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Summery 

This study was performed in the company's Camfil Power Systems AB (CFPS), which is part 

of the Camfil Farr Group, which is a major global company in the filter and clean air solutions 

market. A company that is continuously evolving and want to adapt its products to the current 

market. Therefore, they are right now reviewing their entire business process to develop a 

new concept which makes them more competitive on the current market. 

After the initial consultation was given a task that was adapted for our education, which 

limited itself to make a proposal to shorten the throughput time in production for their product 

clean air-solution SGT-800.  

The study is based on basic studies of various theories to solve the given task. After work 

started it was limited to being a pure qualitative study because it wasn’t possible for any 

concrete measurement on the production section.  

After completing this study, we concluded that the modularization and outsourcing can be 

possible solutions for the company at the same time as they apply continuously improvement 

work. 

 

Keywords: Camfil Power Systems AB, modularization, 5S, DFA, MFD, outsourcing, SGT-

800.
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Sammanfattning 

Denna studie har utförts på företaget Camfil Power Systems AB (CFPS) som är en del i 

Camfil Farr koncernen vilken är ett globalt omfattande företag inom filter- och 

renluftlösningar. Ett företag som ständigt utvecklas och vill anpassa sina produkter efter den 

rådande marknaden. Därför håller de just nu på att se över hela sin affärsprocess för att ta 

fram ett nytt koncept som gör dem mer konkurrenskraftiga.  

Efter inledande samråd tilldelades en uppgift som var anpassad efter vår utbildning, vilket 

begränsade sig till att lägga upp ett förslag för att korta genomloppstiden i produktion för 

renluftslösningen SGT-800. 

Studien baseras på grundlig genomgång av olika teorier för att kunna lösa den givna 

uppgiften. Efter påbörjat arbete begränsades det till att bli en ren kvalitativ studie på grund av 

mätningar på företaget inte var möjligt. 

Efter avslutade studier kom vi fram till att modularisering och outsourcing kan vara tänkbara 

lösningar för företaget samtidigt som ständigt förbättringsarbete tillämpas. 

 

Nyckelord: Camfil Power Systems AB, modularisering, 5S, DFA, MFD, outsourcing, SGT-

800
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1. Inledning  

1.1 Företaget 

Camfil Power System AB ingår i koncernen Camfil Farr group. Camfil Farr group är ett av 

världens största och ledande företag för utveckling samt tillverkning av filter och 

renluftlösningar för en global marknad och omsätter ca 4 miljarder kronor per år.  

Camfil Farr har ett nära samarbete med OEMs Original Equipment Manufacturer, där man tar 

fram konkurrenskraftiga lösningar till slutkunden. Några av de företag som ingår i OEMs är 

Siemens, General Electric, Rolls Royce och Hitachi. Camfil Farr kan även leverera direkt till 

slutkund, detta sker oftast då bara en del av en anläggning ska levereras. En anläggning är ett 

system producerat av Camfil Farr, i detta fall en hel renluftsanläggning.  

Camfil Farr har två marknader, kallade foremarket och aftermarket, där foremarket innefattar 

tillverkningen av helt nya system. CFPSs del här kan vara från ett par veckor till ett par 

månader administrativt arbete. Aftermarket innefattar reparationer av äldre anläggningar, 

utbyte av filter samt ut byggnationer av befintliga anläggningar. 

Camfil Powersystems AB har sitt huvudkontor i Borås och inriktar sig på tillverkning och 

utveckling av luftintag, ventilation, avgassystem och diverter från medelstora till tunga 

industrier på land och hav till exempel kärnkraftverk, olje-raffinaderier och bilindustrin. 

Produkter 
Camfil Powersystems har fem stycken olika system de kan erbjuda kunden som är anpassade 

efter kundens verksamhet och rådande topografiska förutsättningar. Dessa olika system är: 

 Static Filter System som används vid kraftgenerering inom en stor del av den 

landbaserade industrin. Industrier som ofta använder sig av detta är framtagandet och 

framställningen av olja och gas. 

 Pulsejet Filter Systems används även de till kraftgenerering samt olja och gasindustrin 

i högt förorenade miljöer.  

 Offshore Filter Systems är för luftfiltrering i anläggningar för borrning och produktion 

på plattformar och fartyg som utsätts för marina och industriella miljöer. 

 Marine Filter Systems används för luftfiltrering på marina anläggningar 

 Acoustic Systems används för stationära och mobila turbomaskinerier. 

De olika systemen består av samma grundprincip men olika utformning av komponenterna. 

Dessa olika system kan innehålla en eller flera av följande delar: 
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Luftintaget 
Luftintaget vars främsta uppgift är filterlösningar är för att skydda gasturbinen och andra 

roterande maskiner mot föroreningar i insugsluften. För att undvika onödiga skador på 

maskinen är det viktigt att ha ett väl anpassat insugningssystem. Om till exempel en 

svetspartikel sugs in i turbinen kan det jämföras som ett pistolskott, då fås en viss uppfattning 

om vilka krafter det handlar om. Mindre partiklar kan orsaka erosion på turbinens insida och 

en följd av detta blir korrosion som medför temperatur-förändringar som får till följd att 

prestanda minskas och utsätter turbinen för allvarliga hot. Effektiv fångst av små partiklar och 

luftburna salter är därför av avgörande betydelse för lång och effektiv drift. Ritning på 

luftintag finns i bilaga 3. 

 

Bild 1. Luftintaget även kallat Air-inlet. 

Tubinhuset 
Turbinhus (enclosure) och ventilationssystem tillverkas för att skydda turbinen från väder och 

större temperaturskillnader. Omgivningen måste även skyddas från hög ljudnivå som alstras 

av turbinen och detta görs effektivast genom att installera ljuddämpare på in- och utlopp. 

Ritning på detta finns i bilaga 4. 

 

 

Bild 2. Exempelbild på ett turbinhus. 
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Avgassystemet och Diverter 
Avgassystemets främsta egenskap är att leda luften från turbinhuset ut till atmosfären. I de 

flesta kraftvärmesystem har gaserna hög energi och kan återanvändas i värmeåtervinning. Där 

kan en diverter installeras som gör att operatören kan välja om luften ska användas för 

värmeåtervinning eller släppas ut direkt beroende på gastryck, temperatur, gasinnehåll eller 

geografisk placering. Divertern är kort sagt ett spjäll med hög täthet, låg värme- och 

lågtrycksförlust och designen erbjuder bra flöde och säker nöddrift med hydraulaggregat. 

Ritningar på ett avgassystem finns i bilaga 5. 

 

Bild 3 & 4. Avgassystem och en diverter. 

(<http://www.camfilfarr.com/cou_ps/systems/?m=2>) 

1.2 Förutsättningar  

Problembakgrund 
Idag gör Camfil Farr allting ifrån grunden och vill utvecklas så att produktionen är mer 

effektiv genom att standardisera och effektivisera sin produktion. Många produkter har 

liknande struktur och man vill undersöka möjligheten till att standardisera sina produkter 

genom till exempel modularisering eller ändring i produktionsflödet. Idag har Camfil Power 

Systems AB (CFPS) inte några direkta problem i produktionen men vill hela tiden utveckla 

och förbättra sin process för att bibehålla och även öka marknadsandelarna. 

Syfte 
Detta arbete görs för att komma fram till förslag till hur CFPS kan korta genomloppstiden i 

produktion av SGT 800 samtidigt som kvalitet och risker för företaget inte utfärdas. 

