
 

 

  

  

Effektivisering av arbetsplats 
  

  

Effektivisering av monteringsplats vid 
  

Wigells AB 
  

  

  

  

  

Jonas Holmgren 810529 - 1630 
  

Marcus Jarlö 
  830128 - 1658 

  

  

  

  
Examensarbete  LIU-IEI-TEK-G--09/00109--SE        /      

In stitutionen   för ekonomisk och industriell utveckling   
Produktionsteknik / Träteknik   

  



 

 



 

 

  

  

  

Effektivisering av arbetsplats 
  

  

  

- 
  Effektivisering av monteringsplats vid 

  

Wigells AB 
  

  

  

  

Increase the assembly 
  
efficiency 

  

  

  

- 
  Strea mlining of the assembly area at 

  

- 
  Wigells AB 

  

  

  

Jonas Holmgren 810529 - 1630 
  

Marcus Jarlö 830128 - 1658   

  
  
  
  
  

Handledare vid Linköpings Universitet:  Kerstin Johansen 
  

Handledare hos 
  Wigells AB :  Roland Öhgren 

  

  
  

Examensarbete  LIU-IEI-TEK-G--09/00109--SE                 
I nstitutionen   för ekonomisk och industriell utveckling   

Produktionsteknink / Träteknink   
  



 

 



 

 

Förord 
Denna rapport är en presentation av det examensarbete som har genomförts som avslutande 

moment av vår Högskoleingenjörsutbildning vid Linköpings Tekniska Högskola 2009. 

Vi vill tacka samtliga anställda på Wigells AB som har ställt upp med att svara på frågor och 

hjälpa till att visa oss företaget. Ett tack riktas även till Träcentrum med hjälp i studiens 

initialskede. Vi vill även tacka Nisse Ed som gjort det möjligt att skriva rapport genom att 

låna ut teknisk utrustning. Vi vill rikta ett tack till Björn Ericsson och David Johansson som 

har opponerat på rapporten. 

Vi vill tacka vår examinator Kerstin Johansen som gett oss stöd under det pågående 

examensarbetet. 
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Abstract 
The work presented in this report is written at IEIs department on Linköping Institute of 

Technology. The report aims to increase the assembly efficiency at Wigells AB. The report 

shall be used as a guide for the implementation of changes at other workstations in the 

company. Together with Träcentrum in Nässjö, Wigells AB has identified the needs of this 

study and contacted IEI at Linköping Institute of Technology. 

In order to implement an efficient assembly line at the company, studies on lean production 

have been made. This theory has been studied and together with our own views and findings 

at the company we have analyzed the assembly area. 

Wigells is a small company that manufactures wood furniture. A major problem for the 

assembly of the pin seats is that the company has a wide range of different models and 

designs. 

In order to identify problems and possible improvements we first carried out a current state 

analysis of the assembling area. 

The current state analysis shows that there are many operations in the manufacture of pin 

seats which are routine. Production consists today of manual operations and no automatic 

equipment. The company does not wish to acquire any automatic equipment. 

The assembly location is perceived by outsiders and employees of the company as 

disorganized. After the current state analysis was conducted and compiled, problems were 

identified in order to enable improvements. 

Identified difficulties in assembly: 

 Difficult to get an overview of the assembly area, it is perceived disorganized and 

cluttered assembly area 

 No documentation for assembly 

 Defective components from external suppliers 

 Defective components from internal machines 

In order to create solutions to problems discovered we had to link theory and our own views 

together to suggest new proposals. The major problem requiring a solution is how to pass on 

the existing craftsmanship and knowledge. 

To enhance the efficiency of the assembly area many small changes that are suggested must 

be implemented. The company should get the staff involved in the changes proposed in this 

work to get best result.  



  



  

Sammanfattning 
Examensarbetet som presenteras i denna rapport är skrivet på IEI vid Linköpings Tekniska 

Högskola. Syftet med rapporten är att effektivisera arbetsplatsen för montering av pinnstolar 

vid företaget Wigells AB. Rapporten skall kunna användas som en guide för att genomföra 

förändringar vid andra arbetsstationer hos företaget. Wigells AB har genom Träcentrum i 

Nässjö gett uppdraget att utföra denna studie till IEI vid Linköpings Tekniska Högskola. 

För att genomföra effektivisering av monteringsplatsen vid företaget har studier i 

Leanproduction gjorts. Den teori som studerats har tillsammans med egna åsikter och 

upptäckter vid företagsbesök jämförts för att analysera monteringsplatsen. 

Wigells är ett litet företag som tillverkar trämöbler. Ett stort problem vid monteringen av 

pinnstolar är att företaget har ett brett sortiment med många olika modeller och utförande på 

stolar. 

För att finna problem och möjliga förbättringsförslag genomfördes först en nulägesanalys av 

monteringsplatsen. Nulägesanalysen visar att det är många moment i tillverkningen av en 

pinnstol som sker på rutin. Monteringsplatsen består av manuella moment och företaget vill 

inte införskaffa någon automatisk utrustning. Monteringsplatsen upplevs av utomstående och 

anställda på företaget som rörig och stökig. 

Efter att en nulägesanalys var utförd sammanställdes problem som upptäckts för att kunna 

arbeta vidare med förbättringar. 

Identifierade problem vid monteringsplatsen: 

 Svårt att få en överblick över monteringsplatsen, den upplevs som stökig och rörig 

 Det finns ingen dokumentation för monteringsutförandet 

 Fel på komponenter från extern leverantör 

 Fel på komponenter från intern maskinpark 

För att skapa lösningar på problemen som upptäckts kopplas teori och egna åsikter ihop för att 

komma fram med nya förslag. Det stora problemet som kräver en lösning är att föra vidare 

den yrkeskiklighet som finns vid företaget. 

För att en effektivisering av monteringsplatsen skall få genomslag är det många små delar 

som måste genomföras. Företaget bör få personalen engagerad i förändringarna som föreslås 

för att dessa på bästa sätt skall implementeras.  



  



  

Nomenklatur 

Ord som är förekommande i rapporten och av vikt att förstå innebörden av. 

Arbetsgång – I vilken ordning arbetet vid monteringsstationen sker. 

Komponent – En del som ingår i monteringen för att skapa en färdig produkt. 

Maskinpark – Fabrikens avdelning där tillverkning av komponenter sker. 

Mellankryss – Komponent som sitter mellan framben eller bakben. 

Modell – Färdig produkt. 

Monteringsplats – Plats där pinnstol monteras. 

Ryggpinne – Komponent som sammanför toppstycke och sits. 

Sidokryss – Komponent som sitter mellan fram och bakben. 

Toppstycke – Översta delen på pinnstolen som sitter ovanpå ryggpinnarna. 

 

Komponenter i en modell 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet beskriver vilka parter som ligger bakom denna studie och vilka 

problemställningar som ligger till grund för att skapa ett syfte med rapporten. Avgränsningar 

som kommer att tas presenteras och företaget och dess organisation beskrivs för läsaren. 

1.1 Bakgrund 

Befintlig monteringspersonal på Wigells AB närmar sig pension vilket har lett till att företaget 

är intresserat av att se över monteringsplatsen. När dessa nyckelpersoner lämnar företaget 

kommer en stor del av personalens kompetens och erfarenhet att försvinna från 

monteringsavdelningen. Behovet av att överföra denna kunskap till nästa generation montörer 

anses vara viktig för att företaget skall behålla sin höga kvalité på produkterna och sitt goda 

rykte hos kunderna. 

1.2 Parter 

Beställare av denna studie är Wigells AB där företagets VD tagit kontakt med Träcentrum i 

Nässjö. Träcentrum har i sin tur kontaktat Kerstin Johansen, träteknik, vid Linköpings 

Tekniska Högskola. Kerstin Johansen är examinator och handledare för denna studie. 

1.3 Syfte 

Syfte med detta examensarbete är att effektivisera monteringen av pinnstolar hos Wigells. Det 

innebär att materialflödet ska effektiviseras, strukturera planeringen av tillverkning, 

effektivisera produktionen för att skapa en effektivare arbetsplats. Detta ska leda till en högre 

produktionstakt samt att kvalitetskraven på de färdigställda produkterna skall behållas. 

Denna rapport är tänkt att användas som en guide för företaget. Förbättringsförslagen som 

presenteras kan företaget använda sig av för att genomföra ändringar på andra arbetsstationer 

och på så sätt skapa en effektivare arbetsplats. 

Lösningar och förslag på förbättringar är tänkta att implementeras när nuvarande personal vid 

monteringen går i pension och ny personal tillträder.  

1.4 Problemställning 

Utifrån överenskommelse mellan Wigells, Träcentrum och Jonas och Marcus utformade 

Träcentrum en projektplan där frågor som var av vikt för studien togs upp, se Bilaga 1. 

Sammanfattningsvis identifieras följande fyra övergripande problemställningar: 

 Hur kan materiellflödet struktureras bättre? 

Hur kan arbetsplatserna utformas på ett effektivare sätt. I nuläget upplevs det som att 

man bygger in sig i små fabriker i fabriken. 

 Hur kan arbetet bli effektivare? 

Synliggöra och analysera de tidstjuvar, flaskhalsar och direkta felaktigheter som finns 

i dagens montering. 
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 Hur kan man förbättra planering och kalkylering? 

Utforma en enkel metod för att få överblick över planering av kundorder. 

 Vad kan man göra för att skapa en allmän bild av förbättringspotentialen på företaget? 

Analysera värdeflödet på företaget genom att följa en produkt och på så sätt skapa en 

överblick över förbättringspotentialen. 

1.5 Avgränsningar 

I och med att Wigells har ett brett och varierande sortiment har avgränsningar gjorts genom 

att studera effektiviseringen av pinnstolsmonteringen. Avgränsningar har gjorts vid 

monteringsutförandet och endast en monteringsplats kommer att granskas. Inga ekonomiska 

aspekter kommer att tas hänsyn till i studien. Inga investeringsmöjligheter finns och 

begränsningar har tagits till att använda befintliga maskiner och utrustning. Studien avgränsar 

sig även till att produkten som studeras inte förändras utan kommer att förbli den samma. 

Figur 1.1 visar hur 

avgränsningarna är gjorda. Den 

visar att vi har avgränsat oss till 

monteringsplatsen men att det är 

flera aspekter som måste tas 

hänsyn till för att effektiviseringen 

av monteringsplatsen skall fungera 

fullt ut. Exempel på yttre påverkan 

kan vara maskinhaveri i 

maskinparken, vilket leder till 

komponentbrist vid montering. Ett 

annat exempel är att leveranser 

från underleverantör är försenad 

vilket leder till stopp i monteringen. 

