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FÖRORD 

Denna rapport presenterar det examensarbete som utfördes under vårterminen 

2014 i samarbete med företaget HAGS Aneby AB. Resultatet av arbetet blev en 

optimering av monteringsprocessen för fjädergunglekar. Jag hoppas att jag 

uppfyllde uppdragsgivarens förväntningar och att de är nöjda med den framtagna 

lösningen. Vidare hoppas jag att företaget tar lösningsförslaget som en förebild för 

framtidens förbättringar inom sin produktion. 
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oftast snabba svar på de flesta frågor. 

Vidare vill jag tacka Pär-Johan Lööf på Högskolan i Halmstad för den 

handledning jag fick under projektets gång. Han var till stor hjälp med sina 

kunskaper inom projektet och rapportskrivningen. 

Jag är väldigt stolt över slutresultatet på den utbildningen jag har genomgått och 
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SAMMANFATTNING 

För att Sverige ska kunna konkurrera internationellt med sin produktionsförmåga 

är det viktigt att arbeta aktivt med produktionsutveckling och producera 

resurssnålt och tidseffektivt. Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå 

omfattande 15 högskolepoäng och genomfördes på Högskolan i Halmstad. Med 

hjälp av principer inom ständiga förbättringar och Lean Production har författaren 

kunnat utveckla ett koncept för HAGS Aneby AB för att kunna byta till en 

kundorderstyrd montering av fjädergunglekar. 

För examensarbetet har används teorier inom Lean Production, logistik och 

ergonomi som presenteras i en teoretisk referensram. För att kunnat uppnå målet 

har den nuvarande monteringsprocessen analyserats och flera konceptförslag har 

tagits fram. För att vidareutveckla det bästa förslaget har koncepten utvärderas 

mot de ställda kraven. 

Resultatet som erhölls är ett utvecklat koncept på hur företaget kan strukturera 

monteringsavdelningen och monteringsprocessen för att kunna montera 

fjädergungleken på ett tidseffektivt och enkelt sätt. I resultatet presenteras även de 

ekonomiska förbättringar och tidsbesparingar som kan uppnås genom 

förbättringar. Konceptet kunde delvis implementeras på företaget under projektets 

gång och det finns en optimistisk syn hos HAGS Aneby AB för effektivisering av 

framtida monteringsprocesser. 
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ABSTRACT 

If Sweden want to be able to compete internationally with its production capacity, 

it is important to work actively with production development and production of 

resource-and time-efficient. This report is a bachelor thesis of 15 hp conducted at 

the University of Halmstad. Using the principles of continuous improvement and 

Lean Production, the author developed a concept for HAGS Aneby AB to change 

to the customer order driven assembly of spring toys. 

First of all, the theories of Lean Production, logistics and ergonomics are used to 

build and present a theoretical framework for further examination. Then, to 

achieve the target, the current assembly process is analyzed to develop some first 

conceptual ideas for improvement. In order to develop the best advice, the 

concepts are evaluated against the company’s requirements  

The developed action plan gives recommendations on how the company should 

restructure their assembly process and the organization of the related department 

in order to produce spring toys in a more time efficient and lean way. The results 

show the extent of economic improvements as well as the amount of time savings 

that can be realized through the improved assembly process. The concept could be 

partially implemented in the company and there is an optimistic view of HAGS 

Aneby AB to achieve more efficiency in their assembly process in the future. 
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Lean Production, continuous improvements, assembly, logistics, materials 
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1. INTRODUKTION 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till projektvalet samt en kort presentation 

av företaget där projektet genomfördes. Under syfte och mål beskrivs vilket 

resultat som har försökt att åstadkommas med examensarbetet och 

problemdefinitionen framförs. Med hjälp av avgränsningar har det förhindrats att 

projektet drar iväg mot angränsande områden. 

1.1 Bakgrund 

På grund av bland annat stora lönekostnader i den svenska tillverkningsindustrin 

är det allt viktigare att producera resurssnålt och tidseffektivt. För att Sverige ska 

kunna konkurrera internationellt med sin produktionsförmåga är det viktigt att 

arbeta aktivt med produktionsutveckling i den svenska industrin (Bellgran & 

Säfsten 2005). Under de senaste åren har det blivit mer och mer intressant för 

företag att satsa på implementeringen av Lean Production (Lean) och ständiga 

förbättringar. Detta för att eliminera slöseri, effektivisera produktionen samt 

minimera kostnader. 

Inom högskoleutbildningen för maskiningenjör ingår ett kursmoment där 

studenterna i samarbete med ett företag genomför ett konstruktionsprojekt från 

start till slut. Författarens projekt handlade om konstruktion av en monteringsjigg. 

Genom projektet ökade intresset för att lösa produktions- och monteringsproblem. 

Under kursen produktionskvalitet och produktionsutveckling fördjupades 

kunskapen inom ständiga förbättringar och Lean, där tanken växte fram att göra 

ett examensarbete inom området. Anledningen till att projektet genomfördes i 

samarbete med HAGS Aneby AB, är det egna intresset för företagets produkter. 

En kombination av olika material och former gör produkterna väldigt intressanta 

att arbeta med. 

1.1.2 Företagspresentation 

HAGS är ett företag inom bland annat lekplatstillverkning och de har sin fabrik i 

Aneby, ca 37 km öster om Huskvarna. Företaget grundades 1948 av Hultgren, 

Andersson och Gustafsson som tog första bokstaven i sina respektive efternamn 

och ett S vid slutet för att bilda företagsnamnet. I början av 1950-talet startade de 

den industriella tillverkningen av lekställningar som utvecklades med fokus på 

stål under 1960-talet. Genom åren fokuserade HAGS på olika utformningar av 

lekplatser efter kundens behov och önskemål. Material byttes ut mot trä och färg 

och senare kombinerades flera olika material med varandra. Att tänka 

modulsystem för lekställningar, vilket startade på 1970- talet, görs än idag. HAGS 

sysselsätter 200 medarbetare och har en årlig omsättning omkring 400 miljoner 

kronor. Mångfalden och en kombination av olika material, former och färger är ett 

tydligt kännetecken för HAGS produkter på lekplatser i hela världen. Förutom 

lekplatser tillverkar HAGS även produkter inom parkmiljö, sport och marin (se 

bild 1.1). 
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Företaget är ISO 9001:2008 certifierat och använder ISO 14001 som hjälp för att 

välja rätt material eller produktionsmetod, optimera logistik och reducera 

energiförbrukning samt genomföra livscykelanalyser och 

leverantörsutvärderingar.  

1.2 Syfte och mål 

Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att ge HAGS förslag på hur 

monteringsavdelningen och monteringen av fjädergungleken (se bild 1.2.) skulle 

kunna förändras, så att monteringen kan ske utefter kundorder. Det vill säga att 

inte lagerhålla färdiga produkter, utan montera ihop fjädergungleken när kunden 

har beställt den. Målet är även att förkorta ställtiden samt skaffa rutiner för 

monteringen. 

Bild 1.1 Produktexempel från HAGS Aneby AB (www.hags.se 2014)

Bild 1.2 Exempel på fjädergunglek av modell "PELLI"  

(www.hags.se 2014) 
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Med hjälp av Lean Production-principen skall HAGS kunna förbättra 

effektiviteten och flexibiliteten på monteringsavdelningen.  

1.2.1 Problemdefinition 

Produkterna av typen fjädergunglek finns idag på nästan varenda lekplats och har 

ett utbud på flera olika modeller. I nuläget monteras de olika modellerna i partier 

om 20 stycken per modell som sedan lagras i färdigvarulager tills kunden beställer 

produkten. Detta ger ett behov av stor lageryta samt att det binds upp mycket 

kapital. I samband med introduktion av en ny modellserie är målet att montera 

produkten efter kundorder. Det vill säga att fjädergungleken sammansätts först när 

kunden beställer den och att den levereras snarast. 

Hur kan HAGS förändra sin monteringsavdelning för att uppnå målet? 

1.3 Avgränsningar 

Att göra avgränsningar är en viktig del i projektet, för att hålla examensarbetet 

nere till en begränsad omfattning. Problemlösningen behandlar bara optimering av 

flöden på monteringsavdelningen innan och under sammansättning av produkten. 

Följande avgränsningar har valts: 

 Projektet omfattar bara den övre delen av gungleken och därmed inte 

själva fjäderdelen. 

 Det tas inte hänsyn till konstruktionen av gungleken eftersom den redan 

var klar innan projektstarten. 

 Vidare hänsyn hur komponenterna tillverkas och fraktas till 

monteringsavdelningen tas inte. 

 Till analys för monteringslayouten och monteringsmomentet används de 

nuvarande modellerna, eftersom de nya modellerna inte befinner sig i 

tillverkningsfasen ännu. 

 På grund av den stora omfattningen av den nya modellserien av 

fjädergunglek, avgränsades projektet till modellerna med två gavlar (se 

Bilaga 1 ”Översikt av den nya modelserien”) 
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2. METOD 

I detta kapitel ges en översikt över de metoder som används i vetenskapliga 

arbeten. Under metodologi beskrivs några begrepp och arbetsmetoder som är 

vanliga och passande till examensarbeten. 

2.1 Metoddiskussion 

Fredy Olssons metod för princip- och primärkonstruktion är ett välbeprövat 

tillvägagångssätt inom konstruktion och produktframtagning. Metoden har 

använts i tidigare kursmoment under maskiningenjörsutbildningen varmed 

arbetssättet inte känns alls främmande. Till en viss del är metoden även användbar 

för detta examensarbete. Olssons strategi att ta fram krav och önskemål för en 

produkt kan även användas inom produktionsutveckling vid framtagning av 

koncept. Att värdera kraven mot varandra för att rangordna deras vikt ger en bra 

grund för bedömning och utvärdering av konceptförslagen. Framtagning av flera 

olika förslag till problemlösning för senare utvärdering återfinns även i David G. 

Ullmans (2010) Mechanical Design Process. Dess vidare finns det DMAIC-

modellen som är ett strukturerat arbetssätt att driva förbättringsarbete. Modellen 

består av fem faser (Define, Masure, Analys, Improve, Control). DMAIC används 

oftast inom Six Sigma (Sörqvist 2004).  

Författaren valde att kombinera ett strukturerat arbetssätt enligt DMAIC-modellen 

och Fredy Olssons metod för produktframtagning. Metoderna och kombination 

med principer inom Lean Production har lett detta examensarbete till att generera 

ett tillfredställande resultat för HAGS. 

2.2 Metodologi 

Det är av stor vikt att ha grundläggande kunskaper om olika begrepp inom den 

vetenskapliga metoden. För att få en förståelse hur ett vetenskapligt 

examensarbete ska genomföras diskuteras i detta avsnitt olika begrepp som 

deduktiva/induktiva principer, intervju och observationer samt 

kvalitativ/kvantitativ bearbetning. 

2.2.1 Deduktiva och induktiva principer 

För att tillägna sig vetande finns det flera olika sätt. Allmänt skiljs det mellan två 

grundläggande sätt. Både det deduktiva och det induktiva sättet att tillägna sig 

kunskap har långa filosofihistoriska och didaktiska traditioner (Andersen 1994). 

Den deduktiva principen har en fast förståelseram som utgångspunkt samt 

beskriver inlärning via litteratur och metoder. Av det inlärda dras sedan deduktiva 

slutsatser. För de deduktiva informationerna i examensuppsatsen ligger alltså 

studerade teorier och metoder till grund.  

Den induktiva principen däremot är baserad på flera enskilda upplevelser och 

observationer. Egna erfarenheter analyseras och det dras egna slutsatser ifrån dem. 

