikat=&MaskinTyp=&Modell=&Status=Beg.&Bild=&Action=Search&Sortera=ArtikelId
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(Bild 10) 

Ovanstående bild visar teoretiska kostnader för omnämnda inköp och 

förflyttningar. Det är oklart hur väl uppgifterna återspeglar verkligheten men de 

ska vara tillräckligt väl uppskattade för att ett beslut om förändring ska kunna 

genomföras. 

Förutom kostnader som uppstår kommer förflyttningarna även ge möjlighet till 

utökad produktion för ångavdelningen. Utökningen kommer generera nya intäkter 

då kapaciteten ökas. Utökningen är ca 4000 enheter per år och kommer hjälpa att 

betala av förändringarna i layouten. 

(Bild 11) 

Resultatet med utökad tillverkning för ångaggregat visar ett positivt resultat på ca 

31 miljoner kr redan efter ett år. Detta är en grov uppskattning av intäkten och 

baseras på att man säljer alla produkter som tillverkas och att 

försäljningskostnaden är ca 8000 kr per styck. Man ska också ta hänsyn till att det 

tillkommer ytterligare kostnader som administrativa kostnader, utbildning, 

lokalkostnader, materialomkostnader, tillverkningsomkostnader mm. Då intäkten 

beräknas med ett mer än halverat pris för ångaggregatet får man fortfarande en 

intäkt som mer än väl bör täcka de kostnader som kan uppstå. 

4.9 Tillvägagångssätt vid implementering 

Att få fram ett bra förslag till förändring är det första steget till ett lyckat 

produktionssystem. För att kunna använda lösningen krävs det att man planerar 

noggrant hur systemet ska tas i bruk. Teorier syftar på att man ska ta gott om tid 

till att planera förändringen men att implementera snabbt då man väl tagit ett 

beslut. 
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Första åtgärd är att avveckla den station som just nu, till största del är obrukad. 

Samtidigt borde valsen flyttas till avsedd plats enligt lösningsförslag. Ytan som 

möjliggörs är ämnad för monteringslinorna, vilka kan flyttas gradvis. Då ytan inte 

används finns det inga hinder för att flytta en monteringslina med avsikt att testa 

den nya layouten. Monteringslinorna är, enligt lösningsförslag, uppdelade i tre 

delar och förminskade för att utnyttja ytan mer effektivt. De punktsvetsar och den 

elstation som finns tillgängliga i dagsläget behåller sina nuvarande placeringar 

vilket gör att produktionsstop undviks. Två nya elstationer är planerade att 

monteras och detta betyder att de inte innebär någon extra kostnad då de byggs 

upp på plats. En ny punktsvets borde köpas in till linan för mindre prognoserade 

modeller. Anledningen är att man då får en självförsörjande lina som är oberoende 

av den övriga avdelningen. I övrigt behöver lagerhållning omplaceras då det finns 

många onödiga lager i nuläget. Förutom omplacering är det också centralt att 

material/komponenter samlas på ett lättåtkomligt ställe för samtliga stationer. 

Både ”supermarket” och lagrets placering längst med avdelningen fullföljer detta 

tankesätt. För att kunna etablera ”supermarket” behöver man först avveckla 

”infra” avdelningen och få upp de två nya elstationerna. När de ovanstående 

förändringarna är uppfyllda finns det en helt ny möjlighet för ångavdelningen att 

utvidga produktionen och kapaciteten. Viktigt att tänka på vid förändringar är hur 

dessa påverkar personalen då den effektivaste lösningen inte alltid är den mest 

ergonomiska. Om ett produktionstest genomförs på endast en lina kan denna 

information tydliggöras. 
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5 Slutsatser 

Att arbeta med produktionsutveckling kräver att man analyserar och förstår 

produktionssystemet för det aktuella företaget. Detta görs i form av besök där man 

intervjuar personal och granskar omgivningen. Som utgångspunkt är det en fördel 

om man pressenterar sig för berörda områden på företaget och berättar vad 

projektet handlar om. Att göra en grundlig och noggrann förstudie är centralt för 

ett lyckat projekt. 

Med hjälp av förstudien är det möjligt att definiera de kriterier som är viktiga att 

ta hänsyn till. Kriterierna är direkt kopplade till de konceptskisser som tas fram 

m.h.a. ”brainstorming”. För att kunna gå vidare i arbetet behövs det göras 

utvärderingar på de koncept som utformats. Utvärderingen utförs genom en 

teoretisk granskning där kriterierna bestämmer hur bra koncepten är. Dessutom 

fås ett omdöme av produktionsteknisk ansvarig på Tylö, eftersom denna person 

har erfarenhet och ser saker som en oerfaren kan missa. Då de bästa koncepten är 

fastställda fortskrider arbetet till detaljutformningen. Steget innefattar att använda 

de bästa delarna från koncepten för att skapa solida lösningsförslag. 