Begränsningar 
Arbetet har begränsat sig till att överblicka genomloppstiden samt lägga upp förslag på hur 

man kan korta den. För att magnituden av detta arbete inte ska skena iväg gavs förutsättningar 

ifrån handledaren på CFPS.  

Det bästa sättet att överblicka produktionsflödet samt korta genomloppstid är att genomföra 

en tidsstudie i produktion. Produktionsanläggningarna i detta fall är belägna i Tjeckien och 

Ungern och har i och med detta inte kunnat genomföras. Resultatet har därför baserats på 

givna förutsättningar ifrån företaget.  

http://www.camfilfarr.com/cou_ps/systems/?m=2
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Nulägesanalys av Camfil Powersystem 

CFPS producerar och levererar årligen cirka tjugo anläggningar av typen SGT-800 till kund. 

Genomloppstiden i produktion är idag tio veckor och de tillverkas nere i Ungern och Tjeckien 

av Camfil Farr som är kontrakterade av Camfil Powersystems. Vilken av 

produktionsanläggningarna som väljs är utifrån vilken anläggning som har kapacitet ledig. 

Båda anläggningarna kan sammanställa en order och båda har en likvärdig 

produktionskapacitet. Produktionsveckorna är fördelad enligt nedan: 

Process  %   Timmar 

Projektplanering 3  120   

Inköp  1  40   

Klippning och bockning 14  500  

Svetsning och slipning 49  1800   

Test av hopsättning 3  100   

Korrektionsarbete  3  100   

Blästring  3  100   

Målning  8  300   

Installation  3  100   

Paketering  14  500   

  100  3660  

 

Camfil Powersystems tillverkar endast i rostfritt stål medan resterande av produkterna görs i 

kolstål. SGT 800 är en av de produkter som görs i kolstål och tillverkas därmed inte av Camfil 

Powersystems. 

Allt som ingår i den producerade SGT 800 tillverkas utav Camfil Farr förutom mindre 

komponenter som stegar, dörrar, mätare som köps in ifrån utomstående leverantörer. 

1.3 Villkor  

Camfil Powersystems står för de två första processerna, projektplanering samt konstruktion 

eftersom dessa båda är rent administrativa processer.  

Själva tillverkningsdelen från klippning och bockning till paketering sker nere på respektive 

anläggning i Tjeckien eller Ungern. Efter varje producerad anläggning sätts den samman och 

provkörs för att därefter möjligen korrigera eventuella fel. Efter att anläggningen har 

genomgått tester och kunden har godkänt, blästras och målas de ingående delarna av 

tillverkaren.  

CFPS får 25 % av ordervärdet i förskottsbetalning vid orderläggningen och resterande vid 

leverans av den färdiga anläggningen. CFPS betalar i sin tur tillverkaren 100 % av kostnaden 
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vid leverans. Det är även tillverkaren som står för utläggandet av kapital för råvaror och 

komponentinköp. 

Efter paketeringen lastas det på transportfordon och går därefter enligt Incoterm-avtal: 

”Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på 

sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget 

ansvar för varorna vid lastningen på det transport- medel som köparen bestämt.”  

( <http://www.iccsweden.se/innehall/publ/incoterms/incotermsswe.htm> ) 

 

Flödesschema vid order 
För att förstå hur flödet ser ut ska flödet av processer för en order analyseras. Detta är en 

sammanfattning av deras nuvarande flödesschema för en order av typen SGT-800. Varje 

”gate” är en uppsamlingspunkt där beslut stäms av för att säkerhetsställa att båda parter är 

överrens. Det fullständiga flödesschemat finns i bilaga 2-4. 

1. Gate 1: Bestämmelse om man ska åta sig arbetet själv eller finna annan tillverkare och 

om man finner detta positivt lägger de upp ett offertläggande, RFQ = Request For 

Quote, ett skriftligt underlag från leverantör som behandlar pris och innehåll. 

2. Tar fram information om leverantör/producent. Endast administrativt arbete. 

Undersöker om man ska använda befintlig producent/leverantör eller om man ska 

finna ny. Om senare alternativet används analyserar man denna vill/kan åta sig att 

genomföra arbetet. 

Efter utvärderingen lägger man en RFQ = Request for Quote, en offertförfrågan till 

berörda och intressanta fabrikörer.  

3. Därefter sker en utvärdering angående vilket alternativ man ska välja, det egna eller ett 

externt företag. 

4.  Försäljningsritning görs (om den behövs eller inte redan är gjord). 

5. Budgetering påbörjas med hjälp av försäljningsritningen. 

Gate 2: Beslut om offertläggande. Om offerten inte läggs informeras kunden av CFPS. 

Lägg fram prognostiseringen och behovet av pull och JIT artiklar till leverantören så 

att denne kan boka in kapacitet och komponenter i förväg. CFPS förbereder en offert 

som senare skickas till kunderna.  

6. Förhandlingsfas mellan kund och CFPS och om offerten inte gillas, ser de över 

möjligheten att ändra förutsättningarna och därefter lägga en ny offert. Om den 

godkänns utan förhandlingar övergår det till ett LOI = Letter Of Intent som är en icke 

bindande överrenskommelse så att båda parter är på samma nivå. 

7. Om LOI godkänns av båda parter, läggs ordern in i CFPS ERP-system. 

Ordererkännande. 

8. Manuellt utsläpp av struktur från DB Works = Data Basen till ERP. Sätt budget på 

produktnivå i ERP-system. 

9. Gate 3: Kontraktsgenomgång, därefter identifiering av artiklar som behöver 

införskaffas tidigt (troligtvis PU artiklar) och sedan införskaffande av dessa produkter. 
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Godkänn produkter för inköp alternativt övergång till PP, Product Planning. 

Förberedelse av produktnivå. Godkännande av produkter för införskaffningsalternativ. 

10. Gate 4: Kick off med kunderna.  

Om förändring av projektets omfattning krävs av kunden, analyserar man vad man kan 

ändra, få godkännande av ändringen, uppdaterar budgeten och därefter uppdatera 

planering och dokumentation. 

11. Den totala produktstrukturen släpps för flera tillfällen och införskaffandet ifrån de 

olika berörda parterna.  

Först görs en behovsanalys för pull artiklar som sedan släpps. 

Den andra innefattar förberedelse av dokument för icke intern tillverkning och fritt 

utfärdande.  Innefattar hub produktion i de lämpliga fabrikörerna, PO-produkter ifrån 

hub produktion,  JIT- beställda artiklar samt PU artiklar.  

Det tredje förbereder man dokument för egentillverkade produkter vilka innefattar JIT 

och PU artiklar. Allting rapporteras i tidsrapporter. 

(Efter varje process försöker man påskynda verksamheten)  

12. Därefter sammanställs allting och man upprättar en projektdokumentation. 

13. Färdigställande, paketering och transport. 

14. Fakturerar kunden. 

15. Montering, installation. 

16. Projekt slutförs 
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2. Metod 

För att genomföra denna uppgift krävs en del bakomliggande forskning av olika slag. Detta 

arbete kan behandlas på olika sätt. För att klargöra de olika alternativ denna studie har, 

gjordes följande bakgrundsarbete som var tänkt att forma denna studie. 

2.1 Empiri  

Med termen empiri menas att uppgifterna i princip är testbara och bygger på någon form av 

kontakt med verkligheten. Detta innefattar själva forskningsprocessen, hur man ska forska. 