1.6 Företaget 

Wigells är ett gammalt företag som grundades 1868 av Carl Johan Wigell i småländska 

Malmbäck. C J Wigell blev förfrågad av hennes nåd Henriette Kihlander att tillverka en 

pinnstol som hon hade sett i Amerika. Det var där C J Wigell fick idén till att starta ett 

möbelsnickeri i en liten skala. Idag är företagets lokaler fortfarande placerade på samma plats 

som vid starten. Fabriken ligger i Malmbäck och skorstenen som sticker upp ur fabriken är 

den samma som vid starten för över 130 år sedan. Lilla Malmbäck har alltid varit starkt knutet 

till möbelsnickeri. På 1950- talet fanns det hela 37 möbelfabriker i Malmbäck, idag är endast 

två av dem kvar. 

Wigells var ända fram till 2002 i familjen Wigells ägor. 2002 köpte nuvarande ägaren 

företaget och blev den första icke familjemedlem att äga företaget. Vid 2002 omsatte företaget 

8,5 miljoner kr och hade 12 anställda. Idag har företaget 13 anställda samt en på deltid och 

omsätter på 18 miljoner kronor. 

Figur 1.1: Schematisk bild över hur avgränsningarna är gjorda 
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1.6.1 Organisation 

Wigells är ett litet företag med endast 13 heltidsanställda samt en deltidsanställd. Av de 14 

anställda är det en heltidsanställd tjänsteman, VD, som även är ägare av företaget. På kontoret 

arbetar även en person som är anställd på 25 % och sköter ekonomin i form av löner och in- 

och utbetalningar. Övrig personal är yrkesarbetare och jobbar på olika positioner i fabriken. 

Maskinparken bemannas av fem personer. En av dessa arbetar även som produktionschef och 

har ansvaret över tillvekningen av produkterna. Nästa steg i fabriken är monteringen där det 

arbetar tre personer som ser till att de tillverkade komponenterna monteras samman till färdig 

produkt. Efter monteringen arbetar två personer med att ytbehandla produkterna för att bli 

klara för leverans. En person jobbar med paketering av de färdiga produkterna samt arbetar 

med orderhantering, se Figur 1.1 

 

Figur 1.1: Organisationsträd i dagsläget 

1.6.2 Wigells sortiment 

Wigells är ett företag som är specialiserade på att tillverka möbler i trä. Företaget är i 

huvudsak tillverkare åt företag som i sin tur säljer produkterna vidare. Wigells har ett brett 

sortiment med stor variation av produkter. Företaget tillverkar förutom pinnstolar även soffor, 

bord, gungstolar, sängar och pallar. Trä är och har alltid varit ett viktigt och vanligt 

förekommande material vid möbeltillverkning. Utseendet på trä är något som är tilltalande för 

kunder. En annan sak som ligger till grund att möbler är populära att tillverka i trä är att det är 

ett enkelt material att använda. Det är ett material som går att kombinera på många olika sätt 

och varje träsort har olika egenskaper. Trä är ett levande material vilket gör att det är 

intressant att arbeta med då två till utseendet likadana bitar aldrig är helt identiska. Beroende 

på vilket träslag det är och vilken omgivning materialet utsätts för kan det bete sig olika från 

gång till gång. Vid hög luftfuktighet har trä en tendens att svälla. 
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Figur 1.2: Urval ur Wigells sortiment 

Vissa av modellerna som tillverkas ägs inte av Wigells utan kundanpassas på uppdrag av 

kunden för att kunden skall få en modell som är unik. Detta medför att kunden äger en 

speciellmodell som Wigells inte få sälja till någon annan än den som har rättigheterna.  

Wigells anpassar sig efter vad kunderna vill ha, vilket idag är ett måste för att stå upp mot 

konkurrensen och överleva på marknaden. Wigells har dock ett flertal modeller som är sina 

egna. I och med att Wigells tillverkar åt olika företag är varje inkommande orderstock unik då 

den inte ser likadan ut som tidigare orderstock. Orderstock är en samling av alla tillgängliga 

ordrar vid en viss tid. Ett brett utgående sortiment leder till att de ingående komponenterna 

som monteras till färdiga produkter är många. Antingen köps komponenterna som används 

vid monteringen färdiga från extern leverantör eller tillverkas av råvara i maskinparken. En 

modell består av flera olika komponenter för att få sitt utseende och tillfredställa kunden. Ett 

exempel är produkten ”Barnstol” som kan bestå av 4 stycken olika längder på ben. Den kan 

ha fyra olika toppstycken beroende på vilken kunden är, se Figur 1.3. Även sitsarna till 

Barnstolen finns i fyra olika utföranden. 
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Figur 1.3: Komponenter i färdig modell 

Detta leder till att Barnstolen består av många komponenter som ska kombineras på rätt sätt 

för att komma fram till rätt färdig produkt. Denna variation av komponenter i Barnstol 

uppkommer även för andra modeller av stolar. 

1.6.3 Fabrikslayout 

Avdelningarna som finns på företaget är kontor, maskinpark, montering, ytbehandlig och 

paketering. Fabriken består av två plan där maskinparken och kontorsdelen är på nedre plan. 

Övre plan består av monteringen, ytbehandlingen och paketeringsavdelningen. 

Det är många arbetsstationer och moment en komponent går igenom innan den är en färdig 

produkt klar för leverans. Från att vara råvara vid första steget till att vara en färdig produkt i 

sista steget är det många stationer som måste samspela för att uppnå färdigt resultat. När 

råvaran kommer till fabriken behandlas den först i maskinparken där den i första steget(1) 

kapas för att få rätt storlek beroende på vilken komponent råvaran ska bli, se Figur 1.4. När 

kapningen av råvaran är klar är nästa steg antingen manuella eller automatiska operationer 

beroende på vilken komponent det är som ska tillverkas. Nästa steg i den manuella processen 

är svarvning där den kapade biten svarvas i en manuell svarv(2). Efter att komponenterna 

svarvats är nästa steg i processen att utföra manuella borroperationer(3) där hålen som ska 

vara borras ur. Efter att hålen är borrade färdigställs komponenterna i en fräs(4). Fräsen är det 

sista steget i den manuella tillverkningen i maskinparken. Efter att fräsning är utförd är 

komponenterna klar för montering.  

Är det en komponent som tillverkas i en automatisk CNC- maskin(5) utför maskinen inte bara 

svarvmomentet utan även borrning och fräsning. Efter CNC operationen är komponenten klar 

för montering. 

På samtliga stationer i maskinparken finns det ett mellanlager där komponenter som är färdiga 

för operation lagras tills det är dags för arbetsstationen att genomföra operationen. 
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Figur 1.4: Materialflöde undre plan 

Efter att maskinparken, antingen genom manuella eller automatiska operationer, gått från att 

göra råvaran till en komponent färdig för montering, transporteras komponenten via hiss(6)till 

övre plan för monteringen, se Figur 1.5. Vid monteringsplatsen(7, 8) sätts komponenterna 

samman till en modell och transporteras sedan vidare till ytbehandlig(9) där produkten 

färdigställs antingen genom att målas, lackas eller betsas. Därefter går produkten till 

paketering(10) där modellerna paketeras i paket färdiga att levereras till kund vilket är det 

sista steget i tillverkningsprocessen innan leverans. 
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Figur 1.5: Materialflöde övre plan 
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2 Metod 

Kapitlet som följer redogör för hur arbetsgången har skett under studiens gång. Det beskriver 

vilka förstudier, datainsamlingar samt hur granskning av material har genomförts. 

2.1 Förstudie 

Examensarbetet startade med förstudier för att ta reda på vad som är av vikt vid denna studie. 

Genom att diskutera igenom projektet med inblandade parter sammanställs vad samtliga 

parter vill lägga fokus på. Detta lede till att Träcentrum utformade en projektplan som ligger 

till grund för studien, se Bilaga 1. 

Efter att klargjort vad som ska granskas på företaget påbörjades en omfattande 

litteratursökning. I första skedet lades största fokus på fakta och studier om Lean production 

och produktionsutveckling. När intressanta böcker, tidskrifter och elektroniska tidsskrifter var 

funna påbörjades inläsning av de olika ämnesområdena. För att vid besök på företaget få med 

så mycket användbar information som möjligt inlästes nödvändig information för att på bästa 

sätt vara väl förberedd vid ankomst. 

Efter första besöket på företaget konstaterades att det var fler ämnesområden som berörde 

företaget och behövde studeras. Litteratursökning fortsatte efter besöket inom 

ämnesområdena kulturer inom små företag samt hur man kan utforma en effektiv arbetsplats. 

2.2 Datainsamling 

Ett besök vid företaget vid ett tidigt skede av studien var viktigt för att samla in så mycket 

information som möjligt till vidare studier. På företaget noterades data och information om 

arbetsgång, materialflöde, ordergång samt allmänna åsikter och förslag från personal på 

företaget. 

Vid senare skede var det av vikt att få fram dokument som företaget har lagrat på data. Det 

var layout över lokalerna, produktlistor, orderlistor samt dokumentation vilket genom e-mail 

samlades in. Då viss information var föråldrad som layouten över fabriken så blev det av stor 

vikt att försöka uppdatera den befintliga layouten för att ha relevant information vid vidare 

arbete. 

För att ta reda på hur och om det är möjligt att förändra den befintliga monteringsplatsen 

utformades en enkät med frågor och ställningstaganden som ställdes till montör samt VD. 

Utifrån svaren samt egna iakttagelser under besök utformades en kravspecifikation för att på 

bästa sätt kunna skapa en väl fungerande och effektiv arbetsplats. 

2.3 Granskning 

Insamlade data som var av stor vikt för att kunna arbeta vidare granskades för att kunna 

sortera ut det som ansågs relevant för fortsatta studier. Det som ansågs var det viktigaste och 

mest relevanta vid första besöket var egna iakttagelser och upplevelser, där upptäcktes mycket 

som var av vikt för vidare studier. 

Den insamlade data analyserades och ur den fortsatte arbetet med effektiviseringen. Detta 

med grund i de teorier vilka vi läste in oss på inom de olika ämnena. En nulägesanalys av 
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monteringsplatsen skapades för att upptäcka och stöta på problem som finns i dagsläget. 

Problemen som upptäcktes samlades in och granskades. Genom att analysera med egna tankar 

och åsikter samt de teorier som har studerats inom de olika ämnena skapades lösningar på 

problem som uppstått. 
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3 Referensram 

I detta kapitel kommer de teorier och fakta som tagits till vara på under litteratursökningen 

att presenteras. Kapitlet tar upp hur man utformar ett flödesschema och vad Lean production 

innebär. Dessa teorier ligger till grund för den analyserande delen och de resultat som visas. 