Utvärderingen av detaljskisserna följer samma tillvägagångssätt som för 

konceptskisserna. Som avslutning görs en slutskiss vilken ämnar återspegla 

verkligheten till en större omfattning. Även materialflöde från centallager och 

mellan stationer är definierat. 

Även om lösningar ser bra ut på papper bör vissa moment tas i akt. För detta 

ändamål finns det information om tillvägagångssätt vid implementering. Det finns 

även en grov kostnadsanalys för att se ifall kostnaderna för förändring är 

överrenskomliga. 

Det arbete som har gjorts är inte av traditionell maskinteknisk karaktär. 

Produktionsutveckling är ett ämne som man inte har haft lika stor fokus på under 

utbildningen. Då arbetet behandlar detta område kan det vara utmanande att få ett 

tillfredställande resultat eftersom det inte finns några klara riktlinjer för hur ett 

sådant arbete ska utformas. De kunskaper som finns har använts på ett effektivt 

sätt för att få fram ett acceptabelt resultat. Förhoppningen är att Tylö tar till sig de 

framtagna resultaten och i framtiden genomföra en förändring baserat på detta 

som utgångspunkt. 
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5.1 Resultat sammanfattning 

 Analys av produktion vilket innebar mätning av fabrik, intervjuer med 

personal och granskning av arbetsmoment (takttider).  

 Tagit fram produktionsschema med hjälp av takttider på nuvarande 

produktionssystem. Schemat återspeglar kopplingen mellan de olika 

stationerna och vilken flödestyp som används.  

 Utformning och utvärdering av konceptidéer. 

 Utformning och utvärdering av detaljskisser. 

 Utformning av slutgiltig lösning med implementeringsförslag och 

kostnadsanalys. 

 Slutgiltig lösning öppnar upp möjligheter för t.ex. ökad produktivitet i 

ångavdelningen. 

5.2 Förslag till fortsatt arbete 

Det fanns ingen tid att testa lösningen på plats hos Tylö. Därför ses detta som ett 

bra sätt att fortsätta arbetet som påbörjats. Att testa lösningen fysiskt är ett bra sätt 

att kunna analysera de positiva och negativa effekterna. Det är fördelaktigt om 

man inför förändringar progressivt, inte hela systemet på en gång. Anledningen är 

att man vill undvika att stoppa upp produktionen i största mån. 

Eftersom en fysisk förändring inte är aktuell i nuläget kan man istället använda 

simuleringsprogrammet Delmia för att få ett 3D underlag. En välgjord simulering 

ger en bättre bild av ifall lösningsförslaget levererar planerat resultat. 

Enligt lösningsförslaget är monteringslinorna uppdelade i tre delar. Även om 

arbetet visar principen för uppdelningen är det önskvärt att i detalj utforma och 

beskriva de olika moment som är tänkta till varje del.  
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6 Kritisk granskning  

Som nämnts tidigare är inte detta projekt ett traditionellt examenstarbete. Att 

skolan saknar tydliga mallar för hur man lägger upp denna typ av arbete gör att 

det alltid finns rum för förbättring. Det första hindret var att komma underfund 

med vilken hierarkinivå arbetet skulle betraktas ifrån. Detta medförde att 

grundanalysen av produktionen blev allt för ingående och tog fokus från det som 

ville uppnås. Ökad kunskap om hierarkinivåer och hur dessa hör samman hade 

gjort att lösningsförslagen bättre kunnat optimeras efter satta mål. 

Ett optimalt sätt att kontrollera effekterna av en möjlig förändring är att få testa 

lösningen på företaget. Tyvärr fanns inte möjligheten att fysiskt införa lösningen 

då Tylö varken hade pengar eller tid att tillgodose för detta ändamål. 

En annan möjlighet då en fysisk implementering inte är möjlig, är att använda 

mjukvaruprogrammet Delmia. Då lösningen var färdig att simuleras hade Delmia 

nyligen införts. Eftersom programmet blivit tillgängligt långt efter projektets start 

fanns det inte tillräckliga kunskaper för att göra en simulering i tid. Utan en 

simulering kan man endast få en teoretisk bild ifall förändringen kommer ha 

någon positiv effekt. 