Man har uppgifter om en process och därefter observerar denna för att komma fram till 

resultat. I detta fall som är ett konkret problem där det finns en teori vad som är problemet, 

måste själva informationen bakom det observeras och därefter analyseras. Detta kan vara 

svårt att göra ”in real life” på grund av de topografiska komplikationer problemet har. Men 

observationsdelen är fortfarande en viktig del som denna studie kommer lägga stor vikt på. 

(Backman,1998)  

 

Kvantitativ metod 
Användningen av två tillvägagångssätt att utföra detta arbete är kvantitativ och kvalitativ 

metodik. Kvantitativ metod är mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik. 

Det är det arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data 

och sammanfattar med utgångspunkt i testbara hypoteser. Arbetsmetoden inom kvantitativ 

forskning är väldigt formaliserad och styrd av regler som definierar forskningsprocessen. Det 

är med andra ord numeriska observationer som till exempel en matrisekvation. 

(<http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod>) 

 

Kvalitativ metod 
Det andra begreppet är kvalitativ som inte använder sig av tal och siffror. De är i stort sätt 

verbala formuleringar, skrivna eller uttalade. Det kan uppfattas som diffusa utsagor på grund 

av det okonkreta framläggandet. Forskningen inriktar sig mer på processer än av resultat och 

produkter. Vad är det som sker och vad den naturliga historian bakom resultatet är. 

(Sharan,1991) 

Forskarens roll i kvalitativa fallstudier är oerhört betydande. Forskaren är instrumentet som 

tar in och analyserar informationen vilket då lägger grunden för resultatet. En annan del som 

utmärker kvalitativ forskning är att den omfattar fältarbeten, man måste därför söka upp 

människor, situationer och institutioner för att observera hur människor beter sig i olika 

situationer. (Backman,1998)  

 

 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
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Kombination 
Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ behöver dock inte innebära en skillnad i de 

perspektiv eller paragram vi nämnt tidigare. 

I detta fall är båda dessa ovanstående metodiker av värde men störst tyngd på kvalitativ 

metodik. Kvantitativ metod kommer appliceras då om en möjlig matrisekvation eller en 

uträkning på verkningarna efter tänkbar förändring genomförts.  

Litteraturundersökning 
Litteraturundersökning är likställt med kvalitativ och traditionell forskningsprocessmetod där 

tyngd ligger på att använda källor som utgörs vanligtvis av tidsskriftsartiklar, böcker, 

rapporter och avhandlingar. I denna studie kommer mycket grundas på artiklar tagna ifrån 

Emerald, en databank på internet där alla artiklar publiceras. Detta för att få en bred kunskap 

men även se på verkliga situationer där de har liknande problem. Böcker ifrån högskolan i 

Borås bibliotek kommer även att användas för att få information från så olika källor som 

möjligt och därmed göra fakta så trovärdig som möjligt. 

Sedan används författarens personliga kunskap som byggts under utbildningen samt 

erfarenheter från tidigare arbetsliv. Detta är viktigt för att kunna sålla ut de fakta från den 

mängd som finns och sammanställa till ett bra resultat. 

I denna rapport har litteratursökning varit en stor del av arbetet då egen framtagning av fakta 

har varit svår p.g.a. att produktionen legat i annat land. 

Övrig informationssökning 
En stor del av informationsutbytet kommer såklart försöka ske med Camfil och dess personal 

eftersom de besitter all informationen. Möten och mail är en viktig del i arbetet och följs upp 

varje vecka. 
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3. Teori 

När arbetet gick igång fanns redan en tanke om att undersöka möjligheten att applicera 

modularisering på arbetet. Detta togs upp med kontaktperson Kent Sehlin på CFPS som gav 

oss uppgift att undersöka möjligheten med detta. Även idéer om andra förslag var att titta på 

outsourcing och standardisering.  

3.1 Modularisering 

Baskonceptet med modularisering menas med att skapa en slutprodukt som består av en 

kombination av på förhand givna delsystem eller s.k. moduler. Syftet är att begränsa antalet 

moduler samtidigt som man ökar antalet variationer. På senare tid har begreppet 

modularisering utvidgats till att räkna in aspekter som även tar hänsyn till parallell utveckling 

och produktion av moduler såväl som förenkling av underhåll, uppgradering och återvinning 

genom att dela in produkten i moduler.  

Modulariseringstänkandet har funnits länge inom industrin och utvecklats genom åren. Redan 

på slutet av 30-talet började Ford och Scania lastbilar de första stegen av modularisering. 

Det går att applicera på de flesta produkter från enkla till komplexa och det är en av de 

anledningar som modularisering har blivit så populärt. Eftersom variationerna av 

slutprodukter ökar kraftigt är även en annan positiv aspekt på det, att valmöjligheten för kund 

även ökar kraftigt. 

(<http://www.md.kth.se/mmk/gru/mme/mf2011/CourseMaterial/Seminar2/Blackenfelt_Dr_Sa

mmanfattning.pdf >) 

Den vanligaste formen av modularisering är en så kallad kvalitativ modularisering där 

modulerna har samma egenskaper men olika funktioner. Modulerna kombineras på det sätt att 

produkten ska få önskad kapacitet och effekt. Det finns en rad anledningar till modularisering 

av produkter och dessa kan delas in i tre huvudgrupper (se bild 5) där det även finns 

kopplingar mellan grupperingarna, en effekt kan alltså bidra till en annan önskad effekt: 

 

Bild 5. Tre huvudgrupper modularisering kan påverka. 

http://www.md.kth.se/mmk/gru/mme/mf2011/CourseMaterial/Seminar2/Blackenfelt_Dr_Sammanfattning.pdf
http://www.md.kth.se/mmk/gru/mme/mf2011/CourseMaterial/Seminar2/Blackenfelt_Dr_Sammanfattning.pdf
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Ofta finns en produktstomme som utgör grunden till slutprodukten. Därefter kan delar adderas 

för att få en helt kundanpassad produkt. Detta kan göras om företaget vill ta sig in på en ny 

marknad eller att kunden har krav på att få produkten helt efter önskemål.  

Företaget måste dock strukturera produkterna så att kostnaderna och intäkterna inte beaktas 

som var för sig utan tar hänsyn till båda. Ofta ökar variansutbudet för att möta kundkraven för 

att man vill komma in på nya marknader etc, detta medför dock att kostnaderna ofta ökar. 

Resultatet blir då att vinstmarginalen minskar trots att försäljningen ökar. Det gäller alltså att 

hitta den optimala variansen för företaget så att det i slutändan genererar vinst.  

I organisationen kan användning av modularisering göra vissa processer enklare. Om delar av 

produkten behöver outsoursas så är det lättare att planera vilka delar de är genom att 

outsoursa en modul. De underlättar även testningen av olika produkter då företaget kan 

testsammansätta modulerna istället för att samla ihop alla delar till en slutprodukt som ofta 

består av en stor mängd detaljer.  

Det krävs ofta större insatser och därmed ökade kostnader vid konstruktion av produkten för 

att modulindela på ett så effektivt sätt som möjligt. Görs detta på rätt sätt kommer företaget 

att tjäna på det i långa loppet. 