3.1 Företagskultur 

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid förändringar inom ett företag är företagets kultur. Med 

kultur menas vilka värderingar samt vilka formella och informella vanor som finns inom 

företaget. ”Vi kan karaktärisera företagskulturen som de traditioner, erfarenheter och den 

kunskap om metoder, produkter, processer samt framgångsrika och mindre framgångsrika 

utvecklings- och förändringsprojekt på företaget, som har samlats och bevarats under åren av 

företagets anställda.” [Bellgran, Säfsten, 2005, sid 140] 

”Med tiden utvecklar varje organisation sina egna åsikter, värderingar och mönster. Många av 

dessa finns på ett omedvetet plan hos organisationens individer, eller tas helt enkelt för 

givna.”[Bolman, Deal, 2003, sid 298] 

3.2 Flöden 

För att kunna arbeta vidare och utveckla ett företag är det av stor vikt att kartlägga hur 

systemet fungerar i nuläget.[Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 1994, sid 175] 

Hos ett företag förekommer det flera olika flöden det kan vara flöden av material, information 

eller människor. Med flöde menar man förflyttning av det aktuella flödet i ett 

produktionssystem. Vid materialflöde menas förflyttning av materialet från en station till 

nästa station i kedjan. Vid informationsflöde studeras den information som förflyttas mellan 

två steg i processen. [Bellgran Säfsten, 2005, sid 273-274] 

Bellgran & Säfsten (2005, sid 274) skriver ”Vid utveckling av produktionssystem är det i 

första hand materialflödet inom väggarna på en fabrik som är i fokus”. Vid materialflöde tittar 

man på flödesgången från inkommande komponenter till sammansättning vidare till utgående, 

färdig produkt. 

3.3 Flödesdiagram 

Ett flödesdiagram visar när en operation utförs och i vilken del i ordning den genomförs. 

Genom att rita upp flödesgången med hjälp av pilar och symboler åstadkommer man ett 

flödesdiagram. Ett flödesdiagram ger en bra överblick över hur flödena sker i en fabrik. En 

flödeskartläggning kan genomföras på många olika sätt.[Oskarsson, Aronsson, Ekdahl, 1994, 

sid 175] En vanlig metod att använda sig av är att genom enkla symboler och pilar i 

flödesriktningen beskriva hur flödesgången löper genom kedjan. 

Förklaring på symboler som är med i flödesdiagrammet: 

Denna ovala symbol visar att det är en komponent eller sammansättning av 

omponenter. Texten i symbolen beskriver vilken komponent eller Komponent
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sammansättning det består av. 

 

En rektangulär symbol visar att det är ett arbetsmoment som utförs, texten 

beskriver vad för arbetsmoment. 

 

Pilen beskriver i vilken ordningsföljd arbetsgången samt materialflödet 

följer. 

3.4 Kravspecifikation 

En kravspecifikation använder man sig av för att ta reda på vilka krav som ställs på utförande, 

produkt eller tjänst. För att på bästa sätt utifrån kraven som ställs kunna utforma och anpassa 

ett utförande, produkt eller tjänst skapas en lista med det krav som ställs. [Expowera, 2009] 

För det här projektet skapas en kravspecifikation över vilka krav som montör och VD ställer 

på monteringsplatsen. 

3.5 Bill of material (BOM) 

Bill of material är en lista som specificerar vilka de olika ingående komponenterna är i en 

produkt. När ett företag producerar en produkt så måste man kunna hålla ordning på material 

och komponenter som används i tillverkningsprocessen. Man kan se BOM som ett recept, 

varje ingrediens som används blir listad i BOM. På så sett kan man hålla reda på vad och hur 

mycket av material och komponenter som kommer att åtgå vid produktion av en produkt. 

[Ullman, 2003, sid 217] 

3.6 LeanProduction 

Leanproduction är en metodik som Toyota tog fram efter andra världskriget. Då resurser och 

råmaterial var en bristvara skapade man en metodik som skulle kunna fungera under sådana 

förutsättningar. Toyota var även tvungen att skapa flera olika modelltyper på en och samma 

produktionslina för att tillgodose sina kunder. [Liker, 2003, sid 21] 

Studier som Toyota genomförde visade att när man sänker ledtiderna och fokuserar på att 

skapa en flexibel produktionslina får man högre kvalité, bättre produktivitet, bättre gensvar 

från kund och bättre utnyttjande av utrustning och lokal. Leanproduction är en av 

anledningarna till att Toyota blev och fortfarande är framgångsrika inom sin bransch. [Liker, 

2003, sid 25-28] 

Leanproduction översätts till ”resurssnål produktion” och syftet är att göra verksamheten mer 

effektiv och minska onödig spilltid. Genom att sätta kunden i centrum kan man analysera 

konstruktion och produktion och försöka skala bort det som inte tillför något värde till 

produkten. [Liker, 2003, sid 25-28] 

Några av de största fundamentala förlusterna är att producera mer än vad kunderna vill ha och 

på så sätt vara tvungen att mellanlagra produkter och komponenter vilket inte tillför något 

värde i processen. 

Utförande
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Toyota har identifierat 8 punkter vilka man bör undvika vid produktion. 

1. Överproduktion: Producera produkter som saknar kundorder. Överproduktion leder till 

onödig lagerhållning, transport och överbemanning. 

2. Väntan: Produktionspersonal står och väntar utan att ha något att utföra i produktion. 

Det kan vara vid t.ex. en automatiserad produktion, väntan på nästa produktions steg 

eller på grund av att det är slut på detaljen som ska monteras. 

3. Onödig transport (internt): Materialtransporten skall hållas så kort som möjligt då 

inget värde tillförs under transport. 

4. Överbearbetning: Ha så få steg som möjligt vid tillverkning eller monteringav en 

produkt. 

5. Mellanlagring: För lång mellanlagring kan ge en produkt lägrevärde, kan skadas och 

tar upp plats som kan användas till produktion.  

6. Onödig förflyttning: Rörelser som är onödiga under arbetet så som att sträcka sig efter 

verktyg och detalj men även förflyttning av arbetsposition bör undvikas. 

7. Defekter: Produktion av defekta delar, omkörning och extra inspektioner ger oönskad 

förlust av tid. 

8. Outnyttjad kreativitet: Förlora idéer, färdigheter, förbättringar, och möjligheter att lära 

sig genom att inte lyssna på sin personal. 

[Liker, 2003, sid 28-29] 

3.6.1 5S 

5S är en metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen och kontinuerligt städa och 

förbättra arbetsplatsen. På arbetsplatsen ska det enbart finnas det man behöver, varken mer 

eller mindre för att utföra den specifika arbetsuppgiften. Något som man oftast tittar på när 

det kommer till 5S är att försöka minska slöseriet av tid för att leta efter verktyg, man försöker 

även förbättra produktionsflödet samt försöka skapa en bättre kommunikation mellan 

arbetslagen. Detta kommer i sin tur att leda till minskad kostnad och bättre utnyttjad av 

lokalytan. Man har sett en tendens till att en renare arbetsplats ger en ökad arbetsmoral och 

det blir lättare att få en uppfattning av tillståndet i produktionen och behov av underhåll. 

5S är en del i Lean tänkandet och det kommer från fem stycken japanska ord som nedan är 

översatta till svenska. Det japanska ordet står inom parentes 

Sortera(seiri): Verktyg och saker som inte bidrar med något värde till 

produktionen skall bort. 

Systematisera(seiton): Organisera maskiner och verktyg så de finns tillgängliga då det 

behövs, på så sätt kan man minska eller i bästa fall eliminera 

onödiga rörelser och arbetsplatsen blir lätt att förstå. 

Städa(seiso): Arbetsplatsen ska vara ren och snygg. Det ska finnas rutiner för 

hur man ska gå till väga för att hålla arbetsplatsen ren och snygg. 

Standardisera(seiketsu): Skapa rutiner så att arbetsplatsen bibehåller den nya standarden 

samt att arbetsgången blir given även för en ovan montör/operatör. 
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Se till(shitsuke): De 5S ska användas och bli det nya sättet att jobba på och även 

försöka förbättra den befintliga arbetsplatsen. 

[Ljungberg, 2000, sid 78-82] 
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4 Nulägesbeskrivning av monteringsplatsen 

I detta kapitel kommer arbetsplatsen som den är uppbyggd idag att analyseras. Egna åsikter 

och iakttagelser i kombination med intervjusvar av personal på företaget ligger till grund för 

det som beskrivs. 

4.1 Enkät 

För att få större inblick i hur företaget ser på sin egen monteringsplats utformades en enkät 

med frågor och enkla ställningstaganden. Varje ställningstagande har tre kategorier, krav, 

nuläge och önskemål. Under varje kategori finns ett ja och ett nej alternativ. Kategorin krav 

innebär att personen får svara om det vid en utformning av ny monteringsplats skall vara ett 

krav. Under nuläge svarar personen vilka krav som ställs på monteringsplatsen i nuläget. 

Under kategorin önskemål svarar personen på om det i framtiden är ett önskemål att 

ställningstagandet uppfylls. Enkäten fylldes i av både VD och montör som oberoende av 

varandra svarade på enkäten, se Bilaga 3. 

4.1.1 Sammanställning av enkäterna 

För att få företagets syn på hur de upplever nuläget av monteringsplasten sammanställs här de 

svar som gavs i enkäten från montör och VD. 

I nuläget ställs det inga krav på att verktyg och tillbehör ska vara uppsorterade på 

monteringsplatsen. 

Montören upplever att man på monteringsplatsen kan få en snabb överblick och det är enkelt 

att finna det man söker. Detta påstående delas inte av VD då han inte anser att man får en 

snabb överblick av monteringsplatsen. 

Både montör och VD är överens i sina svar om att monteringsplatsen inte alltid är färdig för 

att användas, snygg och ren. 

På frågan om det finns standardiserad arbetsgång skiljer sig de bådas svar. Montören svarar 

att det inte finns någon standardiserad arbetsgång medan VD svarar att det finns. 

På frågorna om det utförs onödiga moment vid monteringen, om monteringsplatsen är 

ergonomiskt utformad och om det finns dokumentation och monteringsanvisningar för alla 

olika modeller svarar de enigt nej. 

I nuläget finns det rutiner för avvikelse i monteringen vilket bådas svar visar. 

Verktygen och komponenterna på monteringsplatsen är inte märkta, däremot är ingående 

komponenter märkta och lätta att placera på sin plats. 