En viktig del i examensprojekt är att få tydliga definitioner på de krav och 

önskemål som behöver uppfyllas. Detta arbete var till en början svårt att ställa 

krav på. Anledningarna var att man till en början inte var säker på vilken 

hierarkinivå som var aktuell men även att Tylö inte hade några specifika krav. De 

mål som specificerades var att göra produktionslayouten bättre. Att få ”fria” 

händer är inget negativt som helhet men ett projekt behöver ha vissa riktlinjer för 

att en rak linje ska kunna följas genom arbetets gång, speciellt då man inte jobbat 

med denna typ av arbete tidigare. 

6.1 Kritisk granskning av miljö- och arbetsmiljöaspekter 

Med hjälp utav den lösning som har presenterats kommer företaget få ett positivt 

ekonomiskt resultat. Förhoppningarna är att lösningen även ger en bättre och 

jämnare arbetsgång för de montörer som befinner sig vid slutmonteringen. Något 

som bör tas upp i samband med den presenterade lösning är att mer ström och 

vatten kommer att krävas. Detta är en miljöpåverkan som tillkommer. 

6.2 Förslag till fortsatt projekt 

Vid projektets start var tanken att examensarbetet skulle innefatta hela 

avdelningen där bastuaggregatet tillverkas och sammanställs. Ganska snart visade 

det sig att denna avdelning kunde delas upp i flera projekt. Flockavdelningen är i 

sig ett eget projekt då man önskar att automatisera denna process. Automation av 

en avdelning är tidskrävande eftersom att ombyggnader måste göras om detta ska 
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bli möjligt. Kommande projekt kan innefatta att lägga fokus på att förbättra 

flockens flöde till resterande avdelning och förbättra materialflödet ytterligare. 

Även om flödet till monteringslinorna förbättras är fortfarande valsen beroende av 

materialet som flockavdelningen tillför.  

Som tidigare nämnt är arbetet fokuserat på layouten. Detta innebär att man inte 

tittar på tidsoptimering för de enskilda stationerna. Det som är intressant är att 

optimera restiden och tillgängligheten för material och komponenter. Ett framtida 

möjligt projekt är att i detalj gå in i varje station för att förbättra arbetsmomenten 

för att på sätt minska takttiden. Det man också kan göra är att se över 

komponenternas konstruktion. Modularisering är ett bra alternativ då man har 

likartade produkter med samma ändamål. Den slutgiltiga lösningen som tagits 

fram öppnar upp möjligheter för att utvidga ångavdelningen. För nuvarande har 

ångavdelningen en produktivitet och kapacitet på att tillverka och sälja ca 9000 

enheter. Med utnyttjande av denna yta kan man få en kapacitet på ca 13000 

enheter. 
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http://www.gnosjomaskin.se/productlist.asp?Page=2&Split=30&Objekt=Maskin&ArtikelId=&Kategori=10&Fabrikat=&MaskinTyp=&Modell=&Status=Beg.&Bild=&Action=Search&Sortera=ArtikelId
http://affinity.editme.com/4Ps
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Bilagor 

Följande sidor innehåller alla de dokument och kompletteringar som inte passar 

att placeras i huvudinnehållet. Det innefattar till största del skisser av layouten 

men även en förklaring av symbolerna som används i detaljskisserna och 

slutskissen.  



 

 

 

Bilaga 1 – Nuvarande utformning 

  



 

 

 

Bilaga 2 – Konceptskiss 1 

 



 

 

 

Bilaga 3 – Konceptskiss 2 

 



 

 

 

Bilaga 4 – Konceptskiss 3 

 



 

 

 

Bilaga 5 – Konceptskiss 4 

 



 

 

 

Bilaga 6 – Konceptskiss 5 

 



 

 

 

Bilaga 7 – Symbolförklaringar för detalj- och slutskiss 

 

 



 

 

 

Bilaga 8 – Detaljskiss 1 

 



 

 

 

Bilaga 9 – Detaljskiss 2 

 



 

 

 

Bilaga 10 – Detaljskiss 3 

 



 

 

 

Bilaga 11 – Slutskiss 

 



 

 

 

Bilaga 12 – Gantschema 

  



 

 

 

Bilaga 13 – Terminologi 

Flockrum – Ett rum där man ytbelägger aggregatets kåpor. 

Flock – Små fiberstrån som används vid ytbehandling i samband med värme. 

SPORT Modell – En typ av bastuaggregat som utgör stor del av försäljningen. 
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