I examensuppsatsen kommer induktiva informationer från observationer och 

författarens egna erfarenheter. 
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2.2.2 Enkät, intervju och observation 

För att samla in data och information finns det flera olika tekniker som bidrar till 

att besvara den uppställda frågeställningen. Datainsamling kan ske genom bland 

annat enkäter, intervjuer eller observationer. Intervjuer och enkäter har det 

gemensamt att med båda metoderna ställs frågor till en eller flera personer 

(Andersen 1994). En intervju är ett samtal där intervjuaren skaffar sig information 

från den intervjuade, respondenten. Intervjuaren kan använda olika hjälpmedel 

som till exempel inspelningstekniker, frågeförteckning och intervjuguider.  

Metoden kan indelas i två olika typer av intervjuer. Standardiserade respektive 

icke-standardiserade intervjuer syftar på frågeställningarnas innehåll, form och 

ordningsföljd. Inom strukturerade respektive icke-strukturerade intervjuer är det 

fokus på frågornas slutenhet eller öppenhet. Med slutna frågor är svarsmöjligheten 

mycket mindre och med öppna frågor har den intervjuade mer möjligheter att 

svara på frågan beroende på språkvanor, erfarenheter och attityder.  

Enkäten kan ses som en intervju utan personliga möten (Andersen 1994). 

Fördelen med enkät är att den kan skickas och utdelas till många. Det ger 

möjligheten till en större datainsamling. Frågeformuleringarna på en enkät ska 

vara kortfattade och entydliga samt kan ha föregivna svarsalternativ. Enkäten har 

också sina begränsningar och lämpa sig inte för alla frågeställningar.  

Observationer är en metod där observanten mest iakttar socialt agerande i en 

grupp eller analyserar arbetsrutiner. Vidare kan metoden indelas i deltagande och 

icke deltagande observation samt i observation med känd eller okänd observatör 

(Andersen 1994). Med deltagande menas att observatören är synlig eller icke 

synlig. En synlig observatör kan påverka människan och därmed kan resultatet bli 

missvisande. Om en observation sker med en känd betraktare så innebär det att 

gruppen eller personen som ska observeras känner till betraktaren och dess avsikt 

att observera. En okänd betraktare däremot blandar sig med gruppen utan att 

avslöja att han/hon ska observera. 

2.2.3 Kvalitativ eller kvantitativ bearbetning 

Det skiljs mellan kvalitativ och kvantitativ metod inom metodlära. Talas det om 

dessa två typer av metoder så kan det associeras till andra undersökningsmetoder 

som till exempel en strukturerat i motsats till en ostrukturerad intervju som 

beskrevs tidigare i avsnitt 2.2.2. Valet beror på hur insamlad data ska bearbetas 

och presenteras. En kvantitativ metod väljs när det som studeras ska göras mätbart 

och resultatet ska presenteras numeriskt (Andersen 1994). Ska det vara precisa 

resultat så måste det finnas möjlighet att objektivt kunna mäta observationerna.  

Kvalitativa metoder används när det är svårt att mäta det som observeras. Oftast är 

utgångspunkten för kvalitativa metoder att varje fenomen består av unika 

egenskaper, kvaliteter och kombinationer. 
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2.2.4 Benchmarking 

För att utveckla sina egna verksamheter eller produktionssystem är det till en bra 

hjälp att genomföra benchmarking, som kan beskrivas som ett studiebesök på 

andra företag. Syftet med benchmarking är att lära sig från andras erfarenheter 

och att få inspiration från andra processer (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Benchmarking kan genomföras internt på avdelningar eller företag inom en 

koncern eller som extern benchmarking utanför den egna verksamheten (Sörqvist 

2004). Enligt Sörqvist hade benchmarking en stark trend under 1990-talet och han 

menar att det behövs en välplanerad benchmarking för att nå framgång. 

2.3 Metodval 

Metoderna som valdes för projektet är deduktiv informationsinsamling genom 

läsning av litteratur och artiklar inom det teoretiska område som examensarbetet 

är berörd av. För att samla in data för projektet från företaget användes både 

observationer och intervju med personalen som induktiv metod. För 

observationsmetoden togs videoinspelningar av monteringsprocessen till hjälp. 

Genom inspelningarna kunde arbetsmomenten, tidsåtgång och ergonomin 

analyseras. Vid videoinspelningar är det viktigt att få godkännande av personalen 

och att de är informerade om vilket syfte inspelningar har. Om medarbetarna är 

emot en inspelning så måste det respekteras. Som intervjumetod valdes en icke-

standardiserad och icke-strukturerad intervju. Vid intervjuer med flera personer 

inom olika områden besvarades frågor som uppkom innan och under projektets 

gång. Eftersom det är ett fåtal personer som direkt berörs av monteringsprocessen 

valdes att en enkätundersökning i detta fall inte lämpade sig för 

informationsinsamling. För att få hjälp med idéregenerering genomfördes 

benchmarking för att se hur andra företag hade löst mellanlager och montering. 

2.4 Förberedelser och insamling av data 

Vid projektstart fanns det i princip bara information om vad projektet hade för 

syfte. Som det nämndes tidigare användes deduktiv datainsamling med hjälp av 

böcker och artiklar. Sökningar på biblioteket och i olika databaser ledde till 

uppkomsten av relaterande böcker och artiklar som behandlar examensarbetets 

teoretiska referensram. Vid sökning i databaser användes olika sökord inom Lean 

Production, logistik, materialhantering och ergonomi. 

För att kunna samla in mer relevant och specifik data för projektet gjordes en lista 

med frågor som det behövdes svar på. Frågorna strukturerades efter 

ansvarsområde med avsikt att få kontroll över vilka personer som kunde svara på 

vilka frågor. 

Eftersom monteringsprocessen skulle spelas in, behövde en videokamera lånas 

och dess teknik läras in innan. Detta var viktigt för att kunna fokusera på 

observationen utan behöva fundera över hur kameran fungerar. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel framhålls och beskrivs relevant litteratur och de teorier som ligger 

till grund för att stödja resultatet och att uppnå projektets mål. 

3.1 Sammanfattning av relevant litteratur 

Nedan sammanfattas olika litteratur som är relevant för examensarbetet. 

Ämnesområden är Lean Production, logistik och ergonomi. För artiklarna läggs 

fokus på frågeställningar rörande intern logistik på tillverkningsindustri samt 

manuell materialhantering. 

3.2 Lean Production 

Lean Production (Lean) har sitt ursprung i Toyotas Production System i början av 

1900-talet. Metoden benämndes först 1988 av Krafcik (Säfsten & Bellgran 2005) 

och har som mål att öka produktionseffektiviteten. Hela processen ska vara 

övergripande resurssnål och tidseffektiv och kunden ska alltid stå i fokus. Att 

minska slöseri är ett av de största målen. Detta innebär att allt som är överflödigt 

och inte värdeadderande för produktionen ska elimineras eller bantas ned så 

mycket som möjligt. Inom Lean pratas det om sju traditionella förluster som av 

japanerna kallas ”Muda” (se Figur 3.1). 

 

Att hålla en kundfokuserad produktionsstrategi betyder också att produkten skall 

levereras vid rätt tidpunkt, för lägsta möjliga kostnad och med de krav som 

kunden har och den kvalitet som kunden förväntar sig. I Sverige har Lean blivit 

allt vanligare och det talas om stora framgångar för tillverkningsindustrin 

(Bergman & Klefsjö 2007). Även på andra områden, som bland annat sjukvård 

och administration, har Lean blivit ett framgångsrikt koncept. 

Womack och Jones (2003) ser Lean som en filosofi. För att bli framgångsrikt, 

tycker de att det är viktigt att hela ledningen står bakom filosofin och ständigt 

efterfrågar och ifrågasätter produktionsprocessen. De beskriver Leanfilosofin i ett 

så kallat Leanhus som visas i figur 3.2.  

 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Transporter 

4. Brister i processen 

5. Mellanlager och förråd 

6. Onödiga rörelser och förflytningar 

7. Fel, omarbete och kassation 

 

  Figur 3.1 De sju traditionella förlusterna "Muda" (Sjöqvist 2004) 
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Tanken med Leanhuset är att bygga ett bra fundament för företaget med hjälp av 

5S, standardiserat arbetssätt, reducering av slöseri och TPM (totalproduktivt 

underhåll). I modellen arbetas det med flera förbättringsverktyg som stödpelare 

för att hålla upp företagets mål av hög kvalitet, låga kostnader och korta ledtider. 

Husets tak symboliseras av en stark ledning som aktivt arbetar med ständiga 

förbättringar.  

I de följande avsnitten beskrivs några av Lean-verktygen som kopplas till 

problemlösningen och detta examensarbete.  

3.2.1 5S - metodiken 

När verktyg eller material saknas kan det lätt skapas störningar i processen. För att 

undvika denna situation kan 5S användas. Metoden som ursprungligen 

utvecklades i den japanska produktionsfilosofin ska skapa ordning och reda i 

samtliga delar av verksamheten. De fem S:en kommer från fem japanska ord som 

översattes till svenskan enligt Sörqvist (2004 s, 535). 

 Seiri - Sortera 

 Seiton - Strukturera 

 Seiso - Städa 

 Seiketsu - Standardisera 

 Shitsuke - Självdisciplin 

Nedan beskrivs de fem fasernas innehåll och vad som är viktigt vid 

implementering av 5S.  

Figur 3.2 Leanhuset av Womack & Jones (www.leanbloggen.se 2014) 
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Sortera 

I den första fasen är målet att ta bort allt onödigt. Bara verktyg och material som 

används ska ligga framme vid arbetsstationer. Här är det även viktigt att se till att 

verktygen är hela och rena. 

Systematisera 

Målet i denna fas är att arbetsplatsen systematiseras och organiseras så att 

verktygen som används dagligen är lättillgängliga, för att arbetsmomenten ska 

kunna utföras effektivt. Här ingår det också att märka ut arbetsstationerna och 

arbetsgångarna för att lättare kunna ta sig fram. Det är bra om alla i arbetslaget är 

delaktiga i hur verktygen placeras för att få en bra arbetsplats. Att ha var sak på 

sin plats underlättar städning och rengöring.  

Städa 

Det är viktigt att arbetsplatsen städas regelbundet, så att det är möjligt att upptäcka 

fel och avvikelser tidigt. Det kan vara bra att ta fram rutiner så att städningen sker 

på en realistisk nivå. 

Standardisera 

Arbetsområden bör standardiseras för att behålla förbättringarna som gjordes 

under projektet. Det tas fram en plan för hur 5S-arbetet ska genomföras. Det är av 

stor vikt att standarderna görs gemensamt då delaktighet är en avgörande faktor 

för att resultatet ska bli bra. 

Självdisciplin 

Till sist är det av stor betydelse att skapa en vana där det fortsätts med den dagliga 

städningen och uppmuntrar personalen till ständiga förbättringar. Det är viktigt att 

få alla engagerade så att personalen inte trillar tillbaka i de gamla mönstren. 

Genom att ha regelbundna 5S-möten där ständiga förbättringar upptas bidrar det 

till att de nya förbättringarna kvarstår. 

En väl strukturerad och städad arbetsplats bidrar till ett positivt intryck hos kunder 

samt ökar arbetsglädjen och motivationen hos de anställda (Sörqvist 2004). 

Dessutom kan säkerhet och arbetsmiljö i många fall förbättras. Även de 

ekonomiska effekterna är ett bra argument för en 5S-satsning. Att inte behöva leta 

efter verktyg och material i produktionen sparar i de flesta fall en hel del tid och 

därmed pengar. 

