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Sammanfattning  
Detta	  examensarbete	  är	  utfört	  på	  GKN	  i	  Tullinge	  där	  arbetet	  behandlar	  både	  verkstad	  och	  
lager.	  I	  lagret	  finns	  förbättringsmöjligheterna	  främst	  i	  arbetsstrukturen	  och	  i	  verkstaden	  är	  
en	  undersökning	  av	  värdeflödet	  av	  intresse	  för	  GKN.	  
	  
Syftet	  med	  detta	  arbete	  var	  att	  föreslå	  ett	  förbättringsförslag	  för	  en	  mer	  strukturerad	  
hantering	  och	  lagring	  av	  färdiga	  axlar	  och	  dessutom	  undersöka	  värdeflödet	  i	  
produktionsprocessen	  i	  hopp	  om	  att	  identifiera	  eventuella	  slöserier.	  	  
	  
Ett	  flertal	  metoder	  tillämpades	  för	  att	  genomföra	  arbetet;	  ostrukturerade	  observationer,	  
intervjuer,	  fiskbensdiagram	  med	  ’’fem	  varför’’,	  5S	  samt	  tid-‐‑	  och	  kostnadsberäkning.	  	  
	  
Resultaten	  blev	  en	  föreslagen	  förbättring	  och	  strukturering	  av	  det	  nuvarande	  arbetssättet	  i	  
lagret	  genom	  tillämpning	  av	  5S-‐‑metoden.	  Det	  innebär	  ett	  mer	  effektivt	  arbete	  i	  form	  av	  
bland	  annat	  minskning	  av	  tidsslöseri	  och	  kostnad	  samt	  tillämpning	  av	  standardisering	  på	  
olika	  arbetsmoment.	  Dessutom	  belystes	  identifierade	  slöserier	  i	  verkstaden	  och	  
förbättringsförslag	  gavs	  till	  hur	  dessa	  kan	  åtgärdas.	  Den	  totala	  icke	  värdeskapande	  tiden	  
beräknades	  till	  cirka	  750	  h/år	  och	  kostnaderna	  som	  företaget	  kan	  spara	  in	  på	  landade	  på	  
129.000	  kronor.	  
	  
Slutsatsen	  blev	  först	  och	  främst	  att	  GKN	  skulle	  behöva	  förbättra	  det	  nuvarande	  arbetssättet	  
i	  lagret	  genom	  att	  implementera	  5S.	  	  Detta	  genom	  att	  exempelvis	  införa	  golvmarkeringar	  
för	  sortering	  av	  olika	  axellängder	  och	  flytta	  en	  del	  av	  pallkragarna	  till	  en	  effektivare	  plats.	  
Även	  i	  verkstadsflödet	  finns	  det	  förbättringsmöjligheter	  på	  flera	  punkter,	  i	  synnerhet	  
eliminering	  av	  icke	  värdeskapande	  tid	  (slöseri).	  Genom	  att	  exempelvis	  standardisera	  
torkning-‐‑,	  tvättning-‐‑	  och	  nedkylningstider	  på	  axlarna	  samt	  flytta	  redskap	  och	  material	  
närmare	  operatörerna	  kan	  mycket	  slöseri	  elimineras.  
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Abstract  
This	  degree	  project	  has	  been	  conducted	  at	  GKN	  in	  Tullinge	  where	  the	  work	  deals	  with	  both	  
the	  workshop	  and	  warehouse.	  In	  the	  inventory,	  the	  improvement	  opportunities	  are	  
primarily	  in	  the	  work	  structure	  and	  in	  the	  workshop	  is	  a	  study	  of	  the	  value	  flow	  of	  interest	  
to	  GKN.	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  work	  was	  to	  propose	  an	  improvement	  proposal	  for	  more	  structured	  
handling	  and	  storage	  of	  finished	  shafts	  and	  examine	  the	  flow	  of	  value	  in	  the	  production	  
process	  in	  the	  hope	  of	  identifying	  possible	  wastes.	  
	  
A	  number	  of	  methods	  were	  used	  to	  carry	  out	  the	  work;	  unstructured	  observations,	  
interviews,	  fishbone	  diagram	  with	  ''	  five	  why	  '',	  5S	  and	  time	  and	  cost	  calculation.	  
	  
The	  results	  were	  a	  proposed	  improvement	  and	  structuring	  of	  the	  current	  mode	  of	  
operation	  in	  the	  inventory	  using	  the	  5S	  method.	  This	  means	  more	  efficient	  work	  in	  the	  
form	  of,	  among	  other	  things,	  reducing	  time	  wastage	  and	  costing	  as	  well	  as	  applying	  
standardization	  at	  different	  workstations.	  In	  addition,	  identified	  wastage	  in	  the	  workshop	  
were	  highlighted	  and	  improvements	  were	  given	  to	  how	  these	  can	  be	  rectified.	  The	  total	  
non-‐‑value	  creation	  time	  was	  estimated	  at	  750	  h	  /	  year	  and	  the	  cost	  that	  the	  company	  can	  
save	  is	  129.000	  SEK.	  
	  