(<http://www.md.kth.se/mmk/gru/mme/mf2011/CourseMaterial/Seminar2/Blackenfelt_Dr_Sa

mmanfattning.pdf>) 

Moduler 
Företag som håller på med utbyggnader och reparationer av befintliga produkter kan 

modularisering vara en fördel att använda sig av. Detta kan bytas ut mot hela segment som 

behöver reparation/bytas ut med hjälp av en modul. Detta underlättar installationen och tar 

därmed mindre tid samt sparar pengar. 

Olhager delar in modulerna i tre olika typfall: 

 Basmodul där de artiklar som är gemensamma för samtliga slutprodukter och som kan 

fungera som en bas för produkten. 

 Variantmodul där ett antal varianter och valmöjligheter tas fram för varje enskild 

modul. Vid kvalitativ modularisering görs ett val för varje modul för att ge full 

funktionalitet åt produkten. Detta medför att kombinationerna av dessa val skapar 

variantutbud på slutproduktnivå. Kunden kan även göra tillval men kan även välja att 

avstå.  

 Kundmoduler där modulen utformas helt efter kunden önskemål och krav. Om valen 

är alltför specifika kan framtagningen av dessa medföra variationer i leveranstiden och 

om ändringarna är på tok för stora förloras mycket av grundidén modularisering.  

(Ohlager,2000) 
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3.2 Design for assambly (DFA) 

 

Design for Assembly är en process där produkter är utformade med en enkel montering i 

åtanke. Om en produkt innehåller färre delar tar det kortare tid att montera och därmed 

minskar kostnaderna för bland annat lager och montering. Om dessutom delarna är försedda 

med funktioner som gör de lättare att greppa, flytta och infoga kommer även detta reducera 

kostnaderna. Minskningen av antalet komponenter i en hopsättning (assambly), får till effekt 

att det blir en generell minskning av hela assemblyn. Detta är oftast de stora kostnads-

fördelarna för tillämpningen av DFA. (Boothroyd,1982) 

Bakgrund  

Design for Assambly (DFA) kan anta flera olika former. Under 60-talet och 70 talets olika 

regler och rekommendationer föreslogs det att hjälpa designers att överväga problemen under 

designprocessen. Många av dessa regler och rekommendationer presenteras med praktiska 

exempel som visar hur hopsättningens svårighet skulle kunna bli lättare. Det var dock inte 

förrän på slutet av 1970-talet konkreta metoder för utvärdering utvecklats för att kunna 

använda dessa och genomföras på befintliga och behövande system. Den första metoden 

baserade sig på principen ”en rörelse för en del”. Den omformulerades dock senare då man 

insåg att för att minska monteringskostnaderna måste man minska antalet separata delar i en 

produkt. Då presenterades tre enkla kriterier som skulle kunna användas för att teoretiskt 

avgöra om någon av dem delar i produkten som kan tas bort eller kombineras med andra 

delar. Dessa kriterier som man då satte upp kunde då tillsammans med tabeller användas för 

att uppskatta den totala monteringstiden och om kvaliteten riskerade att underkastas. 

(Boothroyd,1982) och (Boothroyd, 1980) och 

(<http://www.assemblymag.com/CDA/Articles/Feature_Article/BNP_GUID_9-5-

2006_A_10000000000000059386> ) 
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Bild 6 DFA-schema 

 

Bild 6: Detta är ett exempel på hur ett DFA-schema kan se ut med de olika kriterierna och 

sambanden mellan dem. Mörka prickar betyder stark samband/betydande, vit mindre och 

triangel är litet samband/betydelse. 

Huvudsyftet med DFA är att förenkla produkten så att kostnaderna för montering minskar 

men en annan sak med att tillämpa DFA omfattar vanligtvis en förbättrad kvalitet och 

tillförlitlighet, samt en minskning av produktionsutrustning och en del inventarier. 

DFA måste analysera både detaljkonstruktion och hela produkten för att hitta något 

hopsättningsproblem tidigt i konstruktionsprocessen. Vi kan definiera DFA som "en process 

för att förbättra produktens design för enkel och billig församling, med fokus på funktionalitet 

och förmåga att sättas ihop samtidigt.( < http://deed.ryerson.ca/~fil/t/dfmdfa.html>) 
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3.3 Modular Function Deployment (MFD) 

 

Modular Function Deployment (MFD) är en strukturerad metod med syfte att hitta den 

optimala modulära produktdesignen, med hänsyn till företagets specifika behov. MFD stödjer 

hela konceptet av produktutvecklingsprocessen, från produktidé till datorstödd design (CAD) 

ritning. Metoden är tillämplig på ett helt sortiment och är mest framgångsrik när det 

genomförs med en flerfungerande projektgrupp. I bilaga 1 visas hur flödet i ett MFD ser ut. 

(<http://www.sme.org/cgi-bin/get-newsletter.pl?LEAN&20060609&1>) 

 

MFD metoden strukturerar upp produkten med hjälp av begreppet ”modul förare” som stödjer 

konstruktören i utarbetandet av produkten med avseende på livscykel, 

produktsammansättning, mångfald och återanvändning. Modulförarna är ett antal olika 

kriterier för modularisering som finns med genom hela produktlivscykeln, som från början är 

generella men efter ett tag anpassats till företaget i fråga med avseende på strategi, 

ekonomiska begränsningar, juridiska restriktioner etc. (<http://www.sme.org/cgi-bin/get-

newsletter.pl?LEAN&20060609&1>) 
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Arbetssättet inom MFD bygger på fem steg som ska tillämpas i ordning för att uppnå den 

optimala produktdesignen: 

Steg 1 Definiera kundkrav 
Det första steget för produktdesign måste företaget undersöka kundkraven och andra behov 

som finns ute på marknaden. Detta arbete måste utföras grundligt för att få en god bakgrund 

samt att få förståelse för den gällande marknaden. Man måste alltså först göra en analys av 

produkten som en stabil bas. Frågor som ofta ställt i detta skede är ungefär; Vad är vår 

produkts framtidsvision? Vilket kundsegment inriktar man sig på? Vilka är de största 

konkurrenterna?  

Ett användbart verktyg i detta steg är bland annat QFD (Quality Function Deployment). Efter 

att kundens krav har identifierats översätts dessa till produktegenskaper för konstruktörerna 

och förhållandena mellan kundens krav och produktens egenskaper visualiseras och ställs mot 

varandra i en QFD-matris. Mätbara målvärden för produktens egenskaper är då framtagna 

som sedan används som vägledning för konstruktörens arbete. 

 

Bild 7 QFD-matris. 

En förenklad version av en QFD-matris där förhållandet mellan kundens krav (vad) till 

produktens egenskaper (hur). 
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Steg 2 Val av teknisk lösning 
När kraven ifrån steg 1 är definierade går man vidare med att ta fram tekniska lösningar som 

kan leva upp till de krav som ställts. Man bryter här ner produkten i funktioner och 

subfunktioner för att få en fullständig översikt hur de olika komponenterna är länkade till 

varandra, som även ger en förståelse över helheten.  

En förutsättning för att uppnå en så bra modulär design som möjligt är funktionellt oberoende. 

Man försöker göra varje modul så fristående ifrån varandra som möjligt, varje modul 

behandlas därefter oberoende av varandra. Under funktionell nedbrytning kan flera tekniska 

lösningar finnas och därmed måste olika val göras. Ett verktyg för att underlätta dessa val är 

Pugh-matrisen som inte är matematisk utan är gjord för att klargöra vissa fördelar och 

alternativ. Här används information från steg 1 men även interna överväganden som 

produktionsmål, antal artikelnummer och framtida utvecklingsmöjligheter.  