3.2.2 Just-in-time 

Just-in-time (JIT) utvecklades av Kiichior Toyota under 1930-talet på Toyota 

Motor Corporation (Bellgran & Säfsten 2005). JIT räknas idag under Lean men 

betraktas snarare som en egen filosofi än som ett verktyg, som definierar hur ett 

produktionssystem borde styras (O’Grady 1990). JIT handlar om att inte 

producera delar förrän ett behov uppstår. Bellgran och Säfsten (2005) jämför det 

med att tanka en bil. Först när bilen signalerar att tanken börja ta slut åker man till 

bensinstationen och fyller på. Storhagen (2005) definierar JIT som: 
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Just-in-time är en bred ansats som med betoning på styrning omfattar 

ledning och kontroll med utgångspunkten att eliminera allt onödigt i den 

totala processen från inköp och hela vägen till slutkunden, där allt som är 

onödigt definieras som sådant som adderar kostnader, utan att skapa värde 

för kunden  

JIT är ett hjälpmedel för att styra en verksamhet mot att eliminera allt onödigt och 

göra rätt från början. Definitionen betonar också att vid JIT, så som vid hela Lean-

tänket, måste en stark ledning stå bakom denna filosofi för att lyckas. Förutom 

ledningen så är det lika viktigt, så som vid 5S, att alla medarbetare är involverade 

och utbildade inom JIT. För att få ett bra resultat vid implementering är det av stor 

betydelse att JIT genomförs väl. O’Grady (1990) beskriver en lyckad 

implementering med fem steg: 

 Steg 1: att sätta bollen i rullning 

 Steg 2: att utbilda 

 Steg 3: att förbättra produktionsprocessen 

 Steg 4: att förbättra styrning 

 Steg 5: att stärka kontakterna med leverantörer och kunder 

Det första steget innebär att börja bygga en bra grund för JIT-arbetet och planera 

hur JIT ska genomföras. Att göra en kostnads- nyttoanalys är lika viktigt som att 

ändra attityderna inom företaget. Vidare är det av stor betydelse att få helhjärtat 

stöd av företagsledningen (O’Grady 1990). I det andra steget påbörjas uppgiften 

med att utbilda medarbetarna. Genom ett omfattande utbildningssystem ska de 

oftast starkt invanda attityderna förändras. Efter att utbildningsprogrammet har 

satts igång, kan det också påbörjas ett arbete med de nästa två stegen. 

Förändringar i processen och produktionsstyrning, som kan innefatta att till 

exempel byta till ett dragande produktionssystem (Kanban) eller arbetar aktivt 

med SMED (Single Minute Exchange of Dies) för att minimera ställtider och 

slöseri. Slutligen ska kontakterna till både leverantör och kunder stärkas i det 

femte och sista steget. Detta är viktigt för att få en lyckad implementering av JIT 

genom hela tillverkningsprocessen från leverantören genom företaget och 

slutligen till kunden (O’Grady 1990). Enligt O’Grady (1990) utgör dessa fem steg 

grunden till ett införande av JIT. Tillvägagångssättet har testats i många företag 

och gett många lyckade resultat.  

3.2.3 Kanban 

Kanban är ett Lean-verktyg som används för att minska stilleståndstiden i 

produktionsprocessen och förse processen med dess behov. Vidare ses Kanban 

också som verktyg för att uppnå JIT, som beskrevs ovan. Kanban kommer från de 

japanska orden Kan som betyder visuell och Ban som betyder kort, alltså visuella 

kort (Yamashina, Arnström & Gröndahl 1982). Korten används för att reglera 

mönstret för materialflödet genom hela processen. Kanban kallas ibland även 

supermarketmetoden eftersom grundtanken kommer från stormarknader där kort 

används med information om namn på produkt, kod och lagringplats. Verktyget 

går ut på att eliminera slöseri såsom övertillverkning, sysslolös personal, 
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feltillverkning med mera. Några fördelar med Kanban enligt Surendra et al (1999) 
är dess förmåga att kontrollera produktionen genom minskad belastning på 

operatörerna samt enkel identifiering av delar. Kanban drivs från nedströms behov 

för att initiera uppströms produktion. Uppströms produktion sätts sedan igång för 

att fylla på materialet som har använts i nedströms produktion. Figur 3.3 nedan 

beskriver skillnaden mellan ett vanligt tryckande system och Kanbans dragande 

system. 

 

För att få ut maximal effekt och minska problem finns det vissa regler som är bra 

att följa (Yamashina 1982). 

 Felaktiga detaljer får inte skickas vidare 

 Ta ut exakt mängd 

 Tillhörande transportkort ska följa med varje artikel 

 Alltid producera rätt antal detaljer som anges på tillverkningskortet 

 Tillverka detaljer i den ordning som tillverkningskorten kommer in 

 Inga artiklar får flyttas eller göras utan tillverkningskort 

Som redan har nämnts är Kanban ett verktyg för att stödja Just-in-time- 

tillverkning. Det ska bara tillverkas ett bestämt antal detaljer när de behövs och 

därmed skapas en nästintill lagerfri tillverkning. I praktiken kan Kanbans 

dragande system (figur 3.3) se ut så att sista förädlingssteget i 

materialflödeskedjan får tillverkningsorder. Därifrån hämtas komponenter som 

ska bearbetas eller monteras från föregående led och de i sin tur hämtas från 

föregåendet och så vidare (Storhagen 2003). Oftast tillverkas det en liten buffert 

vid varje steg. Kanbankorten visualiserar sedan när bufferten börjar ta slut och 

nytillverkning måste sättas igång. Korten innehåller mestadels enkel information 

som artikelnummer och kvantitet. Varje pall förses med ett kort och kortet skickas 

eller lämnas tillbaka till tillverkningssteget när pallen hämtas och förbrukas. På så 

sätt sker alltid ett direktavrop av produktionen eller mellanlager när det behövs, 

utan en registrering i ett administrationssystem. Förutom att använda sig av kort 

med information på finns det också möjligheten att nyttja själva lastbäraren och 

att skicka ljussignaler som indikator för att sätta igång tillverkningen. Lastbäraren 

skickas till föregående led i flödet för att fyllas på. Utöver internt i fabriken kan 

Figur 3.3 Jämförelse mellan tryckande och dragande (Kanban) system 

(Storhagen 2003) 
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kanban även användas till kund eller leverantör. Då skickas korten oftast fysisk 

via till exempel post (Storhagen 2003). 

3.2.4 Flöde 

Det är till en stor fördel att kunna planlägga det nuvarande produktionssystemet 

för att kunna upptäcka till exempel slöseri eller flaskhalsar. Med hjälp av 

processflöde, materialflöde och layoutflöde är det möjligt att identifiera 

produktionsprocessens nuvarande flöde (Bellgran & Säfsten 2005). En 

utvärdering av flöden gör det möjligt att utveckla förbättringsmöjligheter för 

processen. Shingo (1984) menar att det är ingen idé att börja på operationsnivå om 

inte flödet är bra. 

Processflödesschema används för att analysera arbetsgången vid produktion av 

varor eller tjänster (Bellgran & Säfsten 2005). Processen kartläggs med hjälp av 

olika symboler, vilka visar operationer och förflyttningar som genomförs under 

processen.  

Materialflödesschema kan användas för att illustrera hur materialet förflyttas 

mellan olika operationer. Med hjälp av samma symboler som vid processflödet 

visualiseras och kartläggs materialets väg genom produktionen (Olhager 2000). 

Layoutflödesschema visar hur olika arbetsstationer är placerade i förhållande till 

varandra. Layoutflödet kartlägger transportvägarna och deras längd samt flödets 

riktning (Olhager 2000). 

Spagettikarta 

Som nämnts tidigare är det viktigt att minimera slöseri inom produktionen, enligt 

Leanfilosofin. En spagettikarta är en enkel metod för att visualisera slöseri vid 

fysiska rörelser och förflyttningar. Med hjälp av en skalenlig karta som innehåller 

alla maskiner, arbetsplatser och all lageryta, där det sedan ritas in operatörens eller 

materialens förflyttning, kan slöseri enkelt upptäckas (Lean Tollbox 1999). Det 

går att mäta rörelsens längd och använda den som referens för förbättrande 

koncept. Före- och efter- resultaten kan sedan jämföras för att se om 

förbättringarna har givit önskad effekt. 

3.3 Logistik 

Logistik kan beskrivas som läran om effektiva materialflöden och är ett 

samlingsnamn för alla verksamheter som ser till att material och produkter är på 

rätt plats i rätt tid (Jonsson & Mattsson 2011). Inom industriföretagen är det 

viktigt att produktionen har allt material och alla komponenter ständigt 

tillgängliga för att kunna tillverka de produkter som kunden efterfrågar. Eftersom 

detta ska ske med kortast möjliga leveranstider är ett välfungerande logistiksystem 

av stor betydelse. 

3.3.1 Lager 

Ett lager är ett område i en verksamhet där det förvaras råmaterial, 

köpkomponenter eller färdiga produkter och lagret kan vara i form av allt i från 
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små förråd upp till stora byggnader. Lager finns hos tillverkande industri, 

distributionsföretag, butiker med mera. Lagringen kan ske på pall för större 

detaljer eller på plocklager i mindre lådor (Jonsson & Mattsson 2011). På 

tillverkningsföretag är det oftast så att det finns råvarulager, komponentlager och 

färdigvarulager. Ska det utformas ett lager finns det en strävan att minimera 

hanteringskostnader och lagerhållningskostnader så mycket som möjligt. För att 

uppnå minimering av lagerkostnader är det viktigt att ha låga driftkostnader och 

hög fyllningsgrad av lagret. Genom att anpassa lagrets layout till processen kan 

onödiga förflyttningar elimineras. Högfrekventa artiklar ska till exempel 

lagerhållas på så sätt att körsträckan är så kort som möjligt för att undervika 

slöseri av tid (Jonsson & Mattsson 2011). 

3.3.2 Färdigvarulager 

Huvuduppgiften av ett färdigvarulager är att jämna ut svängningar mellan 

efterfrågan och tillgång av en produkt. Det vill säga att lagerhålla en tillgänglig 

kvantitet av färdigvara för att tillfredsställa kundernas efterfrågan samt motta 

produktionens tillfälliga övertillverkning (Storhagen 2003). Nackdelen med ett 

allt för stort färdigvarulager är kapitalbindningen som lagret utgör. Därför är det 

viktigt att hålla lagret på en så låg genomsnittlig nivå som möjligt och ha en stor 

lageromsättningshastighet istället (Storhagen 2003). Att lagerhålla för många 

produkter kan också vara riskabelt avseendet att produkten inte längre är 

intressant för kunden eller inte uppfyller de ändrade lagkrav. Som resultat av det 

är företaget tvunget att omarbeta eller kassera produkterna och förlorar därmed 

stora mängder omsättningstillgånger. 

3.3.3 Kundorderstyrning 

I tillverkningsindustrin kan produkter kategoriseras som standardprodukter, 

mindre kundorderspecifika och kundorderspecifika produkter. Kundorderstyrning 

ökar möjligheterna till kundanpassade produkter, ger större flexibilitet och mindre 

kapitalbindning på lager. Däremot kan längre leveranstider och högre 

produktionskostnader vara en nackdel för kundorderstyrningen (Storhagen 2003). 

Talas det om kundorderpunkten (KOP) så menas punkten i produktens 

materialstruktur från och med vilken produkten är kundorderstyrd (Jonsson & 

Mattsson 2011). Beroende var punkten är så kan kundorderstyrning indelas i tre 

olika grupper.  