I nuläget uppfattar montören det som viktigt att det färdigmonterade produkterna håller hög 

kvalité. Detta upplever inte VD att monteringsplatsen uppnår. 

Det ställs inga krav på hur många produkter som skall färdigställas under en viss tid och i 

nuläget hålls inte leveranstiderna som önskat. 
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4.2 Monteringsplatsen 

I dagsläget har monteringsplatsen ingen struktur, det finns ingen dokumentation varken 

rutiner eller monteringsanvisningar, vilket försvårar monteringen om ordinarie montör är 

frånvarande från jobbet. Det är även svårt att få en uppfattning om vad som ingår i 

arbetsområdet då det inte finns något utmärkt område. Dagens montör som har jobbat en 

längre tid vid monteringsplatsen upplever inte att monteringsplatsens uppbyggnad är ett 

problem, då han alltid vet var han har sina verktyg och komponenter. I Nuläget är detta inga 

problem då den ordinarie montören har många års erfarenhet, men montören börjar närma sig 

pension och då måste det finnas struktur och rutiner för monteringsplatsen för att inte tappa i 

monteringen vid nyanställning av personal. Med saknad av struktur menas att de ingående 

komponenterna och verktygen saknar givna platser som är tydligt märkta så det underlättar att 

skapa en standardiserad montering. 

4.2.1 Monteringsplatsen uppbyggnad 

För en person som inte tidigare varit i kontakt med monteringsplatsen kan den uppfattas som 

stökig och rörig. Det är många komponenter som ska ha sin specifika plats. Det är för ett 

”ovant” öga svårt att urskilja vilka komponenter och verktyg som är placerade var. För 

montören har allt sin plats och det är enkelt att hitta rätt på monteringsplatsen. Figur 4.1 visar 

hur det ser ut på monteringsplatsen i nuläget. Backarna som syns på bilderna har plats för de 

ingående komponenterna. 

 

Figur 4.1:Till vänster ser man hur de små backarna är placerade på pallarna. Till höger är 

monteringsplatsen och backar med öppningen på pallen långsida. 
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Monteringsplatsen består av många olika komponenter som ingår i monteringen för de olika 

modellerna. Sitsarna till de olika modellerna ligger på europapall som placeras direkt på 

golvet. Ben, ryggpinnar, toppstycken, sidokryss och mellankryss ligger i backar ur vilka 

montören hämtar de komponenter som går åt till monteringen. Backarna finns i två olika 

storlekar och är placerade på europapall eller halvpall. Storlek på back är inte beroende av 

vilken komponent den innehåller. Det finns i nuläget ingen struktur på hur backarna är 

placerade och vilka ingående komponenter som ligger i vilka backar. De större backarna är 

placerade tre stycken i höjd och placerade med öppningen på backarna på pallens långsida. De 

mindre backarna är placerade med öppningen på pallens kortsida och med fyra i höjd, se 

Figur 4.1. Sammanlagt är det i nuläget 10 stycken europapall samt 7 stycken halvpall med 

ingående komponenter som är utplacerade på monteringsområdet. Förutom de 17 pallarna 

består monteringsområdet av en arbetsbänk och en hydraulpress där själva monteringen av 

produkterna sker. Figur 4.2 visar monteringsbänken med fack avsedda för de ingående 

komponenterna. Facken är märkta med detaljens namn. Till exempel har ryggpinne ett fack 

för sig och ben ett fack för sig. Monteringsområdet har även en bänk där verktyg för 

monteringen hänger. I dagsläget är det mycket övrigt material som placeras på bänken som är 

till för verktyg. 

 

Figur 4.2: Arbetsbänk med fack för ingående komponenter på arbetsplatsen 

4.2.2 Monteringsgång 

I dagsläget finns det inget standardiserat monteringsutförande för de olika modellerna som 

monteras. Komponenterna sätts samman utifrån hur montören anser det mest lämpligt att 

montera den aktuella modellen. I och med att det är många olika modeller som monteras blir 

det många olika monteringsutföranden att hålla reda på. 
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Montören upplever inte monteringsgången som något problem då han anser arbetsgången 

given utifrån hans rutinmässiga utförande. 

Vid montering av en stol börjar montören med att färdigställa frambenen vilka sitter ihop med 

ett mellankryss som limmas fast mellan de två frambenen. Montören fortsätter sedan att 

montera höger bakben och vänster bakben genom att limma fast ett mellankryss. Sedan 

fortsätter montören med att förse sitsens hål för ryggpinnar med lim. Ryggpinnarna monteras 

sedan ner i de limmade hålen och knackas dit med hjälp av en träklubba. Montören förser 

sedan toppstyckets hål med lim och knackar dit det på ryggpinnarna. Nu är överdelen av 

stolen färdigmonterad och ska monteras ihop med benparen. Montören limmar hålen på 

sitsens undersida och monterar dit benparen som även förses med ett sidokryss vilket limmas 

fast mellan fram och bakben. Montören tar med sig den ihop monterade stolen och lägger den 

i hydraulpressen med benen uppåt och sitsen liggandes mot nedre ytan på hydraulpressen. 

Sedan trycker montören på en knapp och hydraulpressen pressar ihop benen med sitsen. När 

detta är klart är produkten färdig för ytbehandling, se Figur 4.3. Hela monteringsgången för en 

stol tar ungefär 5 minuter. 

 

Figur 4.3: Flödesanalys för montering av pinnstol 

4.3 Monteringsanalys 

För att kunna se vilka steg som utförs vid montering utformades en monteringsanalys, se 

Tabell 4.1. Monteringsanalysen visar vilka steg som montören genomför vid monteringen och 

i vilken ordningsföljd de kommer. I monteringsanalysen kan man för varje moment som 

utförs se vilka komponenter som ingår. Det framgår även hur många de ingående 

komponenterna är och i så fall vilket verktyg som används vid montering utförandet. 
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Tabell 4.1: Monteringsanalys 

 

4.4 Kulturen 

Wigells är ett företag med stark kultur vilket grundar sig i att företaget under lång tid varit i 

familjen Wigells ägor. Från att företaget grundades 1898 fram till 2002, då dagens VD köpte 

upp företaget, har företaget varit i familjen Wigells ägande. Wigells är ett litet företag och har 

enda sedan starten byggt upp och skapat en stark kultur inom företaget. Att det finns en stark 

kultur hos företaget kan man tyda ur vad dagens VD säger: ”det är mycket som sitter i 

väggarna, både kunskap och gamla vanor”. Att göra stora förändringar inom en organisation 

med stark kultur kan leda till lägre produktivitet då moralen hos anställda lätt kan sjunka och 

förtroendet för den nya ledaren kan utebli.  

Modell Barnstol Utförare Montör

Utförande datum 2009-03-09 Avdelning Montering

Nr Operation Komponent Antal Verktyg

1 Hämtar framben Framben 2

2 Hämtar mellankryss Mellankryss 1

3 Hämtar sidokyrss Sidokryss 2

4 Hämtar bakben Bakben 2

5 Limmar hål i ben till mellankryss Lim Limpistol

6 Sätter ihop frambenen med mellankryss Framben, mellankryss Hammare

7 Sätter ihop bakben med mellankryss Bakben, mellankryss Hammare

8 Hämta sits Sits 1

9 Hämta ryggpinnar Ryggpinne 8

10 Hämta toppstycke Toppstycke 1

11 Limmar hål för ryggpinnar i sits Lim Limpistol

12 Sätter i ryggpinnar Ryggpinnar, sits

13 Slår i ryggpinnar Ryggpinnar, sits Hammare

14 Limmar i toppstycket Lim Limpistol

15 Slår fast toppstycke Ryggpinnar, sits, toppstycke Hammare

16 Limmar sidokrysshål i fram och bakben Lim Limpistol

17 Sätter ihop 6 och 7 med mellankryss Framben, bakben, sidokryss

18 Limmar hål för ben i sits Lim Limpistol

19 Sätter fast 17 med sits

Framben, bakben, sidokryss, 

mellankryss, sits Hammare

20 Pressar

Framben, bakben, sidokryss, 

mellankryss, sits Hydraulpress

21 Uppstälning Färdig produkt
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5 Problem vid monteringen 

Problem som har upptäckts under studien kommer i följande kapitel att presenteras. Dessa 

problem grundar sig på egna iakttagelser och intervjuerna som genomförts av personalen. Ur 

intervjun ville man ta reda på vad personalen uppfattar som önskemål i framtiden. Kapitlet 

som följer ligger till grund för de lösningar som kommer att presenteras i senare kapitel. 

5.1 Monteringsplatsens uppbyggnad 

Problem vi upplever direkt vid den befintliga monteringsplatsen är att det är svårt att få en 

överblick av var alla saker är t.ex. att det ligger trasiga komponenter och inventarier som inte 

tillhör arbetsområdet. Monteringsplatsen upplevs som rörig och stökig. Problemet med detta 

visar sig när en person som inte är van att arbeta vid monteringen tar sig an uppgiften. Det är 

svårt att finna verktyg och komponenter vilket leder till onödiga tidstjuvar. 

Detta upplevs inte bara av utomstående personer utan även av den befintliga montören trots 

många års erfarenhet av monteringen. Problemet innebär i nuläget att vissa moment tar längre 

tid än vad de skulle kunna göra om det enklare gick att hitta de verktyg och komponenter som 

skall användas. Vid en ny person på monteringsplatsen innebär det att problemet blir större då 

det skulle ta betydligt längre tid för en ovan person att finna det verktyg och komponenter 

som behövs än vad det tar för en van montör. Det leder till att produkterna tar längre tid att 

sammanställa samt möjligen en kvalitets sänkning av produkterna då montören inte vet vad 

han ska använda för utrustning/verktyg.  

5.2 Dokumentation 

I nuläget är monteringsinstruktioner för montering av pinnstolar i stort sätt obefintlig. Detta är 

ett stort problem då det finns mycket kunskap och yrkesskicklighet inom företaget som 

behöver förmedlas vidare. Detta för att i framtiden kunna arbeta på ett effektivt sätt och att 

produkterna håller samma höga kvalité som i nuläget. Om kunskapen och yrkesskickligheten 

runt monteringen som finns vid företaget inte dokumenteras kommer det att ta väldigt lång tid 

att uppnå den yrkesskicklighet och erfarenhet som dagens montörer uppvisar, samt att 

företaget kommer att skapa problem som redan har lösts för läge sedan. Det är onödigt att 

försöka uppfinna hjulet flera gånger. 

5.3 Monteringsgång 

Monteringsutförandet upplevs i nuläget inte som något problem då den nuvarande montören 

har mycket yrkeskunskap och erfarenhet kring vilken ordningsföljd arbetet skall genomföras. 