 

Bild 8 Pugh-matris 

Ett alternativ på Pugh-matrisen där man strukturerar de negativa och positiva aspekterna med 

de olika alternativen. 
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Steg 3 Skapa modul konceptet 
I det tredje steget analyseras de tekniska lösningar som valts i steg två för att skapa moduler. 

Här används en modulindikatormatris (MIM) där varje teknisk lösning bedöms efter 

modulförarna. Varje teknisk lösning betygsätts av en skala där nio poäng motsvarar starkt 

länkat, tre poäng medium och en poäng är svag länkat. Grunden till att betygsättningen ser ut 

på detta vis är för att lättare kunna urskilja de verkliga starka länkarna. De lösningarna med 

högst poäng kommer troligtvis utgöra en egen modul eller utgöra en grund till ett 

modulkoncept. 

De lösningar som får ett lågt värde kan användas i andra starkare modullösningar eller 

kombinera två eller flera svagare moduler som blir starka tillsammans.  

Det är ett idealiskt antal moduler för att leta efter, där det finns balans mellan den tid som 

krävs för montering av moduler och den tid som krävs för montering av färdiga moduler till 

varandra i de viktigaste flödet. Värdet beräknas utifrån den optimala kombinationen av de 

uppsatta faktorerna, i nedanstående fall ledtid kontra modulantal. 

 

 

Bild 9. Modulindikatormatris 

Ett exempel på hur man kan få ut ideal-konceptet är, att sätta ihop delar som tar ungefär 10 

sekunder och en slutlig ihopmontering av modulen tar mellan 10 till 50 sekunder. Då har en 

grov uppskattning uppkommit att minsta ledtiden uppnås när antalet moduler är lika med 

kvadratroten av antalet monteringar av genomsnittlig produkt. När den genomsnittliga 

slutmonteringen är längre än den genomsnittliga monteringstiden, kommer det optimala 

antalet av moduler minska. 
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Steg 4 Utvärdering 
När framtagningen av olika lösningar är klara uppkommer en hel del frågor man måste få 

besvarade som; Vilka är effekterna på produktion och produktutveckling och hur mycket 

bättre är det nya modulkonceptet jämfört med den äldre designen? 

En god överblick av samspels relationerna mellan modulerna kan uppnås genom en 

samverkansmatris. Här tar man fram vilken sammansättningsmetod som är mest lämpad för 

de givna modulerna.  Detta har till fördel att det blir lättare att utveckla, lättare att planera 

processen och ger större frihet i organisationens verkstad. Matrisen visar de delar som måste 

uppmärksammas och så småningom förbättras och alla markeringar som kommer utanför 

pilarna borde tas till åtanke för framtida utveckling.  

 

Bild 10. Utvärdering av de delar som måste uppmärksammas. 

 

I detta steget bör företaget inte bara titta på modellen utan ur ekonomiskt perspektiv som till 

exempel göra en ABC-analys, inte värdera alla de fördelar och nackdelar utan titta på det ifrån 

olika perspektiv. Varje företag får ta fram ett eget verktyg för att mäta de ekonomiska 

effekterna eftersom det inte finns en konkret generell metod för detta än. 
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Steg 5 Optimera modulerna 
I det sista steget skrivs specifikationer för varje modul innehållande teknisk information, 

kostnadsmål, planerad utveckling, beskrivning av varianter etc. Dessa specifikationer utgör 

ryggraden i produktplattformen. Från och med nu kan det modulära konceptet förbättras 

kontinuerligt för att fokusera på varje modul separat.  

MFD-metoden bör inte betraktas som en ersättning, eller konkurrera med utan förbättra 

design på komponentnivå. MIM fungerar nu som en riktlinje för vad som är viktigt nu för 

varje enskild modul till exempel en modul som ska vara enkel att göra ren ska också vara lätt 

att plocka isär.  

 

Antalet olika komponenter i en produkt kan konstateras vara en viktigt drivkraft för kostnader 

i ett företag men dessa kostnader är dock svåra att definiera. Material, arbetskraft och verktyg 

är de mest synliga kostnaderna men de utgör bara en del av den totala verkliga kostnaden för 

företaget. På samma sätt som antalet delar som driver kostnaderna i en enda produkt, kan 

artikelnummer driva kostnaderna i hela sortimentet. Så när man använder sig av en DFA 

teknik ska man ha i åtanke att ha med hela sortimentet av produkter i undersökningen så att 

detta frambringar optimalt resultat. 

(<http://www.sme.org/cgi-bin/get-newsletter.pl?LEAN&20060609&1>) 
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3.4 Standardisering 

 

Med standardisering menas att skapa en enhetlighet med avseende på olika specifika 

egenskaper. Det kan gälla materialval, mått, kvalitet konstruktion, funktion, kvantitet, service 

och underhåll. Standardisering kan ses från flera nivåer som branschstandard, standardiserad 

slutprodukt samt standardiserade artiklar och moduler. En branschstandard innebär en 

gemensam överenskommelse mellan många producenter av liknande eller kompletterande 

varor vilket möjliggör en helhetslösning för kunden med integration av olika leverantörer.  

Standardiserade artiklar 
Artikelstandardisering syftar till att reducera onödig och dyr variansrikedom av ingående 

halvfabrikat, köpkomponenter och råmaterial. Målet är att kunna erbjuda en stor valmöjlighet 

av slutprodukter utifrån en ett begränsat antal råmaterial och köpkomponenter. Det skall vara 

lätt att byta ut en artikel mot en annan. En enskild artikel kan användas i ett flertal 

konstruktioner eller slutprodukter. 

Fördelar med standardisering enligt Olhager är följande: 

 Undvika onödigt konstruktionsarbete om lämplig artikel redan finns. 

 Förenklar planering och hantering med färre artiklar. 

 Bättre utnyttjande av lageryta, produktionsutrustning och verktyg. 

 Förenklade inköp med färre artikelnummer i större kvantiteter till bättre priser. 

 Minskad kapitalbindning i förråd, mellanlager och färdigvarulager. 

Standardisering innebär även att företaget kan öka sin flexibilitet. När färre komponenter 

används har varje enskild komponent ett bredare användningsområde och kan då i ett kortare 

tidsperspektiv utnyttjas på ett bättre sätt då det behövs en för en befintlig produktmix. På 

längre sikt underlättar standardiseringen en reservhållning. Återigen är de på grund av den 

enskilda komponentens månganvändbarhet. En flexibilitetshämmande aspekt på lång sikt är 

dock att standardisering begränsar produktens utformning och kan undanhålla bättre lösningar 

för enskilda kunder och produkter. (Olhager,2000) 
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3.5 Verktyg 5S 

5S är en metodik för att skapa och bevara en ren, effektiv och säker arbetsplatsmiljö. Arbetet 

är något som skall genomsyra hela organisationen. De 5S:en är uppdelade i: Sort, Store, 

Shine, Standardize och Sustain. En kort beskrivning av varje S kommer här nedan:  

1. Sort – Innan själva arbetet startar så delas personalen upp i team som får en avgränsad 

del i fabriken att förbättra. Det första steget ingår i att sortera ut nödvändig och onödig 

inredning och verktyg som finns i fabriken. Teamet rensar ut sin tilldelade del på 

onödiga delar som ställningar, verktyg osv. Detta görs för att undvika att olika 

slöserier skall sakta ner processen . Men de skapar även plats för de nödvändiga saker 

som är grunden för den avgränsade delen av maskinen samt att de blir lättare att 

överblicka. 