Konstruktion mot kundorder innebär att produkter med stor utsträckning utformas 

efter kundorderspecifikationer. Kundordern styr konstruktionsarbete, 

materialanskaffning och tillverkningsförberedelse både tidsmässigt och 

innehållsmässigt (Jonsson & Mattsson 2011). Detta innebär att KOP är direkt 

innan konstruktionsmomentet. Vid denna typ av kundorder tillverkas det 

mestadels unika produkter för kunden. Lagret består vanligen bara av råmaterial 

eller enkla köpkomponenter. 

Tillverkning mot kundorder däremot handlar om att produkterna i allmänhet är 

färdigkonstruerade och tillverkningen är förberedd innan kundorder tas emot. Det 



3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

14 

 

förekommer att en stor del av materialanskaffningen, detaljtillverkningen och 

halvfabrikattillverkningen genomförs utan koppling till någon order. KOP är efter 

konstruktionsmomentet men innan produktionen och gör att sluttillverkning och 

montering slutförs direkt mot kundorder. Fabriker som tillverkar mot kundorder 

har huvudsakligen köpkomponenter, råmaterial och egentillverkade detaljer på sitt 

lager (Jonsson & Mattsson 2011). 

Montering mot kundorder har som utgångspunkt att allt material och alla 

komponeter lagerhålls och inte har någon koppling till enskilda kunder. Oftast har 

företaget en stor variant av produkter eller modeller som kan anpassas efter 

kundorder. Produkten är helt standardiserad och dess krav är definierade och 

konstruerade av tillverkningsföretaget. KOP ligger strax under slutprodukten 

(Jonsson & Mattsson 2011). 

Till skillnad mot de ovan nämnda tre företagstyperna har tillverkning mot plan 

och tillverkning mot lager minst samband mellan produktion och kundorder. 

Produkterna är helt kända och kunden har inga påverkningsmöjligheter på 

produktens utformning. Detta gör att KOP ligger efter slutprodukten. Det 

tillverkas standardprodukter som väntar på färdigvarulagret för leverans efter 

kundorder. Det är inte kundorder som startar tillverkningsaktiviteter utan 

leveransplaner eller prognoser och lagerstatus som gör att tillverkningen påbörjas. 

I tabell 3.1 jämförs sammanfattningsvis de olika företagstyperna. 

 

3.3.3 Materialhantering 

Med materialhantering menas intern hantering och förflyttning av material i en 

anläggning. Hur materialet hanteras beror oftast på antalet ställen där materialet 

ska hämtas och lämnas, respektive vilken typ av gods det är och hur långa 

distanser godset ska föras. Beroende på de faktorerna väljs lämpliga 

hanteringsmetoder. Är det tunga och stora pallar som ska föras långt används 

truckar. För kortare distanser kan lyftvagnar vara ett lämpligt alternativ. Handlar 

det om en stor produktionsanläggning så används oftast olika sorters av 

conveyorsystem som till exempel rullbanor. För lättare föremål lämpar sig vagnar 

eller manuell hantering (Jonsson & Mattsson 2011). Den manuella 

materialhanteringen är en av de vanligaste aktiviteterna på ett tillverkningsföretag 

framförallt på mindre företag. Med manuellt menas alla moment där en anställd 

Egenskaper Konstruktion 

mot kundorder

Tillverkning 

mot kundorder

Montering mot 

kundorder

Tillverkning 

mot plan

Tillverkning 

mot lager

Leveranstid till kund lång medel kort kort mycket kort

Typiska produktionsvolymer mycket små små medel mycket stora stora

Produktvariationer mycket hög hög hög låg låg

Bas för planering kundorder prognos/kund prognos/kund leveransplan prognos

Integration med kund hög medel liten ingen ingen

Antal kundorder mycket få få medel få medel

Tabell 3.1 Karakteristik av olika företagstyper (Jonsson & Mattsson 2011) 
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hanterar detaljer eller material före och efter en operation som inte har ett 

sammanhang med själva operationen (Dahlqvist 1997). Följande exemplar 

beskriver manuell materialhantering på tillverkningsföretag. 

 

 Manuell in- och utmatning av material till och från materialbäraren som 

står på golvet bredvid 

 Omlastning mellan olika lastbärare 

 Upp- och nerplockning av detaljer från mellanlager 

 Manuell materialtransport mellan olika produktionspunkter 

 Tunga och obekväma lyft av material och materialbärare 

 

För att förbättra den manuella materialhanteringen på ett företag kan olika 

områden betraktas. Flödesoptimering syftar på ett mer rationellt materialflöde och 

eliminering av olämplig hantering för operatören. Företagets layout, vilken oftast 

ses som en fast parameter, ger i många fall dåliga materialflöden. 

Produktionstekniken borde ses över och mekanisering som ersätter manuella 

arbetsmoment införas. Detta eliminerar problem och kan leda till kortare 

genomloppstider. Förutom mekanisering kan tekniska hjälpmedel minska och 

eliminera olämpliga lyft. Slutligen kan genom användning av lämpliga lastbärare i 

olika storlek och utformning arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi förbättras 

(Dahlqvist 1997). Vid en studie kunde Wänström & Medbo (2009) konstatera att 

effektiviteten av materialhanteringen kan ökas med upp till 50 procent om den 

icke- värdeskapande tiden för operatören minskas med hjälp av mindre hantering 

och rörelse.  
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3.4 Ergonomi 

Kunskapen om samspelet mellan människa och teknik kallas ergonomi och kan 

tillämpas såväl på arbetsplatser, som i hemmet, på fritidsaktiviteter samt i 

idrottsvärlden (Bohgard et al 2010). Arbetsmiljöverket definierar ergonomi på 

följande sätt på sin hemsida (www.av.se 2014):  

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger 

risker för ohälsa och olycksfall. Det innebär också att prestationsförmågan 

höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten. Ergonomi 

omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När 

man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl 

arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska 

förutsättningar. 

Den fysiska belastningen på en arbetspalts kan leda till att arbetstagaren får 

belastningsskador. Belastningsskador uppstår till övervägande del i muskler eller 

senor och orsakas av plötsliga överbelastningar genom till exempel tynga lyft. 

Repetitiva belastningar uppkommer vid ensidigt upprepande rörelser eller 

ihållande dåliga arbetsställningar. Området som behandlar dessa problem kallas 

belastningsergonomi (Hägg, Ericson & Odenrick 2011). I AFS 2012:2 

rekommenderar Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren så långt det är praktiskt 

möjligt ska ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser på så sätt att 

arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma 

för kroppen. Om möjligt ska det undvikas långvarigt och ofta återkommande 

arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Det gäller även för arbete 

med kraftutövning i ofördelaktiga arbetsställningar.  
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4. EMPIRI 

För att kunna analysera den nuvarande monteringsprocessen är första steget att 

samla in data. I processen för datainsamling ingår så som i Olssons (1995) metod 

att uppställa ett krav och önskemål profil. Av den ska framgå vad som är viktig 

för företaget och projektet, för att uppnå montering mot kundorder. Vidare samlas 

data in om nuläge på monteringsavdelning av de nuvarande modellerna. Det vill 

säga hur komponenterna plockas från pallställen, hur fjädergungleken 

sammansätts samt emballeringen. Detta är en viktig del i Mesure-fasen vid 

DMAIC modellen för att senare kunna analysera de insamlade data. Som hjälp för 

att kartlägga nuläget gjordes också ett processchema som visas i bilaga 2. 

Krav 

K1  Förkorta ställtiden 

K2 Enkelt att plocka komponeter från pallställen 

K3 Montering mot kundorder 

K4 Minska färdigvarulager 

K5 Bibehålla leveranstid på 2 veckor 

Önskemål 

Ö1  Bara en låst monteringsplats för gungleken 

Ö2 Utlastning behöver ha gungleken 2-3 arbetsdagar innan leverans 

Ö3 Enkel hantering för planeringsavdelning 

Ö4 Bara en modelltyp på en pall vid leverans till utlastningen 

4.1 Hur ser monteringen ut idag 

Som det nämndes under avgränsningar i kapitel 1.3 behandlar arbetet bara 

fjädergunglekar med två gavlar. Det är i den nya serien 19 olika modeller som har 

de flesta komponenterna gemensamma. Ända skillnaden är de olika gavlarna och 

några plåtdetaljer för dekoration. Vid besök på HAGS monteringsavdelning för 

fjädergungleken, som fortsättningsvis förkortas med FGL i texten, monterades 15 

stycken av modellen ”AKKA”(se bild 4.1). Det är en av de nuvarande modellerna 

som på grund av ryggstödet har mest ingående komponenter. Bilaga 3 visar en 

sammansättningsritning av alla ingående komponenter till FGL ”AKKA”. 

Datainsamling och analys av nuläget har denna modell som utgångspunkt och 

generaliseras på resterande modeller. Vid modeller med mindre antal 

komponenter blir arbetsgången kortare. 

Bild 4.1 Fjädergunglek "AKKA" 

(www.hags.se 2014) 
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4.1.1 Ställtid 

Ställtiden vid monteingen kallas hos HAGS den tiden som det tar för operatören 

att plocka fram komponenterna och förberedda arbetsplatsen innan denne börjar 

montera FGL. AKKA består i nuläget av 73 delar som fördelas på 23 olika 

komponenter. Åtta av dem hämtas med truck från pallställen (PS) och körs till 

arbetsplatsen (AP). Montören kör varje pall från PS till AP, plockar rätt antal 

komponenter, lägger dem på arbetsbänken och kör pallen tillbaka till PS. Detta 

görs sju gångar. Båda gavlarna, det vill säga vänster och höger, är lagrade på 

samma pall. Spagettidiagram i bilaga 4 visar truckkörningen under ställtiden i 

nuläget. De små plåtdetaljer som napp och vinge lagras på materiallagret i 

plastbackar och hämtas med en vagn. Resterande småkomponenter som bultar och 

muttrar lagerhålls vid AP i plastbackar som är markerade med artikelnummer. I 

tillverkningsordern, som upprättas vid varje tillfälle ett parti FGL ska monteras, 

anges ställtiden för 15 styck AKKA med 39,6 minuter. Det blir en ställtid per 

styck på 2,64 minuter. På tillverkningsordern framgår även en operationstid per 

styck med 36 minuter. Operationstiden inkluderar montering, emballering samt 

hantering av FGL. De tiderna plockas från affärssystemets databas där vissa 

arbetsmoment har förinställda värden. 

Tabellen 4.1 visar längden på truckens körsträcka till både monteringsplats 1 vid 

lokalen med PS och monteringsplats 2 i angränsande lokal till vänster på 

planritning (se bilaga 4). Sträckan är angiven i hela meter och har tagits från 

spagettidiagramet i bilaga 4. Vid observationen på HAGS skedde montering på 

monteringsplats 1. Tabellen visar även sträcka till monteringsplats 2 som grundas 

på att körsträckan mellan plats 1 och 2 är 19 meter. 

 

 

Som det nämnts tidigare är ”AKKA” på grund av ryggstödet en av modellerna 

som har flest antal delar. Vid resterande modeller kan det alltså plockas bort 

Tabell 4.1 Körsträcka för truck under ställtiden. (författaren 2014) 

Fjäderlek AKKA

Komponent Tomkörning

Material 

från PS - AP

Material 

från AP - PS Tomkörning

Material 

från PS - AP

Material 

från AP - PS

Start vid Stämpling

Gavlor 17 6 6 17 25 25

Vinge 5 10 10 5 29 29

Plåt ryggstöd 2 8 8 2 27 27

Ryggstöd 9 7 7 9 26 26

Fotstöd 3 6 6 3 25 25

Infästningsram 3 10 10 3 29 29

Sittplatta 3 11 11 3 30 30

Truck p-plats 12 12

54 58 58 170 54 191 191 436

AP= Arbetsplats

PS= Pallställ

Körsträcka för truck till monteringsplats 2 i meter

Körsträcka mellan monteringsplats 1 och monteringsplats 2 är 19 meter

Körsträcka för truck till monteringsplats 1 i meter
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körsträcka för ryggstöd och plåt för ryggstöd. Detta resulterar till en körsträcka på 

129 meter respektive 319 meter till de två monteringsplatserna. 