Även här kan man se ett klart problem om monteringen eventuellt skulle ske av en person 

utan rutin och vetskap om hur arbetsgången är uppbyggd. Eftersom det är många 

komponenter och olika modeller som monteras på samma station är det svårt att genom en 

snabb överblick se hur monteringsutförandet skall genomföras på effektivaste sättet. 

5.4 Krav på leverantör (intern och extern) 

Fel på komponenter som levereras färdiga från kund förekommer. På ett ben tillhörande en 

pinnstol behövs två borrade hål för att kunna montera och färdigställas stolen. Benen som 

kommer från den externa leverantör har bara ett hål förborrat vilket leder till att montören får 
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borra det andra hålet för hand när benen är på plats vid monteringsplatsen. Detta är ett 

moment som tar lång tid och är onödigt för företaget. Leverantören har i tidigare leveranser 

levererat benen med båda hålen borrade, men det gav inte önskat resultat vid montering på 

grund av att hålet som den externa leverantören borrade inte kunde uppnå de krav som 

Wigells ställer på benen. Detta leder till att montören behöver lägga ner 20 % av sin 

arbetsvecka för att arbeta sig igenom alla ben för att färdigställa komponenter. Här behövs ett 

större tryck på den externa leverantören för att säkerställa att de komponenter som skickas 

uppfyller den kravspecifikation som Wigells ställer. 

Det uppstår även defekter på komponenter som tillverkas i företagets egen maskinpark. Det 

leder till justering av komponenten för att uppnå monteringskraven. Vid allvarligare fel på 

komponenten t.ex. fel håldjup och då justering inte är möjlig för att genomföra monteringen, 

blir detaljen tvungen att kasseras vilket i sin tur leder till att nya komponenter måste tillverkas 

i maskinparken. Detta medför att monteringen kommer att stanna upp på grund av brist på 

inkommande komponenter och maskinparken i sin tur blir tvungna att lägga om planeringen 

för att tillverka dessa komponenter. Problemet uppstår när maskinparken byter från en 

komponent till en annan då någon inställning i maskinen kan vara fel. Problemet blir större 

desto större tillverkningsserien är då fler komponenter blir defekta. Förändrade rutiner kan 

lösa många av dessa interna produktionsproblem 

5.5 Kravspecifikation 

För att kunna få förståelse i detta projekt för vad som företaget lägger vikt på vid 

monteringsplatsen skapades en kravspecifikation, se Tabell 5.1. Genom att ställa upp frågor 

och ställningstaganden rörande monteringsplatsen skapades en kravspecifikation ur vilken 

man kan finna vilka krav företaget ställer på monteringen. Ur enkäten kan man se vad montör 

och VD anser är ett krav på den befintliga monteringsplatsen. 
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Tabell 5.1: Intervjusammanställning av krav 

Frågeställning VD Montör 

Verktyg och tillbehör ska vara uppsorterade på monteringsplatsen Ja Nej 

Få en snabb överblick för att finna det man söker Ja Ja 

Monteringsplatsen skall alltid färdig för att användas, snygg och 

ren 

Ja Ja 

Standardiserad arbetsgång vid montering Ja  Nej 

Inte onödigt många moment genomförs vid montering Ja Nej 

Ergonomiskt utformad arbetsplats Ja Nej 

Dokumentation och monteringsanvisningar för alla olika modeller Ja Nej 

Rutiner för avvikelse vid montering Ja Ja 

Att monteringsplatsens verktyg och komponenter är märkta Ja Nej 

Inkommande komponenter märkta och lätt att placera på sin plats Ja Ja 

Tidskrav för hur många utgående produkter som monteras Ja Nej 

Färdig produkt håller hög kvalité Ja Ja  

Leveranstiderna hålls Ja Ja 

 

Ur tabellen kan man se att VD tycker att samtliga frågor ställda är krav vid monteringsplatsen. 

Däremot upplever inte montören de samtliga frågor som krav.  

En sammanställning av de svar som montören gav visar att det är många påståenden som i 

nuläget inte stämmer men som är ett önskemål enligt montören. 

Det som upplevs som önskemål men inte gäller idag är: 

 Monteringsplatsen alltid är snygg, ren och färdig att användas 

 Dokumentation för det olika modeller som monteras 

 Monteringsplatsens verktyg och komponenter märkta 

 Att hålla leveranstiderna 

5.6 Önskemål 

Ur enkäten skapas en önskemålslista för att kunna utforma monteringsplatsen på ett sådant 

sätt att montör och VD får önskemålen uppfyllda. Utifrån sammanställningen av det frågor i 

Bilaga 3 som vi ställde har vissa önskemål framkommit som bör finnas med i 

kravspecifikationen över den nya och förbättrade monteringsplatsen. 
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1. Att verktyg och tillbehör har sina specifika platser är något som både VD och montör 

har som önskemål. 

2. Att man ska kunna få en snabb överblick över monteringsplatsen för att finna det man 

söker är något som båda ser som ett önskemål. 

3. En ren och välstädad monteringsplats vid början av arbetspasset är en av hörnstenarna 

i det 5S och även något som VD och montör vill ha. 

4. Om monteringar ska kunna utföras på ett standardiserat sätt kräver att det finns 

monteringsanvisningar för samtliga modeller och det ses som ett önskemål av både 

VD och montör. 

5. Att det utförs onödiga arbetssteg är något som man alltid vill jobba bort. Eliminera 

onödiga arbetsmoment är något som båda har som önskemål. 

6. Montören har inte som önskemål att utforma monteringsplatsen mer ergonomiskt, den 

synpunkten delas inte med VD som anser att monteringsplatsen skall utformas så 

ergonomisk som möjligt. 

7. Både VD och montör har som önskemål att verktyg och komponenter ska vara väl 

märkta. 

8. Tidskrav på hur många produkter som tillverkas är något som VD tycker är viktigt 

men det delas inte med montör som anser att det blir onödig press. 

9. Montören och VD har som önskemål att produkterna ska hålla en hög kvalité. Detta är 

viktigt för att bibehålla företagets goda rykte hos kunderna. 

10. Att hålla leveranstiderna mot sina kunder är högt önskvärt av både VD och montör. 

Utifrån dessa sammanställda svar så utformas ett diagram som visar hur genomförbart ett 

önskemål är och hur mycket effekt det får för arbetsplatsen. X-axeln visar hur genomförbart 

önskemålet är på en skala från 0 till10 där 0 är enkelt att genomföra och 10 är svårt att 

genomföra. Y-axeln visar hur stor effekt det ger monteringsplatsen på en skala mellan 0-10 

där är ett visar ett högt värde att det har stor effekt på monteringsplatsen. 

  

Figur 5.1: Genomförbarhet och effektgenomslag av önskemål 
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I diagrammet är det optimalt att hamna så långt upp till vänster som möjligt då det innebär att 

ett önskemål är enkelt att genomföra och det får stor effekt på monteringsplatsen. Diagrammet 

visar att alla önskemål som tas upp ligger i diagrammets övre halva och innebär ett 

effektgenomslag om det utförs. De önskemålen som sticker ut mest är 1 och 7 dessa enkla att 

utföra och ger en stor effekt på monteringsplatsen.  
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6 Effektiviseringsförslag/lösning 

För att få en effektiv och trivsam miljö på monteringsplatsen kommer problem som upptäckts 

att granskas och utvärderas för att hitta lämpliga lösningar. Lösningar som enkelt ska kunna 

implementeras och på så sätt få en effektivare arbetsplats. Lösningar kommer att presenteras 

i följande kapitel. 

6.1 Monteringsplatsensuppbyggnad 

Vid monteringsplatsen vill man ha ett strukturerat flöde och välplanerad placering av 

ingående komponenter och verktyg som behövs vid monteringen. Detta innebär att de 

komponenter och verktyg som behövs vid första steget vid monteringen skall finnas vid 

början av monteringen. För att monteringsgången ska flyta på ett naturligt sätt till nästa 

moment och vidare till färdig produkt utan att behöva korsa arbetsgångens ”väg” behövs 

monteringsanvisningar samt rutiner för hur arbetet ska utföras. Här kommer 5S in för att 

skapa ett naturligt och tidseffektivt sätt att utföra monteringen på. 
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Figur 6.1: Förslag på ny monteringsplats 

6.1.1 Sortera 

Allt som behövs vid monteringen skall ha sin tydliga plats så att det blir enkelt att finna det 

man söker. Detta underlättar monteringsgången då det som behövs vid varje moment blir 

enkelt och tydligt att finna. På arbetsbänken skall bara de verktyg som används vid 

monteringen finnas. Träklubba och limpistol är de två verktyg som används vid samtliga 

monteringar och skall därför ha sin plats på arbetsbänken. Andra verktyg som kan behövas till 

speciella monteringsutföranden skall placeras i ett skåp som placeras vid monteringsplatsen, 

se Figur 6.1. Verktygen som inte används regelbundet tas fram till arbetsbänken när det skall 

användas och läggs tillbaka när monteringen av modellen är klar. Skåpet skall förutom 

verktyg innehålla en pärm med monteringsanvisningar. Verktyg som inte används vid 

monteringen skall tas bort vilket även faller in under städa. 
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6.1.2 Systematisera 

Genom att systematisera arbetsgången minimeras onödiga arbetsmoment. Det innebär att 

monteringsgången ska ha ett naturligt flyt från början till slut av monteringen. De verktyg och 

komponenter som skall användas vid ett speciellt moment skall finnas vid platsen där 

momentet utförs. Genom att skapa en prioriteringsordning för pallplatserna på 

monteringsplatsen, kan man placera de vanligast använda komponenterna närmast 

arbetsbänken, se Figur 6.1. Vid början av varje serie hämtar montören samtliga komponenter 

som ingår i modellen för att minimera förflyttning under monteringsutförandet. När 

monteringsplatsen systematiseras uppnås en högre produktivitet. 

6.1.3 Städa 

Saker och ting som inte hör till monteringsplatsen skall tas bort. Grovstädning ska ske efter 

varje serie som monterats färdigt. Med grovstädning menas att saker som har använts placeras 

på dess ursprungliga plats samt att arbetsytor sopas av. Vid arbetspassets slut skall det städas 

mer noggrant, då skall samtliga pallar, verktyg, och föremål placeras på sin givna plats. 

Golvet samt arbetsytor skall sopas av för att det vid början på varje arbetspass skall vara rent 

och enkelt att finna det man behöver. Genom att städa och hålla ordning vid 

monteringsplatsens alla moment skapas en bättre struktur, trevligare arbetsmiljö samt att det 

blir enklare att få en överblick. 