2. Store – Här ordnas den nödvändiga inredningen och verktygen upp på utmärkta platser 

så som namnmärkning, färganvisningar och designade ställ, specifikt för verktygen 

etc. Fördelen med detta är att det blir lätt att hitta verktygets hemmaplats och där med 

även lätt att hitta när verktyget behövs i produktion. Detta sparar tid för operatören 

som slipper leta. 

3. Shine – Rengöring görs för att hålla områden rena efter planerade rutiner samt även 

förbättra rutinerna. Orsaken till planerad rengöring är att smuts skapar oförutsedda 

stopp i produktion samt att det kan vara hälsorisk för de anställda. En ren arbetsplats 

underlättar att hålla kvaliteten uppe men gör de även lättare att hitta fel som läckage 

eller andra fel som lätt göms i en smutsig miljö. I detta steg skall man även underlätta 

för rengörning genom att bygga in känsliga delar så att de skyddas mot nersmutsning 

och göra de mesta så synligt som möjligt så att läckage lätt kan upptäckas. 

4. Standardize – standardisering görs för att upprätthålla arbetsplatsen på den nivå som 

gör problem uppenbara. Det är viktigt att standardisera 5S arbete för att de gör det till 

en enkel rutin som är lätt att genomföra. Det ska även finnas standarder för att 

upprätthålla nivån på arbetet så företaget inte ramlar tillbaka där man en gång startade.  

5. Sustain – Görs för att bibehålla de uppsatta arbetssätten och rutinerna som jobbats 

fram med ständiga förbättringar. Detta är ofta det svåraste steget att kunna arbeta med 

5S rutinerna på daglig basis. 

(Wedgwood,2007) 
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3.6 Tillvägagångssätt 

 

Personalen skall delas in i team som sedan blir tilldelad en del av fabriken. Att göra alla 5S på 

hela fabriken på en gång gör arbetet mycket svårt. När sedan en del av fabriken är gjord skall 

arbetet utvecklas och ständigt förbättras. 

Tiden kan ta allt från en dag till flera dagar beroende på hur skitigt och organiserat de är från 

start. Att ha en god planering att utgå ifrån är mycket viktigt för att lyckas. De krävs även 

starka och drivande ledare för att nå framgång med 5S. 

Nycklarna för att lyckas med att genomföras kan sammanfattas:  

 Support – 5S är inget litet projekt, därmed kommer en stor förändring genomföras. 

Detta kräver stort ledarskap för att lyckas. Projektet skall ha en utpekad ledare som 

startar och ansvarar för de olika jobben. 

 Utrymme – När fabriken skall delas upp i olika områden är de största misstaget att 

man tar för stort utrymme på en gång eller att arbetet fortsätter även om det första 

området ej är färdigt. Det är alltså viktigt att sätta upp klara gränser för varje område 

och klara riktlinjer för när man ska gå vidare. 

 Personer – Det är viktigt att rätt personer är inblandade. 5S är till stor del ett teamwork 

där alla strävar mot samma mål. Andra nyckeldelar är att en blandning av olika 

kompetens finns i gruppen. 

 Kommunikation – Alla inblandade grupper måste känna till arbetet samt dess 

innebörd. De bör även vara medvetna om när och hur arbetet skall göras. Det skall 

alltså inte sättas upp på en ”To do- lista”. Istället för att planera att göra det någon 

gång under veckan skall det genomföras på bestämd tid så att arbetet blir gjort. Det är 

bättre att informera för mycket än för lite. 

 Utrustning och utveckling – Mycket av arbetet är lätt att genomföra men det krävs 

även löpande uppföljning av teamen för att ständigt bli bättre. Framstegen skall även 

dokumenteras med hjälp av tex kamera för att kunna visa på att det har blivit till det 

bättre. Även whiteboard där man kan följa arbetsgången bör finnas tillhands.  

 

(Wedgwood,2007) 
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3.7 Outsoursing 

 

Outsoursing är utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt i företaget, till en 

extern leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella aktiviteten 

under en avtalad tid. Genom detta samarbete uppstår en relation mellan kund och leverantör. 

Aktiviteter som ofta blir föremål för outsourcing är tex IT, logistik, industriella service- och 

underhållstjänster, komponenttillverkning eller administrativservice. (Augustson, 2004) 

Outsourcing har under flera år varit en trend bland många företag. Några av de skäl som gjort 

det så populärt har varit att den tekniska utvecklingen går allt snabbare, vilket medför att 

företag måste fokusera på det som de är duktiga på. Sedan kan företaget göra valet att köpa in 

en del artiklar som inte ligger inom kärnverksamheten. Produkterna blir även mer komplexa 

och baseras på flera teknologier som tex bioteknik, elektronik, mekanik etc. Det blir därmed 

för resurskrävande att själv stå för all utveckling och produktion. En annan aspekt är att 

kontinuiteten minskar när marknaden blir allt mer kund order styrd. Med outsourcing kan 

företaget på ett smidigare sätt jämna ut upp- och nergångarna. 

Den mer globala konkurrensen på världsmarknaden kan vara svår att hantera. Med bland 

annat kan det vara svårt att uppehålla en rimlig lönsamhetsnivå i samband med kriser av 

skilda slag. Genom att förlita sig på externa resurser behöver företaget inte binda upp sig lika 

hårt som det annars skulle behöva göra. 

På marknaden utvecklas hela tiden nya specialiserade och flexibla företag som är effektiva på 

att ta hand om funktioner som kundföretaget vill lägga ut på externa leverantörer. 

(Axelsson,1998)  
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4. Analys 

 

Efter arbetets gång och efter analyserandet av företaget, bestämdes att ta fram ett förslag på 

modularisering, anpassat efter produkten SGT-800.  

Det som gjordes först var att sätta sig ner och analysera delarna i produkten samt förloppet 

från order till färdig produkt.  

Det som var tänkt ifrån första början var att analysera del för del i en större ”assamble” och 

därefter kunna modifiera utformningen av just denna komponent så att den är mer anpassad 

efter vår teori. För att kunna göra detta krävs stor kunskap om varje enskild komponents 

egenskaper, uppgift och utformning därefter kunna modifiera den. 

Därför kommer arbetets resultat vara övergripande och ett exempel på hur företaget kan gå 

tillväga för att uppnå önskat resultat.  

4.1 Förslag 

Modularisering 

 
SGT 800 består av flera större delar som sätts ihop. Dessa kan delas in i ett turbinhus, inlet-

system etc. Detta för att lättare kunna fokusera på de delar som har gemensamma funktioner. 

En anläggningsdel skulle man kunna kalla en ”modul”. Jan Olhager delade in dessa i tre olika 

moduler som står i teorin. Därefter finns flera olika alternativ på hur man utformar moduler 

och dessa görs med hjälp av team som sätts samman av personer med olika 

kompetensområden för att få flera olika vinklar på formuleringen. Till hjälp i detta arbete kan 

företaget använda sig av de hjälpmedel som redovisats i teoridelen.  

Resultat av modulariseringsåtgärd 
 

Att ändra en redan befintlig produkt kan vara krävande, både administrativt och 

konstruktionsmässigt när även kvalitetsförbättringar genomförts. Allt detta kostar naturligtvis 

pengar. 