4.1.2 Sammansättning  

Efter att alla komponenter blivit framplockade börjar monteringsprocessen. 

Montören som observerades sammansatte gungleken på det sättet som redovisas i 

bilaga 5. Där visas även sammansättningen i bilder. När gavlarna och sätena var 

förberedda så tog hoppsätningen av 2 stycken gunglekar 15,5 minuter. Det blir 

7,75 minuter per styck. En sammansatt FGL har ett vikt på ungefär 32 kg. För att 

senare kunna jämföra förändringar, gjordes en sammanställning över 

arbetsmomenten under hopsättningsprocessen. Tabellen 4.2 visar hur många 

gångar de olika arbetsmomenten repeteras under en hopsättningscykel.  

4.1.3 Emballering 

När alla gunglekar är monterade, står de på golvet och ska packas i plastpåsar 

samt staplas på stålpallar. Plastpåsen ska fungera som ett repskydd och 

dammskydd. Nedan visas de arbetsmoment som montören genomför vid 

emballeringen (se bilaga 6) 

- Montören lyfter och hänger upp gungleken i lyftarmen och trär över en 

plastpåse nerifrån  

- Lyfter sedan hela packetet i påsen på lyftbordet  

- Tejpar fast påsen  

- Lyfter gungleken från lyftbordet på pallen  

- Staplar fyra rader högt på pallen 

Emballering tar 1,5 minuter per FGL som blir vid 15 stycken 22,5 minuter. Utöver 

tiden för emballering tillkommer materialkostnader för emballeringen med 

18,99kr/påse. Sedan tillkommer även tiden för att klistrar på artikelnummer på 

varje FGL och hantering av pallarna. 

  

Arbetsmoment

Antal i 

nuläge

Vända, snurra och bära gungleken resp. komponenter inkl. emballering 7

Slå på 6 st vagnsbultar så att fyrkanten går när i hålet i gaveln 18

Ta ny komponent 7

Plocka skruv, brickor, muttra mm från plastbackarna 12

Skruva muttrar/bultar 12

Skruva träskruv mellan beslag och ryggstöd 2

Spänn i fodstöd/handtag i monteringstång 2

Slå på locket för täckhatten 10

Tabell 4.2 Sammanställning av arbetsmomenten under hopsättningsprocessen (författaren 

2014) 



4. EMPIRI 

 

20 

 

4.1.4 Färdigvarulager 

Lagerytan som i nuläge är avsedd för FGL med två gavlar är 114 kvadratmeter 

stor. HAGS har en lagerkostnad på 165kr/kvm och år för denna yta. Det blir en 

kostnad på 18 810 kr/år. Utlastningsavdelning vill gärna använda denna lageryta 

till lagring av andra produkter som just nu står utomhus. 

4.1.5 Övrigt 

I projektet ingår 19 olika FGL av typen med två gavlar (se översikt på bilaga 7). 

Enligt försäljningsprognosen ska det säljas sammanlagt 1800 styck/år av alla 

modeller. Tillverkningsorderna för FGL är mellan 15 till 30 stycken som 

sammansätts åt gången. Nedan visas några av modellernas kalkylpris det vill säga 

priset som det kostar att tillverka FGL inklusive material och arbetstid.  

AKKA 1554kr/styck vid montering av 20 styck 

CLAY 1613kr/styck vid montering av 30 styck 

SALMON 1293/styck vid montering av 30 styck 

Genomsnittliga kalkylpriset blir 1486kr/styck. 

(1554+1613+1293)/3 ≈ 1486  (4-1) 

HAGS använder sig av ett lagerstyrsystem som heter Laptu. I systemet finns 

information på vilken pallplats vilka batcher av vilka artiklarna är lagrade. När 

montören ska plocka ihop komponenter till en tillverkningsorder visar systemet 

vilken pallplats artikeln befinner sig på. Montören måste sedan knappa in i 

systemet siffrorna för batchnummer, pallplatsnummer och en kontrollsiffra när 

den tar ut pallen från pallställen. Detta görs vid en dator monterat på trucken. När 

montören har plockat rätt antal komponenter från pallen måste den skriva in det i 

systemet och knappa återigen in batchnummer, pallplatsnummer och kontrollsiffra 

när montören ställer tillbaka pallen. Detta anses tidskrävande och komplicerat av 

montören. Några småartiklar som bultar och muttrar är lagrade vid arbetsplatsen 

och är frikopplad från systemet. 

4.2 Dataanalys 

Med hänsyn till hur lång tid monteringen och emballeringen tar i nuläge så finns 

det utrymme att sammansätta cirka 42 styck på cirka 7 timmar ren arbetstid (cirka 

10 min/styck för montering, emballering och hantering). Detta under 

förutsättnigen att sittplattan och infästningsramen redan är hopsatta och gavlarna 

är förberedda. 

42x10 = 420min  420/60 = 7 timmar  (4-2)  

Är det modeller där mindre antal komponeter måste sammansättas blir tiden 

kortare. Till monterings- och emballeringstiden tillkommer sedan ställtiden som 

det gäller att minimera så mycket som möjligt för att uppnå projektets mål med en 

montering mot kundorder. HAGS försäljning är till stor del säsongberoende och är 

störst på sommarhalvåret och mindre på vinterhalvåret. Försäljningen av FGL 



4. EMPIRI 

 

21 

 

däremot är mer utjämnad över hela året. Därav förenklas modellen och det antas 

en genomsnittsförsäljning/vecka med cirka 35 FGL om året har 52 veckor. 

 1800/52 ≈ 34,6   (4-3) 

Detta innebär alltså att HAGS måste planera att montera genomsnittlig 35 

FGL/vecka. 

Om det i genomsnitt lagerhålls 20 FGL av varje av de 19 nya modellerna så är det 

380 FGL på lagret. Om modellerna har en genomsnittlig kalkylpris av cirka 

1486kr/styck och 380 gunglekar lagerhållas samtidig, så leder det till ett bundet 

kapital i färdigvarorlager på ungefär 566tkr/dag. 

 1486 x 380 ≈ 565 933    (4-4) 

Om emballeringstiden är 1,5 min/styck så blir den på en årsprognos av 1800 FGL 

upp till 45 arbetstimmar. Om påsen kostar18,99 kr/styck så blir materialkostnader 

för emballeringen 34182 kr om året. 

 1,5 x 1800/60 = 45   (4-5)

 18,99 x 1800 = 34182   (4-6) 

Eftersom plastpåsen används huvudsakligen som dammskydd skulle den kunna 

plockas bort om FGL bara är på utlastningen en kort tid. Det skulle bespara 34182 

kr och 45 arbetstimmar om året. 

I AFS 2012:2 rekommendera arbetsmiljöverket att det inte borde lyftas mer än 25 

kilogram manuellt. Eftersom FGL väger 32 kg så gäller det att eliminera så många 

lyft som möjligt eller till och med tar bort alla lyft helt.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenterar författaren fem konceptförslag som kan fungera för att 

uppnå projektets mål. Därefter viktas kraven med en parvis jämförelse enligt 

Olsson (1995) och de fem konceptförslag utvärderades med hjälp av en 

utvärderingsmatris som Olsson (1995) presenterar i sin metod. Sedan beskrivs 

vidareutvecklingen av det vinnande konceptförslaget för implementering på 

företaget. 

5.1 Konceptförslag 

Konceptförslagen som presenteras har tagits fram med hänsyn på de presenterade 

teorierna. Huvudmålet har varit att minska slöserier ”Muda” som är det kärnvärdet 

i Lean filosofin. Vidare har försökts att anpassa både komponentinhämtningen 

och monteringsmomentet till att skapa bättre ergonomi och därmed en bättre 

arbetsmiljö till medarbetarna på monteringsavdelningen. 

5.1.2 Koncept 1 – Minskat truckkörning 

Orderläggaren eller alternativ teamleadern på avdelningen själv skapar dagligen 

tillverkningsorder (TO) för beställningar med färdigdatum tre dagar innan 

leverans. Lämnar pallställen (PS) och lagersystemet som den är i nuläget men 

sortera delarna efter användningsfrekvens, det vill säga gavlarna som har hög 

försäljningsvolym närmast arbetsplatsen. Hämtar pallarna med komponenter ut 

från PS men kör inte till monteringsplatsen utan plocka delarna direkt på en vagn 

eller liknande och rapporterar till Laptu hur många delar som har plockats. Samlar 

på så sätt in varje komponent till de olika FGL. Kör sedan vagnen till 

monteringsplatsen och sätta ihop. Spagettidiagram i bilaga 8 visar den sträcka för 

trucken som minskades till ca 50m för monteringsplats 1 och ca 80m för 

monteringsplats 2. Sammansättningsprocessen och emballering förändras inte. 

Fördelar 

- Kortare körsträcka vid komponent insamling 

- Minskad ställtid 

- Inga kostnader för pallställ eller tillbehör förutom tid för sortering av 

pallstället 

- Bara inköp eller konstruktion av en lämplig vagn för komponenttransport 

- Inga förändringar för Laptu 

- Utlastning får gungleken i tid inför leverans 

Nackdelar 

- Svår hantering att ta fram varje pall med truck  

- Stor belastning av den som skapar TO 

- Stor förbrukning av papper för alla TO 

- Återkommande montering flera gånger i veckan på bara några gunglekar 

och timmar 

- Inga förändringar i monteringsmomentet 
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- Inga ergonomiska förbättringar för personalen 

- Utlastningen får in ett fåtal gunglekar varje dag 

5.1.3 Koncept 2 – En utdragsenhet 

Se över varje fredag vilka gunglekar som är beställda under den förflutna veckan 

och skapa TO utefter det. Monteringsavdelningen har då måndag och tisdag på sig 

att montera gunglekarna. Det skapar rutin och möjligheten till en bra planering när 

det är känt att varje måndag/tisdag tar en montör hand om FGL. Sedan får 

utlastningen gungleken i tid för nästa veckas leverans. Tabellen 5.1 nedan visar 

detta schematiskt. 

 

På lastpallen som skickas till utlastningen blandas inte olika modeller med 

varandra. Det innebär att om alla 19 olika modellerna monteras på en vecka så tar 

19 pallar ungefär 20 kvm lageryta på utlastningen i anspråk. Ytan är ledig igen när 

den nya leveransen kommer veckan därpå. Lagerpallen har en storlek på 1,2m 

gånger 0,8m och det tillkommer en uppskattad yta för hantering. 

  1,2 x 0,8 x 19 ≈ 18,24  (5-1) 

Skapar en egen TO för delsammansättningen av infästningsramen och sittplattan. 