6.1.4 Standardisera 

Det är önskvärt att standardisera monteringsplatsen för att underlätta för en oerfaren montör. 

Monteringsplatsen bör standardiseras så att varje moment har ett utförande som sker enligt 

standardmall. Dokumentation på monteringsutförandet för modellerna skapas för att få en 

standardiserad montering. Även monteringsgången bör ha ett standardiserat flöde. Genom att 

ha givna platser för ingående komponenter och verktyg blir monteringsgången standardiserad. 

Detta underlättar för montören som vet var alla komponenter och verktyg är placerade. 

6.1.5 Se till 

Den sista punkten i 5S är också den viktigaste för att effektiviseringen av monteringsplatsen 

skall få genomslag. Det innebär att regelbundet följa de tidigare stegen och montör skall på 

eget initiativ ständigt förbättra och se till att 5S följs. Montören skall vid arbetspassets slut gå 

igenom punkterna för 5S och kontrollera att allt är som det ska. En lista skapas för varje vecka 

och montören fyller i att han gått igenom stegen varje dag. 

Tabell 6.1: Uppföljning av 5S i slutet av varje arbetspass 

 

v 23 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Sortera

Systematisera

Städa

Standardisera
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6.2 Uppmärkning 

Ett önskemål som montör och VD har gemensamt är att monteringsplatsens samtliga verktyg 

och komponenter ska vara märkta. Detta för att montören lätt ska se var verktygen ska vara 

och vilka komponenter som ska ligga var. 

En enkel lösning och den mest lämpliga är att märka upp varje verktygs och komponents 

plats. För varje modell används en viss färg för att på enklare sätt kunna identifiera en 

komponent med rätt modell. De ingående komponenterna placeras i backar som är märkta 

med färgen för given modell samt namnet på komponenten och vilken modell den tillhör. Ett 

exempel är att man ger ”Barnstol” färgen röd. Varje back som har en komponent som används 

i ”Barnstol” är märkt med en röd lapp samt komponentens namn.  

 

Figur 6.2: Märkningsetikett för två olika komponenter 

Exempel på hur märkning för backar kan se ut för två olika komponenter till två olika 

modeller. Även monteringsanvisningarna för modellen följer samma färgkod för att enkelt 

kunna identifieras med rätt modell. Arbetsområdet ska vara noga utmärkt så att montören vet 

var hans arbetsområde börjar och slutar. Detta genomförs antingen genom att tejpa eller med 

golvfärg markera upp arbetsområdet. Uppmärkningen skall även innefatta vad som skall vara 

placerat var på golvytan. Pallar, arbetsbänk och övriga inventarier skall ha sin tydliga plats på 

monteringsområdet. 

6.3 Dokumentation 

Både VD och monteringspersonal har som önskemål att för varje modell som monteras ha ett 

standardiserat monteringsutförande. En dokumentation av monteringsgången är av vikt för att 

förbereda inför pensionsavgång. För att underlätta för en person som är ny vid monteringen 

och arbetssysslorna är det av stor vikt att dokumentation över monteringsutförandet finns 

tillgänglig för de olika modellerna. Med en enklare mall som beskriver monteringens olika 

steg skulle en ovan person snabbare komma in i arbetssättet och på egen hand lösa många 

problem. Detta leder till att företaget sparar in på personal som behövs vid upplärning.  

En enkel dokumentation över monteringsutförandet kan ske genom att en van montör 

genomför dokumentation för varje steg i monteringen. För varje steg i monteringen bör det 

finnas en enkel och överskådlig bild på varje moment och ingående komponenter. 

Tillsammans med en beskrivning i textform för varje steg skulle en enkel dokumentation över 

monteringsutförandet utformas. 

Denna dokumentation ska finnas för varje modell och bör ha en röd tråd. Med röd tråd menas 

att varje modelldokumentation bör ha samma uppbyggnad för att enkelt kunna utföra 

monteringen av olika produkter. 
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6.3.1 Monteringsanvisning 

Ett förslag för att skapa monteringsanvisningar för de olika produkterna är att använda sig av 

Leif. Leif är den person på företaget som har störst kunskap om monteringsutförandet för de 

olika modellerna. Han är den person som får lösa monteringen av nya och obeprövade 

produkter. Leif som arbetar vid en annan monteringsplats har på eget initiativ skapat egna 

ritningar och mallar för vissa av produkterna för att underlätta för andra montörer vid 

eventuell frånvaro. 

Leif skulle kunna genomföra monteringsanvisningar för modeller som monteras. Med hjälp 

av digitalkamera och sin kunskap kan han skapa monteringsanvisningar. Med enkla bilder och 

berättande text för varje steg i monteringen förklaras hur de olika momenten utförs. På så sätt 

kan den kunskap som idag finns inom företaget föras vidare. Monteringsanvisningen bör i 

varje steg ha en tydlig bild som visar hur det steget av monteringen skall se ut när det är 

utfört. 

När dessa monteringsanvisningar är utformade skall de placeras på monteringsplatsen. Varje 

modells monteringsanvisning sätts in i en pärm där alla modeller har sitt avsnitt. Pärmen har 

sin plats i skåpet som finns vid den nya monteringsplatsen och tas fram vid osäkerhet eller 

ovana över monteringsutförandet. 

6.4 Inventarier på den nya monteringsplatsen 

Monteringsplatsen har en yta av 60 kvadratmeter där det i nuläget finns 10 europapallar och 7 

halvpallar. Europallarna har storleken 1,2 x 0,8 m och halvpallarna är hälften så långa vilket 

blir 0,6 x 0,8 m. Ett nytt förslag ska innehålla minst lika många pallar och samma moment 

som tidigare skall kunna utföras, se Figur 6.1. De ingående komponenterna ligger i backar 

som står på europapall i höjd om tre eller fyra lådor per pall. Komponenterna tas från antingen 

långsidan eller kortsidan av pallen, beroende på backarnas storlek, vilket innebär att man 

måste komma åt att hämta komponenterna från långsidan eller kortsidan på pallen beroende 

på vilken storlek av back som finns på pallen. En till sak att ta hänsyn till när man utformar 

monteringsplatsen är att pallarna skall vara flyttbara med hjälp av en pallyft. För att detta skall 

vara möjligt krävs det ett vist utrymme framför pallarna för att det skall vara möjligt att flytta 

dem. Förutom pallar skall monteringsplatsen bestå av en arbetsbänk och en hydraulpress där 

monteringsutförandet sker. Arbetsbänken har storleken 2,2 x 1 m och hydraulpressen har 

storleken 0,65 x 0,75 m. Monteringsplatsen skall även ha ett område för färdiga produkter 

som är klara för transport till ytbehandling. Färdigmonterade modeller ställs på europapall och 

transporteras med pallyft till ytbehandlingen. För att kunna förvara de verktyg som krävs för 

monteringen är ett förvaringsskåp önskvärt. Förvaringsskåpet skall även innehålla pärmen 

med dokumentation för monteringsutförandet för var modell. Skåpet för den nya 

monteringsplatsen har storleken 0,6x0,6m. 
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Tabell 6.2: Inventarier på nya monteringsplatsen 

Inventarier Antal (st.) Storlek (m) Utrymmesbehov (m
2
) 

Europapall >10 1,2x0,8 >9,6 

Halvpall >7 0,6x0,8 3,36 

Arbetsbänk 1 2,2x1 2,2 

Hydraulpress 1 0,65x0,75 0,4875 

Förvaringsskåp 1 0,6x0,6 0,36 

 

Totalt blir det ett utrymmesupptag av minst 16,1 m
2 

. Detta beskriver hur mycket utrymme 

som går åt till att fördela ut alla inventarier. Detta tar inte hänsyn till utrymme som gå åt för 

montören att komma åt komponenterna, montera modellerna samt avställningsområde för 

färdiga produkter. 

6.4.1 Utformning av ny monteringsplats 

För att få en lättöverskådlig och strukturerad monteringsplats skall alla onödiga inventarier tas 

bort. Detta för att monteringsplatsen bara skall bestå av det som är relevant för det aktuella 

området. Genom att bara ha med det nödvändigaste frigörs det yta vilket kan utnyttjas för att 

placera de komponenter som används vid monteringen. 

Önskvärt är att införskaffa backar med dimensioner för att passa på en europapall, det vill 

säga ett yttermått med en bredd på 120 cm, djup 80 cm och 60 cm höga. Med tre backar i höjd 

får man en höjd på den övre backen som börjar på 120cm. Med dessa backar placeras 

öppningen på pallens långsida. 

Pallarna med de vanligast förekommande komponenterna skall placeras bakom arbetsbänken 

för att montören skall få en kort och enkel väg att hämta och lägga upp komponenterna på 

arbetsbänken. Figur 6.1 visar vägen som montören har att gå för att hämta komponenter från 

pallplatserna till arbetsbänken. En prioriteringsordning skapas för att de vanligaste 

komponenterna skall vara närmast arbetsbänken. Grupperingar om fyra pallar har getts 

nummer för att det skall vara möjligt att placera komponenterna i en prioriteringsordning. De 

vanligast använda komponenterna skall placeras i grupperingen nr 1. I gruppering nr 2 skall 

de näst mest förekommande komponenterna placeras och på sådant viss följer numreringen de 

mest förekommande komponenterna. De komponenterna som inte är vanliga i monteringen 

placeras på plats nr 5.  

Med denna prioriteringsordning för montören in komponenterna i från arbetsbänkens baksida 

i speciella fack för komponenter som skall användas vid monteringen av aktuell modell. 

I den nya utformningen av monteringsplatsen ryms det 12 europapall med plats för ingående 

komponenter som är placerade i grupper om fyra. Backarna som finns på monteringsplatsen 
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fungerar som mellanlager för komponenter som är klara för montering. Dessa tre grupper är 

avsedda för de ”nya” backarna och placerade bakom arbetsbänken. För att montören skall 

kunna hämta komponenter från långsidan på pallarna skapas korridorer mellan 

grupperingarna. För att det skall vara möjligt att flytta och byta ut pallarna är det tilltaget 

utrymme på pallarnas kortsidor där pallyften kommer in och kan transportera bort pallarna. 

Den nya monteringsplatsen innehåller även 6 övriga platser för pallar med samma storlek. 

Dessa platser kan kombineras mellan stora och små backar och även mellan europapall och 

halvpall beroende på vad som önskas. Till höger om arbetsbänken är hydraulpressen placerad 

för att det ska bli en naturlig övergång till uppställningsområdet där montören placerar det 

färdigpressade modellerna. Efter att montören har utfört pressmomentet, som är det sista 

momentet i monteringen, placerar han modellerna på europapall på avställningsytan. Detta 

område är 11 m
2 

och är avsett för de modellerna som skall gå till nästa steg i tillverkningen. 