Resultatet kommer snabbast att visa sig inom produktion och inköp. Modulindelningen 

möjliggör en effektivare upphandlingsprocess av delar av produkten som tidigare har varit 

vanskligt att få till. 

Satsningen ger störst ekonomisk effekt när hela produktfamiljen är modulindelad och satt i 

produktion. Några effekter som modulindelningen gör ekonomiskt är framförallt 

produktionen där kortare monteringstider, jämnare kvalité och testande av enheter bidrar till 

mindre kostnader enligt Olhager. Även service där färre reservdelar behövs gör servicearbeten 

enklare. När projekt skall genomföras är det lättare att avgränsa och lättare att styra när 

produkten redan är indelad i åtskilda delar.  

Det är även en förändring av arbetarnas arbetssätt och deras sätt att tänka. Till en början kan 

konstruktörerna anse att det blir mer administrativ arbete och en mer begränsad möjlighet till 

egna lösningar, men när de väl kommer in i det nya tänkandet vänjer de sig efterhand.  
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Hjälpmedel 
För att genomföra detta och för att underlätta framgången med arbetet kan man ta hjälp av 

DFA där grundidén är att göra komponentens utformning enklare med mindre delar som 

medför kortare hopsättningtid enligt Geoffrey Boothroyd. Då kan ett DFA-schema 

sammanställas för att lättare kunna utforma en produktmodul. 

Ett annat sätt är att använda MFD som utgår ifrån fem steg för att ta fram det bästa 

modulkonceptet. Metoden MFD kan tillämpas på ett helt sortiment och är mest framgångsrikt 

när det genomförs med en flerfungerande projektgrupp och i detta fall ska det göras på en hel 

modul i taget.  

En del av arbetet är att analysera flödesanalysen och samtliga ritningar till anläggningen SGT-

800.  

Standardisering  
I detta fall finns det flera olika aspekter till standardisering och den första är för att göra varje 

anläggning likadan som den föregående och på detta sätt minska tiden i produktion men 

samtidigt kunna göra den flexibel för förändringar.  

Ett annat sätt är för att kunna använda flera komponenter i flera olika anläggningar som till 

exempel ett filter som sitter i SGT-800 ska även kunna användas i övriga SGT-serien.  

En annan aspekt på standardisering är att felsannolikheten ska minimeras då den slutgiltiga 

sammansättningen görs. I detta fall är standardiseringen av de delar av modulen som ska 

kopplas till en annan modul. En del som inte är beroende av en annan modul är mycket lättare 

att byta ut eller korrigera och är inte lika tidskrävande aktivitet att genomföra.  

Arbetssätt 
I själva produktionen bör företaget arbeta mycket med olika förbättringsverktyg för att 

ständigt sträva efter bättre genomloppstid och högre effektivitet. Det finns mycket 

information och verktyg för detta ändamål, som tidigare nämnt rekommenderas bland annat 

5S metoden. En viktig del i arbetet som Wedgwood tar upp är att schemalägga aktiviteter och 

att utveckla produktionen. Att hela tiden sträva efter att bli bättre och öka arbetsmoralen är för 

att uppnå samma mål och öka resultatet. 

Produktionssätt 
I produktionen bör företaget arbeta mycket med planering och inköp. Målen ska vara att 

kunna utföra flera aktiviteter parallellt och därmed spara in tid. Även inköpen bör planeras så 

att det inte skapar för stora lager men en process skall aldrig behöva vänta på delar eller 

råmaterial.  

De komponenter som används i andra SGT anläggningar skulle kunna serietillverkas för att få 

en storskaligare produktion och därmed göra varje komponent billigare.  

Ett annat förslag som även kan tillämpas är att tillverka de små komponenterna efter det har 

använts. Så fort en komponent har använts, tillverkas den på nytt för att möta kundbehov och 

kunden får därmed denna produkt snabbare. 
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Outsourcing av modul 
För att korta ner den egna produktionstiden och om kapaciteten är begränsad i det egna 

företaget är ett sätt att komma runt den problematiken att outsoursa vissa delar av 

anläggningen. Detta skulle kunna vara en hel modul eller utvalda arbetssteg där andra företag 

har bättre kompetens t.ex. svetsning och blästring. 

Axelsson menar på att produkterna blir mer och mer komplexa och kräver därför stora 

resurser att hela tiden utveckla de egna företaget. En annan aspekt som han tar upp är 

kontinuiteten på marknaden minskar när den blir mer och mer kundorder styrd. Genom 

outsourcing kan dessa variationer jämnas ut. Då CFPS använder sig av kundorderstyrt 

produktion passar outsourcing in som ett alternativ.. 

Produktionsanläggningarna 
Under arbetets gång har det diskuterats kring om produktionsanläggningarna ska slås ihop, de 

ska samarbeta mer eller fortsätta vara helt fristående. Ett alternativ till exempel är att dela upp 

arbetet med hälften var, eftersom förutsättningarna säger att de har samma kapacitet där 

hälften görs i Ungern och hälften i Tjeckien. Med detta skulle varje produktionsanläggning 

kunna specialisera sig på vissa delar av anläggningen och därmed bli effektivare. En annan 

aspekt skulle vara att arbeten därmed görs parallellt och sparar därmed pengar och tid. 

Nackdelen är dock att testkörningen måste göras på en plats och det medför att vissa delar 

måste transporteras till en av anläggningarna. Dock så borde tid sparas på att dela upp 

produktionen över de båda fabrikerna.  
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5. Diskussion 

5.1 Modularisering 

Lösningen modularisering kräver hårt och långt arbete, stort kunnande om produkterna samt 

produkternas egenskaper. För att genomföra detta arbete på rätt sätt behövs även ett tydligt 

formulerat mål. Görs detta arbete noggrant och bra lösningar arbetas fram, kan flera fördelar 

uppnås. Grundtänkandet bakom modularisering är att man får färre producerade olika artiklar 

och väl utvecklad modularisering gör att monteringen underlättas och sparar därmed tid och 

pengar. 

Camfil Farr har mycket arbete med eftermarknaden där lagning och restaurering av äldre 

anläggningar ingår. Med hjälp av modulindelning underlättas detta arbete när företaget kan 

byta ut den trasiga delen mot en nybyggd modul. 

Framtagningen och tillvägagångssättet att göra en redan komplex produkt simplifierad kan ta 

oerhört mycket tid och kräver kunskap ifrån många olika håll. Det är inte alltid personal ser 

en möjlighet till detta heller utan är fast vid gamla rutiner. Det ska även finnas tillgång till 

kunskap ifrån olika håll som ekonomi, teknik, logistik osv. 

Anläggningar som SGT-800 har en relativt lång livslängd och om man skulle standardisera 

produkterna kan man tappa långsiktiga kunder på grund av omformeringen av produkten. 

Kunder kanske vänder sig till andra företag för att de har kvar dessa produkter. 

Underhållsarbetet kanske utfärdas eftersom de gamla produkterna inte finns kvar i lager eller 

att man måste ha kvar vissa produkter i order på grund av långkontrakterade kunder. Då måste 

man i så fall omkonstruera kundens produkt för att inte tappa kunden.  

Modulerna som ingår i SGT-800 bör konstrueras på ett sådant sätt att de kan användas till 

övriga anläggningar som liknar SGT-800. Detta får till sin fördel att större serier av dessa 

moduler kan tillverkas. Viss lagerhållning av dessa moduler kan hållas för att snabbt kunna 

levereras till kund eller till en nyproduktion av en SGT anläggning. Numera har Camfil ren 

kundorderstyrd produktion så dessa förändringar kan dock medföra förhöjda lagerkostnader. 