Delsammansättning mellanlagras på omkring 100 styck. Lagrar komponenterna 

som är mindre och ingår i alla eller flera gunglekar vid arbetsplatsen. Hämtar 

komponenter bygger på koncept 1 med komplettering att bygga om PS och 

monterar utdragsenheter där pallen står på (se bild 5.1)  

Beställning montering på måndag/tisdag

modell må ti on to fr TO storlek

A 1 2 5 1 9

B 3 4 6 2 15

C 3 1 1 1 2 8

D 2 1 2 5

E 1 1 2

summa 39

Tabell 5.1 Schematisk princip av beställning och orderläggning 

(författaren 2014) 

Bild 5.1 Utdragsenhet från företaget EAB 

(www.eab.se 2014) 
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Utdragsenheter monteras på en ergonomisk höjd. Alla utdragsenheter är bredvid 

varandra på samma nivå. Pallarna ska bara vara en pallkrage höga. I de övre och 

nedre delarna av PS lagras pallar med flera komponenter som backup. Rapportera 

till Laptu hur många delar som har plockats. Använd en vagn eller lämplig lastpall 

för att plocka och transportera komponenterna. Är det många gunglekar som ska 

monteras finns möjlighet att hämta materialet i flera omgångar eftersom ställtiden 

har förkortats. Det leder till ett mer omväxlande arbete för operatören, när den kan 

gå och hämta nya delar. Skapar en arbetsplats som bara används för montering av 

gunglekar. Grundat på 5S – metodiken ska bara komponenter och verktyg som 

behövs för gungleken finnas där. Monteringen och emballering sker som i nuläge. 

Fördelar 

- Kortare körsträcka vid komponentupphämtning och ingen truckkörning 

krävs 

- Minskat ställtid tack vare utdragsenheter 

- Backuppallar lagras i samma pallställ 

- Inga förändringar för Laptu 

- Mindre antal komponenter vid montering om sittplatta/infästningsramen 

redan finns färdiga och hopsatta 

- Strukturerad arbetsplats 

- Utlastning får gungleken i tid inför leverans och bara en gång i veckan 

- Skapar rutin 

- Bättre ergonomi vid plockning från utdragsenheter 

Nackdelar 

- Stora investeringskostnader för inköp av utdragsenheter 

- Tidsåtgång och stökig situation i avdelningen under ombyggnadsfasen  

- Inga förändringar i monteringsmomentet 

- Inga ergonomiska förbättringar för personalen vid montering 

5.1.4 Koncept 3 - Visualisering 

Koncept 3 bygger mest på föregående konceptförslag 2. Förändring är att 

utdragsenheter är monterade i två nivåer (se bild 5.2) Det förkortar sträckan för att 

hämta komponenterna ytterligare. Det blir vid 19 gavlar plus sittplattan 20 

utdragsenheter. Monteras två pallar över varandra blir det en sträcka på 10 

pallplatser. Vidare frikopplas alla pallar från Laptu-systemet. Det ska minska 

Bild 5.2 Montering av utdragsenheter i två 

nivåer (www.eab.se 2014) 
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ställtiden om operatören inte behöver knappa in siffrorna i datorn. För att 

underlätta plockning och att hitta rätt komponent kan det visualiseras med stora 

bilder på utsidan av pallen. Packa gungleken direkt efter hopsättning i påsen och 

lasta på lastpallen så förhindras att alla gunglekar står på golvet och utsätts för 

skaderisk. Dessutom minskas hantering av FGL med två tunga lyft för montören. 

Fördelar 

- Kortare körsträcka vid komponentinsamling, ingen truck krävs och mindre 

antal stopp 

- Minskad ställtid tack vare utdragsenheter, visualisering med bilder och 

friställning av pallarna ur systemet 

- Mindre antal komponenter vid montering om sittplatta/infästningsramen 

redan finns färdigt hopsatta  

- Utlastning får gungleken i tid inför leverans och bara en gång i veckan 

- Skapar rutin 

- Ergonomisk förbättring tack vare bortplockade lyft  

- Förkortad operationstid när gungleken packas direkt i påse och på pallen 

Nackdelar 

- Investeringskostnader för inköp av utdragsenheter 

- Inga förändringar i monteringsmomentet 

- Ingen kontroll i systemet över lagerstatus av komponenterna 

5.1.5 Koncept 4 - Monteringsjigg 

Koncept 4 innehåller till stor del samma förslag som koncept 3. Det som tilläggs 

är att det skapas en ny monteringsplats bredvid PS2 (se spagettidiagram för 

koncept 4 i bilaga 8). Lagring av delsammansättningen sits och handtag/fotstöd 

sker i PS2. Även komponenterna, sittplatta och infästningsram, för 

delsammansättningen är lagrat i PS2. Vägen från PS2 till monteringsplats är 

nästintill försumbar. Konceptet tar bort momentet att packa gungleken i 

plastpåsen. Den har bara nytta som smutsskydd och behövs inte om gungleken 

bara är på lagret i några dagar. Repskydd kan göras genom att lägga en pappskiva 

eller liknande emellan varje FGL vid stapling på pallen. Konstruktion av en 

monteringsjigg där sittplattan spänns eller vakuumsugs fast upp och ner på en 

vridbar konstruktion. På så sätt kan det monteras alla komponenterna utan att 

montören behöver lyfta och vända gungleken. Det innebär att montören behöver 

vända eller lyfta hela gungleken bara en gång från jiggen på pallen istället för sju 

gånger vid montering och tre gånger vid emballering, som det är nu. 

Fördelar 

- Kortare körsträcka vid komponentinsamling, ingen truck krävs och mindre 

antal stopp 

- Minskad ställtid tack vare utdragsenheter, visualisering med bilder och 

friställning av pallarna ur systemet 

- Mindre antal komponenter vid montering om sittplatta/infästningsramen 

redan finns färdig hoppsatta 



5. RESULTAT 

 

26 

 

- Kortare monteringstid tack vare monteringsjigg  

- Kortarte operationstid vid bortplockning av emballeringsmomentet 

- Utlastning får gungleken i tid inför leverans och bara en gång i veckan 

- Ergonomisk förbättring tack vare bortplockade lyft 

- Inga emballagekostnader 

Nackdelar 

- Investeringskostnader för inköp av utdragsenheter 

- Konstruktion och kostnader för monteringsjiggen 

- Komponenterna är lagrade på olika ställen 

5.1.6 Koncept 5 – Flyttbar arbetsplats 

Konceptet bygger på tanken att inte ha en fast monteringsplats utan att 

monteringsplatsen flyttas förbi pallställen istället. Det kan till exempel vara ett 

lyftbord på hjul för att anpassa arbetshöjden för personalen. Pallställen är 

utrustade med utdragshyllor för komponenterna. En monteringsjigg är monterad 

på vagnen och plastaskar med beslag är monterade på vagnen och följer med 

alternativt lagras vid respektive komponent i pallstället där de behövs. Verktyg 

som luftdriven skruvdragare med mera är monterade vid pallstället där 

monteringsmomentet kräver dem. Ingen plastpåse för emballering. 

Fördelar 

- Ta bord överflödig hantering eftersom varje komponent tas från pallstället 

och monteras direkt 

- I princip ingen ställtid där materialet måste hämtas till arbetsplatsen 

- Minskad hanteringstid tack vare utdragsenheter 

- Kortare monteringstid tack vare monteringsjigg 

- Det behövas inte räkna rätt antal komponenter vid inhämtning av 

komponenter 

- Kortarte operationstid vid bortplockning av emballeringsmomentet 

- Mindre antal komponenter vid montering om sittplatta/infästningsramen 

redan finns färdigt hopsatta 

- Ingen låst arbetsplats eftersom vagnen kan köras undan när den inte 

behövs 

- Utlastning får gungleken i tid inför leverans och bara en gång i veckan 

- Ergonomisk förbättring tack vare flera bortplockade lyft 

- Förkortad operationstid när gungleken packas direkt på pallen 

- Inga emballagekostnader 

- Montören är i rörelse 

Nackdelar 

- Investeringskostnader för inköp av utdragsenheter, lyftvagn och 

monteringsjigg 
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- På grund av många olika gavlar behövs det flera skruvdragare och 

luftslangar som sitter fast vid pallställen 

- Flera förflyttningar av monteringsvagnen som ökar hanteringstiden  

5.2 Utvärdering av konceptförslag 

Som första steget i utvärdering gjordes en kriterieviktning i form av en parvis 

jämförelse av krav och önskemål för att ranglista dess relevans (se figur 9.1 i 

bilaga 9). Det är en metod som utvecklades av Olsson (1995). Det visade sig att 

kraven 1,2 och 4 är de viktigaste och de fick därmed en större viktningsfaktor 

inför utvärdering av konceptförslagen. För att utvärdera de fem konceptförslagen 

användes matrisen som visas i figur 9.2 i bilaga 9. I matrisen fick varje koncept 

poäng för hur väll den uppfyllar varje krav och önskemål. Poängen 

multiplicerades sedan med viktfaktorn och kolumnerna adderades därefter. 

Summan blev då ett värde som gjorde att det kunde jämföras de fem koncepten. 

Resultatet blev att koncept 4 är det som fick mest poäng och skulle 

vidareutvecklas. Även koncept 5 hade ett bra resultat men i samråd med företaget 

ansågs det att det är en icke optimalt lösning för just deras produkt fjädergunglek. 

Koncept 3 är också ett koncept som fick hög poäng och det bedömdes att det finns 

potential i den också. Därför valde författaren och företaget att gå vidare och 

utveckla ett koncept baserad på både konceptförslag 3 och 4.  

5.3 Konceptutveckling 

För att kunna implementera lösningsförslaget redovisas i följande avsnitt en mer 

utarbetad variant av koncept 4. 

5.3.1 Organisation 

Eftersom HAGS har som mål att ha en leveranstid på maximalt två veckor från 

fabriken, är det alltså viktigt att börja monteringen av FGL i tid men att enligt JIT-

filosofin inte göra det för tidigt heller. En förändring är att skapa en 

delsammansättning av sitsplattan och infästningsramen samt deras ingående 

komponenter. På så sätt blir monteringen av slutprodukten snabbare i det moment 

den ska utföras. Rutinen för att lägga tillverkningsordern ska vara på följande vis: 

- Varje fredag kontrollerar orderläggaren vilka FGL som beställdes under 

den aktuella veckan  

- Skapa TO för varje modell med det beställda antalet 

- TO ska vara färdigmonterade senast på onsdag den påföljande veckan 

- Dubbelkolla om alla ingående komponenter är tillgängliga på lagret och 

skapa TO för varje komponent enligt försäljningsprognosen så att det 

säkerställs att de finns tillgängliga för monteringar framöver  

Monteringsavdelningen har nu måndag och tisdag på sig att sammansätta FGL 

som ska levereras veckan därpå. Denna organisatoriska rutin skapar en trygg 

arbetsmiljö där avdelningen vet att FGL ska monteras varje måndag. Här bör det 
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också arbetsroteras där en annan montör sätter ihop FGL varje eller varannan 

vecka. 

5.3.2 Layout och utformning 

Förändringen av layouten på monteringsavdelningen bygger på att den ser ut på 

samma sätt som idag. Det som ändras är att de äldre modellerna av PS byts ut mot 

ett nyare system där likadana utdragsenheter kan monteras. Utdragsenheter 

beställs av två olika modeller. Komponenterna som ska plockas från 

utdragssystemen är 19 gavlar, ett fotstöd/ handtag, ett ryggstöd, en plåt för 

ryggstöd, en sits och en sits special för modellen ”Jetsky”. Det blir ett behov av 24 

utdragsenheter. Det ska monteras tolv utdragsenheter för golvmontering och tolv 

utdragsenheter för montering på bärbalk. Sorteringen av gavlar görs efter 

prognosen hur mycket som ska säljas under året. Det vill säga att gaveln för FGL 

som har högst försäljningsvolym är lagrat närmast arbetsplatsen. Tabellen i bilaga 

10 visar alla modeller sorterade efter försäljningsvolym.  

En utdragsenhet av varje modell monteras vid PS nästintill AP. Här lagras 

delsammansättningen av sitsen på nedre utdragsenheten och fotstöd/handtag på 

övre utdragsenheten. För att uppnå en ergonomisk hantering av komponenterna 

vid plockning ska alla pallar bara vara en pallkrage högt. Utöver att det på varje 

pallkrage finns en skyllt med artikel- och batchnummer (batchflagga) får den nu 

också en skylt med bild och namn av produkten som är lagrad på pallen (se bilaga 

11). Alla andra komponenter lagras i plastbackar vid AP på ett backställ. Med 

hjälp av utdragsenheter och att bara behöva hämta gavlar kan ställtiden minskas 

till 0,75 minuter/styck. 