Från avställningsytan hämtar sedan personal från ytbehandlingen de färdigmonterade 

modellerna och med hjälp av pallyft transporteras pallarna in till ytbehandlingen. 

Samtliga inventarier har sin specifika plats och de olika områdena är uppmärkt med 

golvmarkeringar. Golvmarkeringarna visar inom vilket område var sak skall vara placerad. 

6.5 Monteringsanalys med ny monteringsplats 

När den nya monteringsplatsen är skapad blir arbetsgången annorlunda än den i nuläget. Antal 

arbetsmoment som utförs är dem samma. Skillnaden på den nya monteringsanalysen och 

monteringsanalysen vid den gamla monteringsplatsen visar sig i vilken ordningsföljd de olika 

momenten sker, se Tabell 6.3. 
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Tabell 6.3: Monteringsanalys av ny monteringsplats till vänster och gammal monteringsplats till höger 

             

I monteringsanalysen som skapats för den nya monteringsplatsen ser man att alla moment 

som innebär att hämta komponenter kommer i början av arbetscykeln till skillnad för 

monteringsanalysen för den gamla monteringsanalysen. Detta medför att montören har alla 

komponenter som ingår i modellen på arbetsbänken när monteringen påbörjas. När samtliga 

komponenter ligger på arbetsbänken kommer montören förflytta sig minsta möjliga sträcka 

under monteringscykeln. 

6.6 Krav på leverantör 

För att eliminera onödiga och tidskrävande arbetsmoment bör det ställas högre krav på 

leverantörer. Att kräva av leverantören två färdigborrade hål är rimligt och för leverantör helt 

möjligt att genomföra på ett korrekt sätt. Om detta krav ställs på den externa leverantören och 

färdigborrade hål levereras kan man spara in ett moment som kan ta upp till 20 % av en 

montörs arbetstid under en vecka. Montören kan då lägga ner den tiden som krävdes för 

borrning till att montera stolar. 

Man vill undvika felaktigheter hos komponenter som tillverkas i den egna maskinparken för 

att inte skapa merjobb i fabriken och stopptider vid monteringen. Det är vid omställning från 

en komponent till en annan detta problem uppstår. För att ta bort dessa felaktigheter hos 

komponenter testas den första komponenten i varje serie med en mall för att på så sätt veta att 

Modell: Barnstol

Utförande datum: 2009-07-09

Nr Operation

1 Hämta sits

2 Hämta ryggpinnar

3 Hämtar framben

4 Hämtar mellankryss

5 Hämtar sidokyrss

6 Hämtar bakben

7 Hämta toppstycke

8 Limmar hål för ryggpinnar i sits

9 Sätter i ryggpinnar

10 Slår i ryggpinnar

11 Limmar i toppstycket

12 Slår fast toppstycke

13 Limmar hål i ben till mellankryss

14 Sätter ihop frambenen med mellankryss

15 Sätter ihop bakben med mellankryss

16 Limmar sidokrysshål i fram och bakben

17 Sätter ihop 14 och 15 med sidonkryss

18 Limmar hål för ben i sits

19 Sätter fast 17 med sits

20 Pressar

21 Uppstälning

Modell: Barnstol

Utförande datum: 2009-03-09

Nr Operation

1 Hämtar framben

2 Hämtar mellankryss

3 Hämtar sidokyrss

4 Hämtar bakben

5 Limmar hål i ben till mellankryss

6 Sätter ihop frambenen med mellankryss

7 Sätter ihop bakben med mellankryss

8 Hämta sits

9 Hämta ryggpinnar

10 Hämta toppstycke

11 Limmar hål för ryggpinnar i sits

12 Sätter i ryggpinnar

13 Slår i ryggpinnar

14 Limmar i toppstycket

15 Slår fast toppstycke

16 Limmar sidokrysshål i fram och bakben

17 Sätter ihop 6 och 7 med mellankryss

18 Limmar hål för ben i sits

19 Sätter fast 17 med sits

20 Pressar

21 Uppstälning
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de resterande komponenterna i serien blir korrekta. Genom att skapa en mall och försäkra sig 

om att komponenterna är korrekta sparar man onödigt dubbelarbete som annars kan uppstå. 

Mallar skall finnas till samtliga komponenter som tillverkas i maskinparken. Exempel på en 

mall är ett hål där man vid tillverkningen av ben till en viss modell kan testa benet för att se 

att det passar i hålet. 

6.7 Stopptidsrapportering 

För att reda ut var i flödet det ofta uppstår flaskhalsar och onödiga stopp skapades en mall för 

stopptidsrapportering, se Figur 6.3. Detta utformas enskilt för varje arbetsstation på fabriken. 

Mallen utformas på ett sätt så att montören enkelt kan föra in under en given rubrik hur många 

minuter och av vilken orsak arbetet står still. För varje stopp som uppstår förs stopptiden in i 

en kolumn med första stoppet i kolumn 1. Är det samma orsak men vid ett senare skede i 

monteringen förs den nya tiden in i kolumnen efter. För särskilda orsaker utformas en 

anmärkningsspalt för en kortare beskrivning varför stopp uppstår. Stopptidsrapporteringen 

skall ske under två veckors tid då montören fyller i stopp i monteringen. Skulle 

stopptidsrapporten fyllas i under lägre tid är risken att den glöms bort och inte fylls i 

ordentligt. Genom att införa denna rapportering under en tidsperiod blir det enklare för 

montören att komma ihåg att fylla i rapporten ordentligt. Stoptidsrapporterig ska ske tre 

gånger per år med två veckors perioder för att finna eventuella flaskhalsar. Meningen är att 

stopptidsrapporten ska lämnas in till produktionschefen efter det att tidsperioden löpt ut. 

Produktionschefen går igenom stopprapporterna och identifierar vilka stopporsaker som är 

vanligt förekommande. När man funnit vanligt förekommande stopporsaker reder man ut 

varför det är vanligt förekommande. Produktionschefen skapar tillsammans med montören 

förbättringsförslag på stopporsakerna och lämnar förslag till VD. VD tar sedan beslut om 

förslaget ska genomföras eller inte. Genom att minska antalet stopp kan företaget göra 

tidsbesparingar och få ett bättre flyt i produktionen. 
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Figur 6.3: Mall för stopptidsrapportering 

 

Monteringsplats 1 Period: 1 juni-14 juni 2009
Orsak Totalt Kommentar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Platsbrist

Inkommande material

Utgående produkt

Materialbrist

Toppstycke

Ryggpinnar

Sits

Ben

Kors

Lim

Övrigt

Komponentfel

Toppstycke

Ryggpinnar

Sits

Ben

Kors

Övrigt

Verktyg

Träklubba

Limpsitol

Hydraulpress
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7 Övriga förslag i fabriken 

För att effektiviseringen av monteringsplatsen ska bli möjlig finns det fler aspekter som spelar 

in. Fabrikens övriga stationer måste anpassas för att på så sätt få en effektivisering av hela 

produktionen. Monteringen kan t.ex. inte producera mer modeller en vad det finns 

komponenter tillgängliga till. Här följer förslag på förbättringar som företaget kan använda 

för att effektiviseringen ska bli möjlig för monteringen. 

7.1 Planeringsansvarig 

Ett förslag till bättre planering och strukturering är att anställa en person med ansvar över 

planering av arbetet. Det skulle bidra till att produktionschefen som i dagsläget agerar mer 

som operatör än chef kan lägga mer till att få maskinparken att rulla på utan problem. 

Produktionschefen känner i dagsläget att han inte har den tid som behövs för att utföra alla 

arbetsuppgifter som han har på sitt bord. VD tycker att produktionschefen inte kan axla 

ansvaret att lämna ut och fördela arbetsuppgifter till andra, utan tycker att han istället utför 

många tillverkningsmoment själv. Produktionschefens nya titel blir produktionstekniker och 

på så sätt kommer organisationen att plattas ut. Planeringsansvariges uppgifter skall vara att 

planera och strukturera upp produktionen och då frigöra dagens produktionschef från dessa 

arbetsuppgifter. Produktionsteknikerns uppgifter blir att vara med i tillverkningens och han 

ansvar för att produktionen flyter. VD har i uppgift att vara företagets ansikte utåt mot kunder, 

sköta försäljnig och marknadsföring. VD, planeringsansvarig och produktionstekniker bildar 

en ledningsgrupp. Ledningsgruppen har möte en gång i veckan där planeringen av veckans 

produktion diskuteras och beslut fattas.  

 

 

Figur 7.1: Organisationsträd med ny organisation  
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Ansvarsområden  

 VD 

o Försäljning 

o Marknadsföring 

 Produktionstekniker 

o Underhåll 

o Bistå med hjälp vid behov i maskinpark 

o Bistå med hjälp vid behov i monteringen 

 Planeringsansvarig 

o Planera produktionen 

o Inköp av komponenter och råmateriell 

o Personalfrågor 

7.2 Orderstrukturering 

Vid tillverkning av komponenter är ställtider de största tidstjuvarna. Dessa uppstår då 

maskiner ställs om mellan tillverkningen av olika komponenter. Önskvärt är att tillverka långa 

serier av samma komponent för att minimera ställtider. Flera komponenter som tillverkas i 

maskinparken används i flera modeller. Genom att sammanställa komponenterna som 

tillverkas i maskinparken och få samtliga komponenter som är likadana att tillverkas efter 

varandra skapas långa serier.  

För att sammanställa de inkommande ordrarna och på så sätt få större serier vid tillverkningen 

har en enklare databas i Microsoft Excel skapats. I databasen för man in hur många av de 

olika modeller som ska produceras och som resultat visas hur många av respektive komponent 

som ska tillverkas, se Tabell 7.1. 

Tabell 7.1: Sammanställning av komponenter 

 

Hur många Form och Miljö stolar? Antal Antal komponenter

34cm 40 Bakben 52 240

37cm 79 Framben 52 240

52cm 120 Bakben 34 80

Framben 34 80

Bakben 37 158

Framben 37 158

Kryss HV 52 240

Kryss FB 52 240

Kryss HV 34 80

Kryss FB 34 80

Kryss HV 37 158

Kryss FB 37 158

Sits Barn 119

Sits 52 120

Ryggpinnar 52 840

Ryggpinnar barn 833

Toppstycke Barn 119

Toppstycke 52 120
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Detta sammanställs av planeringsansvarig som för in produkter som skall tillverkas under en 

veckas tid. Sammanställning visar hur många komponenter som maskinparken ska tillverka 

av en komponent under veckan och en veckoplanering utformas. Med detta som grund kan 

ledningsgruppen fatta beslut om hur maskinparken lägger upp sitt arbete. 