Då är det viktigt att se vilket av sätten som är att föredra ur ekonomisk synpunkt. 

Genom att korta ner produktionstiden med hjälp av moduler och en effektivare produktion får 

företaget in betalningarna snabbare och därmed slipper ligga ute med kapital. 

Lagerytan utnyttjas lite annorlunda efter applicerandet av modularisering och standardisering. 

Det kan medföra ökad lagerhållning eftersom man förproducerar komponenter men samtidigt 

minskar antalet olika producerbara anläggningar då modulerna blir mer standardiserade. 
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Förbättringsarbeten 
Att jobba med förbättringsarbeten är viktigt för att hela tiden vara konkurrenskraftig. I 

produktionen kan företagen ofta dra ner produktionstiden och samtidigt skapa en bättre miljö 

för de anställda. Ett bra sätt är att dela in de anställda i team som får tilldelat en del av 

produktionen som de sedan utvecklar. Detta skapar en samhörighetskänsla vilket gör att 

personalen driver framåt. Det finns en uppsjö av olika verktyg som kan användas dock så bör 

företaget hitta de verktyg som passar för just deras utformning. För CFPS bör de arbeta med 

verktyg som gör produktionen smidigare och effektivare. Ett exempel på verktyg som skulle 

kunna användas är 5S. Det bygger på att hålla rent men även att göra allt arbetet snabbare då 

de är lätt att hitta verktygen. Även rengöringen gör att det blir lättare att hitta eventuella 

felkällor vid maskinerna.  

Det är dock viktigt att förbättra produktionen så att företaget hela tiden driver framåt. För att 

bevara men även expandera sin marknadsandel. Om antalet anläggningar skulle öka kan lean 

vara ett alternativ att införa. Idag är dock produktionen för liten för att lean ska vara lönsamt 

att införa.  

Outsourcing 
Att använda sig av outsourcing av vissa komponenter eller tjänster görs ofta för att företaget 

skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Det medför också att den egna produktionstiden 

blir kortare och därmed kapitalbindningen lägre. Även maskinbeläggningen minskar och 

frigör då plats att tillverka snabbare eller fler anläggningar.  

Vid modulindelning som tidigare skrivits så skulle ett alternativ vara att outsourca en hel 

modul.  

Företaget som tar hand om de outsoursade artiklarna eller tjänsterna bör vara specialist på sitt 

område. CFPS kan då specialisera sig på de delar som företaget är bra på men även få 

komponenter av högkvalité från outsourcing av företaget.   

Ett outsourcing avtal bör vara väl genomarbetat så att båda parter vet vilka villkor som gäller 

vid leverans, returer, betalningar etc. annars finns det risk att konflikter uppstår. Dessa 

konflikter kan bli kostsamma både i rena pengar men även i arbetstid. 

Flödet och ritningar 
Det fanns mycket vilja att sätta sig ner och se igenom de ritningar vi fick av företaget och se 

om det kunde finnas någon lösning för att designa om en komponent, men eftersom det inte 

fanns tillgång till varken information eller själva produkten fanns inte möjlighet till detta. 

Själva processflödet på en order av en SGT-800 lades upp med för analys. Det fanns en del 

processer som kan uppfattas onödiga har men kanske en sådan betydelse att de fortfarande 

måste vara med. Även vissa processer kunde parallelläggas med andra då vi fann att de inte 

var beroende av varandra. 
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6. Slutsats 

Uppgiften var att korta genomloppstiden i produktionen med 50 %. Men efter arbetets gång 

omformulerades uppgiften till att hitta tänkbara förslag på lösningar för att korta 

genomloppstiden på grund av de begränsningar arbetet hade.  

 

Det vi kom fram till med arbetet var att företaget bör arbeta mer med att dela in SGT-800 i 

moduler och utveckla dessa. För att göra detta på bästa sätt har rekommenderade 

tillvägagångssätt tagits upp för att genomföra detta arbete som till exempel MFD och DFA. 

Båda systemen kan anpassas för universalt bruk och kan därför användas på de flesta 

produkter oavsett marknad bara man använder sig av folk på företaget.  

 

Verktyg som DFA-schema och de olika stegen om man ska använda sig av ett MFD fungerar 

väl om man tar fram rätt faktorer och kombinationer av dessa.  

 

Även standardisering av dessa moduler, men även standardisering av arbeten och 

komponenter, detta för att minimera risken att göra fel i montering men även göra 

produkterna mer konkurrenskraftiga.  

 

Ett sätt att korta produktionstiden är att ha parallella flöden. Detta kan lösas på många sätt och 

i rapporten kom gruppen fram till att outsourcing kan vara ett sätt att skapa parallell 

produktion om den egna kapaciteten är begränsad. Ett annat alternativ är att dela upp 

produktionen mellan de båda fabrikerna i Tjeckien och Ungern. 

 

Rekommendationer att ständigt arbeta med förbättringsarbeten för att hela tiden bli bättre har 

lagts fram som 5S som en start. De bör även hitta fler förbättringsverktyg som passar deras 

verksamhet.  
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Förslag på fortsatt arbete 

Detta arbete gick ut med mycket hjärta men stötte på en hel del motgångar som gjorde att 

examensarbetet inte kunde genomföras på önskat sätt. Efter att fått uppgiften i handen började 

arbetet direkt tänka på tänkbara arbetsutföranden som var allt ifrån att lägga upp en ny 

produktionsplan, ändra i ritningar och överblicka processflöden i produktion. Dessvärre gick 

inte detta på grund av att själva företaget Camfil Powersystem inte hade någon av den 

produktion av den produkt arbetet omfattade utan hade mestadels av den administrativa delen. 

Därför förutspråkade Camfil Powersystems kontaktpersoner Kent och Golaleh att arbetet 

skulle göras mer översiktligt och koncentrera sig mer på en teoretisk lösning istället för en 

praktisk lösning varpå författarna över detta arbete fick tänka ”outside the box” efter bästa 

förmåga. 

Arbete som kunde genomföras mer utförligt för att få ett mer konkret svar på om detta arbete 

går att genomföra är till exempel att samarbeta mer med företagets olika berörda avdelningar, 

inom standardiseringen och omformandet av komponenterna och modulerna så att en 

modularisering kan utformas. Detta med hjälp av de ovannämnda verktyg som MFD och DFA 

för att finna lösningar och ta fram betydelsefulla faktorer för genomförandet av matriserna. 

Men även processövervakning och tidsstudier på produktionsanläggningarna är av betydelse 

som var tänkt ifrån första början av detta arbete samtidigt som kontinuerlig förbättring sker 

med hjälp av tidigare nämnda förbättringsverktyg.  

En annan lösning som även diskuterades löst, som dock inte togs upp i denna rapport, som 

även är värt att forska vidare inom, var möjligheten att införa så kallade hubar genom att slå 

ihop eller dela upp produktionsanläggningar. Kontaktpersonerna på Camfil började diskutera 

möjligheten av detta men någon vidare forskning bedrevs icke. 

Alltså blev detta tillslut ett rent teoretiskt arbete utan någon typ av kvantitativ undersökning. 

Men det ska man inte missunna utan se det som en bra lärdom och en god grund på tänkbart 

fortsatt arbete.
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