5.3.3 Utformning av monteringsjigg  

Monteringsjiggen har som syfte att minska operationstid och förbättra ergonomin 

för montören. Genom att använda sig av en monteringsjigg är det bara ett istället 

för sju lyft av FGL, som montören måste genomföra. Det enda lyftet som är kvar 

blir den från jiggen ner på pallen vilket också kan genomföras med lyftarmen som 

redan är monterad på väggen vid AP. Detta blir en betydande ergonomisk 

förbättring för montören. FGL ska monteras upp och ner, då det är viktigt att 

komma åt muttrarna som sitter under sitsen för att montera gavlarna. Nedan 

framförs vilka krav monteringsjiggen bör uppfylla: 

 Fastsättning av sitsen på ett säkert och enkelt sätt 

 Vridbar med låsbar konstruktion så att montören kommer åt överallt utan 

att behöva gå runt  

 Golvmonterad med anpassningsbar höjd  

 Eventuell fastspänningsmöjlighet för fotstöd då den alltid har samma 

läge i förhållande till sitsen 

 Möjlighet att ha verktyg hängande på jiggen 
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5.3.4 Rutin för sammansättningsprocessen 

För att bibehålla arbetstidsåtgången och rätt kvalitet bör en arbetsrutin följas av 

alla montörer. Ett föreslag av en arbetsrutin visas i bilaga 12 och beskriver ett 

rekommenderat tillvägagångssätt av montören när den får uppgiften att 

sammansätta FGL och bygger på att det finns en monteringsjigg som beskriven 

ovan. Efter FGL är sammansatt läggs den direkt på lastpallen som sedan skickas 

till utlastningen.  

5.3.5 Uppskattat resultat efter förändringar  

Genom de förändringar som gjordes uppskattade författaren följande resultat som 

bygger på att HAGS monterar och säljer 1800 FGL om året. Däremot togs det inte 

hänsyn till investeringskostnader eftersom HAGS själv tog hand om 

offertinhämtning och bokning av företag för pallställombyggnader. 

 Besparing av 34182 kronor och 45 arbetstimmar per år genom att FGL 

inte packas i påse  

 Minskning av ställtid/styck från 2,64 minuter till 0,75 minuter som blir 

en besparing på 56,7 arbetstimmar per år 

 Minskning av ytan på färdigvarulager från 114 kvm till 20 kvm 

 Minskning av kapital som är bundet på färdigvarulager från 566tkr/dag 

till 52tkr/dag vid en veckoförsäljning av 35 FGL 

 Arbetsrutiner för monteringsprocessen  

 

Hags tog emot författarens förslag och har byggt om på monteringsavdelningen. 

Det byttes de gamla blandade pallställen med ett nyare och enhetligt system som 

fanns lagrat på HAGS. Vidare inköptes utdragsenheter för golvmontering och 

montering på bärbalk. Författaren hjälpte till vid ombyggnaden och strukturerade 

vart vilka pallar skulle lagras. De nya modellerna skulle lanseras på marknaden 

under sommaren 2014 och inte för än det kan det verifieras om författarens 

förbättringsförslag kunde ge uppskattat resultat.  
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6. SLUTSATSER 

Här presenterar författaren slutsatserna som har dragits efter genomförandet av 

projektet. 

6.1 Konceptförslag 

Det beskrivna konceptförslaget skulle kunna uppnå till det som O’Grady (1990) 

säger: att inte producera innan behovet uppstår. Att bara montera det antal 

produkter kunden verkligen begär minskar färdigvarulager betydligt. Vidare ger 

konceptet möjligheten att eliminera minst två av de sju stora förluster som 

Sörqvist (2004) beskriver. Transporter och onödiga rörelser och förflytningar kan 

minskas genom att inte behöva använda truck och ha alla komponenter som 

används vid flera modeller lagrade intill monteringsstationen. Det visade sig 

under projektets gång ett behov av ett hjälpmedel för monteringen. På grund av 

det har det tagits fram kravspecifikationer för en sådan som HAGS senare skulle 

tas fram. 

6.2 Implementering på företaget 

Företaget tog själv hand om inköp av utdragsenheter tidigt under 

konceptutvecklingsfasen, eftersom produktionsteknikerna på HAGS ansåg att en 

materialplockning från utdragsenheter är den rätta vägen mot en kundorderstyrd 

montering. Pallställen som behövdes för att strukturera avdelningen fanns i reserv 

på företaget. HAGS beställde 11 utdragsenheter för golvmontering och 22 

utdragsenheter för bärbalk eftersom de såg framtida behov av utdragsenheter för 

flera av deras produkter. När konceptet skulle implementeras och avdelningen 

skulle byggas om fanns det bara de golvmonterade utdragsenheterna levererade. 

Trots dess genomfördes ombyggnad och pallen ställdes direkt på bärbalken så 

länge. Det bestämdes även att det skulle monteras tre utdragsenheter över 

varandra och att plocka bort pallkragen på den översta pallen, för att möjliggöra 

en bekvämare plockning av komponenterna. Det hade till följd att skylten som 

skulle visualisera vilken gavel som befinner sig bakom pallkragen inte kunde 

sättas fast på pallkragen. Den slutliga positionen av skylten blev på själva 

bärbalken ovanför respektive pall (se bilaga 13). Eftersom inte alla utdragsenheter 

fanns på plats och en monteringsjigg som är beskriven under kapitel 5.3.3 inte var 

tillgänglig kunde det nya konceptet inte verifieras om det ger det framtagna 

resultatet.  

6.3 Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviteter 

Efter att företaget har tagit emot de förbättringsförslagen som har tagits fram 

rekommenderar författaren att företaget forsätter med utvecklingen av 

monteringsprocessen. Eftersom arbetet inte behandlade konstruktionen av 

fjädergungleken togs inte hänsyn till dess utformning. Författaren anser att 

monteringstiden och ergonomin skulle kunna förbättras ytteliggare genom att ser 

över konstruktionen och ta mer hänsyn till DFA (Design for Assembly). Detta tror 
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författaren borde göras med flera av HAGS Aneby AB:s produkter för att spara 

materialkostnader och arbetstid. 

7. KRITISK GRANSKNING 

Avslutningsvis genomför författaren en kritisk granskning av examensarbetet och 

tar ställning till etiska-, sociala-, ekonomiska- samt miljö- och 

arbetsmiljöaspekter. 

7.1 Kritisk granskning av examensarbete 

Examensarbetet genomfördes som slutprojekt på den treåriga 

maskiningenjörsutbildningen och ska innehålla en sammanfattning av det som 

studenten lärt sig och påvisa studentens kompentens inom ämnet. Rapporten 

skrevs under förutsättning att hålla sig inom riktlinjerna som studenterna fick för 

sina examensarbeten. Riktlinjerna innehöll vilka kapitel och typsnitt studenten var 

tvungen att använda sig av. Detta ansågs som nytt och kunde enligt författaren 

redan användas i början av utbildningen och vid varje kurs där rapportskrivning 

ingår. Samma riktlinjer genom hela utbildningen underlätter rapportskrivning för 

examensarbetet. 

Metoden som författaren valde har bidragit till ett resultat som både författaren 

själv och HAGS Aneby AB är nöjda med. Författaren hade också kunnat använda 

sig av andra metoder och flera analyssätt för att uppnå resultatet. Tidigt under 

projektets gång har det tillsammans med personal på företaget spanats efter idéer 

för problemlösning. Detta kanske har bidragit till att författaren låste sig vid de 

förslagen som diskuterades och andra eventuella lösningar inte har tagits hänsyn 

till. 

7.2 Kritisk granskning av etiska-, ekonomiska-, miljö- och 
arbetsmiljöaspekter 

Resultatet som författaren fick fram är en förbättring av HAGS arbetsmiljö vid 

montering av fjädergunglek. Eftersom det fanns möjlighet att delvis implementera 

konceptet kunde författaren och företaget se positiva resultat för arbetsmiljö och 

förbättrad tidseffektivitet. 

Den ekonomiska vinsten som företaget årligen kan få genom projektets resultat är 

i förhållende till hela företagets omsättning liten. Däremot kan det bidra till 

fortsättning av förbättringar inom hela produktionen där det till slut kan 

åstadkomma stora vinster. 

På grund av mindre hantering av material med truck är resultatet också en 

förbättring ur miljösynpunkt. Vidare minskades användning av 

emballeringsmaterial som ansågs överflödigt. Författaren skulle kunnat analysera 

och redovisa miljöpåverkan mer under nulägesanalys och konceptframtagning 

men har avstått från det på grund av, ett i förhållande till hela företagets 

produktion minimal påverkan, icke relevans till mål och syfte samt tidsbrist.  
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Författaren anser att den framtagna lösningsförslag kan användas av alla på 

företaget anställda personer oavsett deras kön eller etisk ursprung.  Eftersom det 

är ett arbetslag på monteringsavdelningen skulle författaren kunnat ta mer hänsyn 

till hela arbetslaget och deras åsikter om arbetsmiljö och monteringsprocessen för 

fjädergunglek. Istället gjordes samtal om monteringsprocessen mestadels med 

teamleadern på avdelningen vilket ledde till ett bra resultat men kunde har varit 

annorlunda och kanske bättre om alla medarbetare hade kunnat påverka resultatet. 

Delaktigheten kan bidra till mer arbetsglädje och effektivitet.  
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Bilaga 1 Översikt av den nya modellserien 

 

Modellnamn Gunglektyp

prognos 

försäljning/år

Ovy dark fjäder två gavlar 50

Piggy fjäder två gavlar 100

Grolly fjäder två gavlar 75

Anky fjäder två gavlar 100

Siry fjäder två gavlar 100

Firy fjäder två gavlar 100

Ovy white fjäder två gavlar 100

Aly fjäder två gavlar 200

Froggy green fjäder två gavlar 100

Froggy red fjäder två gavlar 50

Rally fjäder två gavlar 100

Grolly fjäder två gavlar 75

Phyton fjäder två gavlar 100

Sandy fjäder två gavlar 50

Bob green fjäder två gavlar 75

Bob red fjäder två gavlar 75

Clay fjäder två gavlar 150

Simmy fjäder två gavlar 100

Jetsky fjäder två gavlar 100

Farmy SMP till USA 20

Cary SMP till USA 20

Hilly fjäder 4-platser 30

Indy fjäder 4-platser 30

Blinky fjäder 4-platser 30

Kuty fjäder 4-platser 30

Sammy fjäder en gavel i mitten 150

Draky fjäder en gavel i mitten 150

Speedy fjäder en gavel i mitten 200

Lucky fjäder en gavel i mitten 250

Klimp fjäder rotationsguten plastkropp 150

Klump fjäder rotationsguten plastkropp 150

Laddy 4sits fjäder 200

Laddy 2sits fjäder 75

Turtle 4sits fjäder 200

Turtle 2sits fjäder 75

Ofy green 2sits fjäder gavel i mitten 50

Ofy white 2sits fjäder gavel i mitten 50

Molly gummi 100

Maggy gummi 100

Scooty blue gummi 100

Scooty red gummi 100

summa 4060
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Bilaga 2 Processchema för montering av fjädergunglek. 

 

 

  

OK 

OK 

1. Ta emot monteringsorder och 

hämta ingående komponenter 

från pallställen med truck 

Kontroll 

material 

monteringsorder 

Kassera eller 

omarbeta 

Är det hopsatt 

rätt?  