7.3 Modeller översyn 

För att förenkla monteringen för samtliga modeller är ett förslag att skapa en bill of material 

för samtliga modeller. I bill of material för modellerna skall det tydligt framgå vilka 

komponenter som ingår i modellen. Detta skall finnas på varje arbetsstation på företaget vilket 

underlättar vid förflyttning av personal. 
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8 Slutsats 

För att en effektivisering av monteringsplatsen skall bli möjlig är det många delmoment som 

behöver ses över. De anställda hos företaget har mycket yrkesskicklighet och rutin vilket är av 

stor vikt att föra vidare till nästa generations anställda. Det största problemet vid själva 

monteringsarbetet är att det i nuläget inte förekommer någon dokumentation av monteringen 

av stolarna. Skulle det komma en ny oerfaren montör och försöka montera stolarna på ett 

effektivt sätt skulle det bli problem. För att underlätta monteringen bör det finnas 

dokumentation och en standardiserad arbetsgång för montering av de olika modellerna. Ett 

förslag är att låta en person inom företaget göra noggranna monteringsdokumentationer och 

skapa rutiner för monteringsgången för de modellerna som tillverkas. 

Det är många olika komponenter som finns att tillgå vid monteringen av de olika modellerna. 

Det är av vikt att noggrant märka upp alla komponenter och placera de på lämpligast möjligt 

ställe. Detta för att enkelt kunna finna och på ett enkelt sätt nå de komponenter som skall vara 

med i monteringen för just den aktuella modellen. Några modeller är mer vanliga en andra 

och det är därför lämpligt att ha de komponenter som ingår i den vanligaste modellen närmast 

och enklast tillgänglig. Monteringsplatsens uppbyggnad bör ses över och ändras för att få ett 

jämt materialflöde genom monteringsgången. Genom att placera de ingående komponenterna 

i ordning så att monteringsstegen som utförs blir i naturlig följd. Monteringsplatsen skall inte 

ha onödiga detaljer och inventarier, utan bara det som är nödvändigt för monteringen av de 

olika modellerna skall finnas på plats. 

Monteringsutförandet bör komma i naturlig följd vid monteringsplatsen. Montören ska inte 

behöva gå fram och tillbaka för att montera olika komponenter utan han ska börja 

monteringen i ena änden och slutföra den i andra änden. 

För att skapa en struktur på monteringsplatsen, och på så sätt skapa en tydlig överblick över 

vad som finns var, skall samtliga komponenter och verktyg vara märkta. Varje modell skall ha 

en färgkod som representerar den modellen. Genom att tilldela varje back som innehåller 

komponenter en viss färg skapas en överblick för att se vilken modell komponenterna tillhör. 

För att upptäcka vanligt förekommande flaskhalsar som leder till stopp i flödet på 

monteringsplatsen och övriga fabriken, bör det noteras när stopp uppstår och varför. Detta kan 

på ett enkelt sätt ske genom stopptidsrapportering på monteringsplatsen där det införs hur läge 

och av vilken orsak det är stopp i monteringen.  

Wigells bör ställa högre krav på underleverantörer för att minimera extraarbete för att kunna 

genomföra monteringen. I den interna tillverkningen av komponenter skall mallar skapas för 

att minimera eventuellt fel i komponenterna. Genom att testa den första tillverkade 

komponenten i en serie mot en mall säkerställer man att komponenten är tillfredställande. 

För att effektiviseringen av monteringsplatsen skall få genomslag krävs att andra delar i 

fabriken förbättras. Detta genom att använda samma förslag som getts på monteringsplatsen 

på andra delar i fabriken. Olika delar i fabriken skall ha samma struktur och uppbyggnad för 

att det skall bli enkelt för en montör att vid behov byta arbetsstation och snabbare komma in i 

arbetet. 



 42 

För att skapat ett jämt och effektivt flöde genom fabriken är ett förslag att använda sig av en 

databas. Denna databas sammanställer ordrar för att skapa så långa serier av 

komponenttillverkningen som möjligt. Detta leder till färre omställningar i maskinparken 

vilket i sin tur leder till effektivare produktion. 

För att effektivisering av företaget skall träda i kraft är det viktigt att personalen känner sig 

engagerad i det arbete och förändringar som genomförs. Personal som känner sig engagerad i 

företaget blir mer motiverad och tar egna initiativ för att komma fram med förslag på 

förbättringar. 
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Bilaga 1 

Projekt Wigells. 

På mötet den 23/2 2009 mellan Wigells och Linköpings Universitet så synliggjordes ett antal 

områden som projektet ska handla om. De delar som ska analyseras är det som handlar om ett 

bättre utnyttjande av arbetsplatsen.  

Det som Wigells vill fokusera på är: 

 Hur vi kan strukturera flödet bättre? 

Detta handlar om hur vi kan utforma arbetsplatserna på ett effektivare sätt. Idag så 

upplevs det som man bygger in sig i små fabriker i fabriken. Ge förslag till 

förbättringar av detta. 

 

 Hur kan vi arbeta effektivare? 

Området det i första hand handlar om är montering av stolar men även titta på övriga 

arbetsplatser. Synliggöra och analysera de tidstjuvar, flaskhalsar och direkta 

felaktigheter som framkommer under studien. Ge förslag till förbättringar av detta. 

 

 Planering och kalkylering. 

Hur kan man förbättra detta med enkla medel. Man ska göra det visuellt och 

lättarbetat. Ge förslag till förbättringar av detta. 

 

 

 Ge en allmän bild av förbättringspotentialen på företaget genom att analysera 

värdeflödet på företaget genom att följa en eller ett par produkter. 

 

Projektet startar den 2/4 2009 och ska avslutas den xx/xx 2009-03-30 

Det är viktigt att de resultat och förslag som framkommer kan användas för ett 

genomförande av Wigells. 

 

 

 

Thomas Strand 

Träcentrum den 30 mars 2009 
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Bilaga 2 

Organisationen i nuläget 

 

 

Organisationen nytt förslag 
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Bilaga 3 

Svar VD 
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Svar montör 
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Bilaga 4 

Flödesschema nuläget 
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Bilaga 5 

Monteringsanalys nuläget 

 

Modell Barnstol Utförare Montör

Utförande datum 2009-03-09 Avdelning Montering

Nr Operation Komponent Antal Verktyg

1 Hämtar framben Framben 2

2 Hämtar mellankryss Mellankryss 1

3 Hämtar sidokyrss Sidokryss 2

4 Hämtar bakben Bakben 2

5 Limmar hål i ben till mellankryss Lim Limpistol

6 Sätter ihop frambenen med mellankryss Framben, mellankryss Hammare

7 Sätter ihop bakben med mellankryss Bakben, mellankryss Hammare

8 Hämta sits Sits 1

9 Hämta ryggpinnar Ryggpinne 8

10 Hämta toppstycke Toppstycke 1

11 Limmar hål för ryggpinnar i sits Lim Limpistol

12 Sätter i ryggpinnar Ryggpinnar, sits

13 Slår i ryggpinnar Ryggpinnar, sits Hammare

14 Limmar i toppstycket Lim Limpistol

15 Slår fast toppstycke Ryggpinnar, sits, toppstycke Hammare

16 Limmar sidokrysshål i fram och bakben Lim Limpistol

17 Sätter ihop 6 och 7 med mellankryss Framben, bakben, sidokryss

18 Limmar hål för ben i sits Lim Limpistol

19 Sätter fast 17 med sits

Framben, bakben, sidokryss, 

mellankryss, sits Hammare

20 Pressar

Framben, bakben, sidokryss, 

mellankryss, sits Hydraulpress

21 Uppstälning Färdig produkt



 VII 

Monteringsanalys nytt förslag 

  

Modell Barnstol Utförare Montör 
Utförande datum 2009-03-09 Avdelning Montering 

Nr Operation Komponent Antal Verktyg 

1 Hämta sits Sits 1 

2 Hämta ryggpinnar Ryggpinne 8 

3 Hämtar framben Framben 2 

4 Hämtar mellankryss Mellankryss 1 

5 Hämtar sidokyrss Sidokryss 2 

6 Hämtar bakben Bakben 2 

7 Hämta toppstycke Toppstycke 1 

8 Limmar hål för ryggpinnar i sits Lim Limpistol 

9 Sätter i ryggpinnar Ryggpinnar, sits 

10 Slår i ryggpinnar Ryggpinnar, sits Hammare 

11 Limmar i toppstycket Lim Limpistol 

12 Slår fast toppstycke Ryggpinnar, sits, toppstycke Hammare 

13 Limmar hål i ben till mellankryss Lim Limpistol 

14 Sätter ihop frambenen med mellankryss Framben, bakben, mellankryss Hammare 

15 Sätter ihop bakben med mellankryss Framben, bakben, mellankryss Hammare 

16 Limmar sidokrysshål i fram och bakben Lim Limpistol 

17 Sätter ihop 14 och 15 med sidonkryss Framben, bakben, sidokryss 

18 Limmar hål för ben i sits Lim Limpistol 

19 Sätter fast 17 med sits 
Framben, bakben, sidokryss,  
mellankryss, sits Hammare 

20 Pressar 
Framben, bakben, sidokryss,  
mellankryss, sits Hydraulpress 

21 Uppstälning Färdig produkt 
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Bilaga 6 

Stopptidsrapportering 

  

M
o

n
te

ri
n

g
sp

la
ts

 1
P

e
ri

o
d

: 
1

 j
u

n
i-

1
4

 j
u

n
i 

2
0

0
9

O
rs

a
k

T
o

ta
lt

K
o

m
m

e
n

ta
r

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5

P
la
ts
b
ri
st

In
k

o
m

m
a

n
d

e
 m

a
te

ri
a

l

U
tg

å
e

n
d

e
 p

ro
d

u
k

t

M
a
te
ri
a
lb
ri
st

T
o

p
p

st
y

ck
e

R
y

g
g

p
in

n
a

r

S
it

s

B
e

n

K
o

rs

Li
m

Ö
v

ri
g

t

K
o
m
p
o
n
e
n
tf
e
l

T
o

p
p

st
y

ck
e

R
y

g
g

p
in

n
a

r

S
it

s

B
e

n

K
o

rs

Ö
v

ri
g

t

V
e
rk
ty
g

T
rä

k
lu

b
b

a

Li
m

p
si

to
l

H
y

d
ra

u
lp

re
ss



 IX 

Bilaga 7 

Förslag på ny monteringsplats 

 

 