Alla rester 

bortslipat? 

8. Leverans till 

färdigvarorlagret 

 

2. slipning av 

galvaniseringsrester vid 

infästningsramen 

4. Montering/limning av 

plåtdetaljer på gavlarna 

3. Hopsättning sittplatta med 

infästningsram  

omarbeta 

6. sätt ner på golvet 

 

5. Sammansättning av 

gungleken 

7. emballage i plastpåse 

 

8. ställ på lagerpall  

 

9. plasta in lagerpallen 

OK 

OK 

OK 

OK 
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Bilaga 3 Ritning av modellen AKKA 

 

  

Sammanställningsritning av modellen ”AKKA” (HAGS Aneby AB 2012) 
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Bilaga 4 Spagettidiagram 

Spagettidiagram som visar nuläges truckkörning under ställtiden. 

Grön pil  körsträcka med tom truck och förflyttningar mellan PS och ”truck p-

plats” 

Blå pil  sträcka från PS till AP 

Röd pil  sträcka från AP till PS 

 

  

Montering1  

Montering2  

T
ru

ck
 p

-p
la

ts
  

Materiallager  
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Bilaga 5 Samansättning av fjädergungleken 

Förberedning 

- Rengör gavlarnas urfräsning och tejpar fast plåtdetaljenar (vinge och 

nappen). Montören förbereder alla 30 gavlar och tejpar fast plåtdetaljerna.  

- Slipar bort rester av galvaniseringen på infästningsramen 

- Monterar infästningsramen på sittplattan med vagnsbultar och muttrar 

(Detta gör montören med alla 15 sätten och lägger dem på arbetsbänken) 

Hopsättning 

- Slår i vagnsbultar i första gaveln 

- Vänder gaveln 

- Monterar sittplatta med låsmuttra på gaveln  

- Klister på HAGS logo 

- Sätter i ryggstödet och skruvar fast beslag för ryggstödet i gaveln och i 

ryggstödet 

- Slår i vagnsbultar i andra gaveln 

- Monterar andra gaveln på sittplattan och ryggstödet 

- Vänder gungleken 

- Skruvar muttern mellan gavel och beslag för ryggstöd 

- Snurrar gungleken 

- Förbereder täckhattar (sätter i bulten och bricka i täckhatten) för montering 

av fotstöd/handtag 

- Sätter fast täckhatt på fotstöd/handtag och sätter i ”monteringstång” 

(modifierat svetstång som hjälp att hålla det runda aluminiumröret) 

- Skruvar fast fotstöd 

- Skruvar fast handtag 

- Vänder gungleken 

- Slår i 3 lock för täckhatt på en sida 

- Vänder gungleken 

- Slår i 3 lock för täckhatt på andra sidan 

- Vänder gungleken 

- Bär i väg gungleken och ställer på golvet. 

- Börjar om med nästa FGL 
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Slår i vagnsbultar Skruvar fast sitsen mot gaveln 

Sätter fast ryggstöd och stödplåt Sätter på andra gaveln 

Skruvar fast gaveln Vänder gungleken 
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Monterar fotstöd och handtag med hjälp av 

”monteringstången” 

Vänder gungleken 

Vänder gungleken 

Slår i 3 lock för täckhatten 

Slår i 3 lock för täckhatten på andra sidan Bära iväg gungleken  
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Bilaga 6 Emballering av fjädergungleken 

  

Lyfter upp gungleken och hänger den i lyftarmen Trär över plastpåsen nerifrån 

Lyfter gungleken i påsen och lägger på lyftbordet Tejpar fast plastpåsen  

Lyfter gungleken på lastpallen Tejpar flera varv runt gungleken 
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Bilaga 7 Översikt modellerna 

Översikt inklusive försäljningsprognosen av modellerna med två gavlar 

   

Alla 19 modeller och deras försäljningsprognos 

Modellnamn Antal försäljning/år

Antal olika 

komponenter

Ovy dark 50 16

Piggy 100 16

Grolly grön 75 18

Anky 100 20

Siry 100 18

Firy 100 18

Ovy white 100 16

Aly 200 16

Froggy green 100 17

Froggy red 50 17

Rally 100 18

Grolly blå 75 18

Phyton 100 16

Sandy 50 16

Bob green 75 16

Bob red 75 16

Clay 150 18

Simmy 100 17

Jetsky 100 18

1800
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Bilaga 8 Konceptförslag 

Spagettidiagramm av konceptförslagen 1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spagettidiagram för koncept 1 och 2 (författare 2014) 

Spagettidiagram för koncept 4 (författare 2014) 

Spagettidiagram för koncept 3 (författare 2014) 
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Bilaga 9 Utvärderingsmatriser 

  

Krav och Önskemål
K1 Ö1 Bara en låst monteringsplats för gungleken

K2 Ö2 Utlastning behöver gungleken 2-3 arbetsdagar innan leverans

K3 Ö3 Enkel hantering för planeringsavdelning

K4 Ö4

K5

Guide för att förstå tabellen

Parvis jämförelse Jämför krav1 mot krav2.

Krav1 viktigare än krav2 = 2 poäng.

K1 K2 K3 K4 K5 Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Summa Ranking Kriterier viktning Kraven lika viktiga = 1 poäng.

K1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 13 1 K2 6 Krav2 viktigare än krav1 = 0 poäng.

K2 1 2 1 1 2 2 2 2 13 1 K1 6

K3 0 0 1 1 1 1 2 6 1 K4 6 Fortsätt jämföra krav1 med alla krav längst raden.

K4 4 1 2 2 2 2 13 2 K5 5 Gör samma procedur med krav2, krav3 osv.

K5 4 2 1 2 2 11 3 Ö1 4

Ö1 1 2 2 2 7 4 K3 3 Lägg ihop poängen för varje kolumn

Ö2 2 2 2 6 4 Ö2 3 i de färgade rutorna enligt följande:

Ö3 1 1 2 5 Ö3 2 2 poäng i raden ger 0 poäng i kolumnen.

Ö4 1 1 6 Ö4 1 1 poäng i raden ger 1 poäng i kolumnen.

0 poäng i raden ger 2 poäng i kolumnen.

Bara en modelltyp på en pall

Förkorta ställtid

Enkelt att plocka komponeter från pallstället

Kundordermontering

Minska färdigvarorlager

Bibehållar leveranstid på 2 veckor

Figur 9.1 Matris för parvis jämförelse av krav och önskemål (författare 2014) 

värderingsskala

A = Absolut perfekt = 4

E = Effektiv lösning = 3

I = Intressant lösning = 2

O = Ordinär lösning = 1

U = Utan betydelse = 0

X = ej önskvärd = -

Vikt Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5

K1 6 I/12 E/18 A/24 A/24 E/18

K2 6 O/6 A/24 A/24 A/24 A/24

K3 3 I/6 E/9 E/9 E/9 A/12

K4 6 E/18 E/18 E/18 E/18 E/18

K5 5 E/15 E/15 E/15 E/15 E/15

Ö1 4 I/8 I/8 I/8 A/16 A/16

Ö2 3 A/12 A/12 A/12 A/12 A/12

Ö3 2 X/-2 E/6 E/6 E/6 E/6

Ö4 1 E/3 E/3 E/3 E/3 E/3

72 113 119 127 124

Värdering av konceptförslag

1. Varje koncept värderas mot kraven m.h.a. skalan(A-X)

Utlastning behöver gungleken 2-3 arbetsdagar innan leverans

Enkel hantering för planeringsavdelning

Bara en modelltyp på en pall

Förkorta ställtid

Enkelt att plocka komponeter från pallstället

Kundordermontering

Minska färdigvarorlager

Bibehållar leveranstid på 2 veckor

Bara en låst monteringsplats för gungleken

2. Värdering multipliceras med viktfaktorn 

3. Summering ger rankning av koncepten

Figur 9.2 Matris för utvärdering av konceptförslag (författare 2014) 
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Bilaga 10 Modellerna sorterat efter försäljningsvolym 

  

De 19 modellerna sorterat efter försäljningsprognosen. 

Plats Modellnamn Antal försäljning/år

Antal olika 

komponenter

1 Ely 200 16

2 Clay 150 18

3 Siry 100 18

4 Simmy 100 17

5 Rally 100 18

6 Piggy 100 16

7 Phyton 100 16

8 Ovis vit 100 16

9 Jetsky 100 18

10 Prinsy grön 100 17

11 Firy 100 18

12 Anky 100 20

13 Grolly grön 75 18

14 Grolly blå 75 18

15 Bob röd 75 16

16 Bob grön 75 16

17 Sandy 50 16

18 Ovis grå 50 16

19 Prinsy röd 50 17

1800

Schema hur gavlar och komponenter är sorterat i pallstället. Höger sidan är närmare arbetsplatsen och 

där är de höfrekventa gavlar lagrat. Vidare togs hänsyn att samma modeller i olika färg är lagrat 

tillsammans.  
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Bilaga 11 Visualiseringen 

Exempel på visualiseringen av vad som är lagrat på pallen. 

 

  

Skylten för gavlar modell ”Anky” som sitter på pallställets bärbalk och visar vad som är i pallen under.  

Skylten för delsammansättningen ”Sits” som sitter på pallställets bärbalk och visar vad som är i pallen 

under.  



Bilaga 12 Rutin 

 

48 

 

Bilaga 12 Rutin 

Rutin för sammansättning av fjädergunglekar 

  

1. Förberedning 

- Kollar i dator vilka TO för fjädergunglekar som finns 

- Skriver ut alla TO 

- Skriver ut batchflaggor 

- Skriver ut klisterlappar med artikelnummer  

- Går till monteringsplatsen och lägg papperna på arbetsbänken 

2. Materialhämtning 

- Tar vagnen och hämta alla gavlar som behövs och lägger de parvis 

på vagnen  

- Hämtar även rygg och stödplåt vid behov 

- Går med vagnen till monteringsplatsen 

- Öppnar utdragsenhet med sitsar. OBS! den ska vara öppet tills alla 

TO är klara. 

3. Sammansättning 

- Tar en sits och spänner fast den i monteringsjiggen 

- Tar fram 4 brickor och 4 muttrar från plastbaken och lägger dem på 

den fastspända sitsen 

- Tar en gavel och lägger den på arbetsbänken och slår i vangsbultarna 

- Sätt på gaveln och skruvar fast den med muttrarna 

- OBS vid behov montera ryggen och stödplåt 

- Tar den andra gaveln sätt i vagnsbultar och skruvar fast den  

- Tar ut två stångar för fotstöd och handtag från pallen i pallstället 

bredvid monteringsplatsen 

- Sätt på täckhattar och brickor på ändarna och sätt fast den i jiggen 

- Skruvar fast fotstöd från utsidan 

- OBS glöm inte täckhatten och eventuell dekorplåtar  

- Gör likadan med handtag och använder monteringstången 

- Monterar resterande dekorplåtar 

- Klister på lapp med rätt artikelnummer 

4. Emballering 

- Hämtar pall  

- Lägger gungleken på pallen och skyddar den med folie mot repor vid 

stapling övervarandra. OBS inte flera olika modeller på samma pall 

- Plastar in pallen  

- Sätter på batchflaggan 

- Ställer på gården 

- Registrera pallen i Laptu 
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Bilaga 13 Implementering 

 

Pallställen i monteringsavdelning innan 

ombyggnaden. 

Nya pallställ och golvmonterade utdragseneheter 

Monteringsavdelning under ombyggnadsfasen 

Monteringsavdelning under ombyggnadsfasen 

Nya pallställ och golvmonterade utdragseneheter Skylten som visualisera innehåll på pallen 
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