The	  conclusion	  was	  first	  of	  all	  that	  GKN	  would	  need	  to	  improve	  the	  current	  mode	  of	  
operation	  in	  the	  warehouse	  by	  implementing	  5S.	  This,	  for	  example,	  introduces	  floor	  
markings	  for	  sorting	  different	  shaft	  lengths	  and	  moving	  part	  of	  the	  stool	  collars	  to	  a	  more	  
efficient	  location.	  Even	  in	  the	  workshop	  flow,	  there	  are	  several	  possibilities	  for	  
improvement,	  especially	  elimination	  of	  non-‐‑value-‐‑creating	  time	  (wastefulness).	  For	  



example,	  by	  standardizing	  drying,	  washing	  and	  cooling	  times	  on	  the	  shafts	  and	  moving	  gear	  
and	  materials	  closer	  to	  the	  operators,	  much	  waste	  can	  be	  eliminated.	  
 
 



Förord	  
 
Denna	  rapport	  är	  resultatet	  av	  examensarbetet	  som	  vi	  under	  drygt	  tio	  veckor	  har	  utfört	  på	  
GKN	  Driveline	  Service	  Scandinavia	  i	  Tullinge,	  söder	  om	  Stockholm,	  under	  vårterminen	  
2018.	  Detta	  arbete	  avslutar	  vår	  utbildning	  på	  maskiningenjörsprogrammet	  på	  Kungliga	  
Tekniska	  Högskolan	  i	  Södertälje	  med	  inriktning	  Industriell	  ekonomi	  och	  produktion.	  	  
	  
Vi	  vill	  till	  en	  början	  tacka	  Alen	  Dawood	  på	  GKN	  Tullinge	  som	  gav	  oss	  möjligheten	  att	  få	  
genomföra	  arbetet	  på	  anläggningen	  i	  Tullinge	  och	  som	  ständigt	  försett	  oss	  med	  relevant	  
information	  under	  arbetets	  gång.	  Vi	  vill	  också	  tacka	  vår	  duktiga	  handledare	  Johnny	  Nymark	  
som	  har	  varit	  ett	  stort	  stöd	  för	  oss	  på	  vägen	  och	  även	  tagit	  sin	  tid	  att	  ställa	  upp	  på	  möten,	  
besvara	  frågor	  och	  varit	  med	  på	  olika	  diskussioner.	  Parallellt	  med	  detta	  vill	  vi	  även	  rikta	  ett	  
tack	  till	  Per	  Wincent,	  VD	  på	  GKN	  Tullinge,	  som	  också	  har	  tagit	  sin	  tid	  att	  ställa	  upp	  på	  
möten	  och	  vara	  med	  när	  viktiga	  beslut	  skall	  tas.	  Ett	  tack	  vill	  vi	  även	  rikta	  till	  all	  övrig	  
personal	  på	  anläggningen	  i	  Tullinge	  för	  att	  de	  ställt	  upp	  på	  frågor	  och	  för	  deras	  trevliga	  
bemötande.	  Sist	  men	  inte	  minst	  vill	  vi	  tacka	  Claes	  Hansson,	  vår	  handledare	  på	  KTH,	  för	  
givande	  synpunkter	  och	  uppföljning	  av	  arbetet	  vilket	  har	  varit	  en	  stor	  hjälp	  för	  att	  kunna	  
genomföra	  arbetet	  på	  ett	  bra	  sätt.	  	  
	  
Södertälje	  den	  2	  juli	  2018	  
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1.   Inledning	  
	  
Kapitlet	  ger	  en	  beskrivande	  inledning	  kring	  arbetets	  uppkomst.	  Här	  redogörs	  även	  för	  
arbetets	  mål,	  avgränsningar,	  syfte	  samt	  lösningsmetoder	  som	  tillämpas	  i	  undersökningen.	  	  
	  
1.2  Bakgrund	  och	  problembeskrivning	  
	  
Dagens	  samhälle	  förändras	  hastigt	  och	  för	  att	  bibehålla	  marknadsandelar	  samt	  expandera	  
verksamheten	  krävs	  kontinuerlig	  utveckling	  och	  förbättring	  gentemot	  konkurrenterna.	  På	  
grund	  av	  ständigt	  förbättrad	  och	  utvecklad	  teknik	  strävar	  företag	  med	  industriell	  
produktion	  efter	  förbättring	  i	  lagerlogistiken	  för	  att	  matcha	  konkurrenter	  samt	  nya	  
förutsättningar	  (Fredholm,	  2006;	  Oskarsson,	  Aronsson	  &	  Ekdahl,	  2006).	  En	  god	  
lagerhantering	  hjälper	  företag	  att	  möta	  kundernas	  krav	  gällande	  korta	  leveranstider	  samt	  
tillgänglighet	  på	  varor	  vid	  efterfrågan.	  Därför	  är	  en	  god	  lagerhantering	  en	  
grundförutsättning	  för	  att	  öka	  effektiviteten	  i	  ett	  företag	  och	  förbättra	  uppfyllelsen	  av	  
kundernas	  krav.	  Såvida	  arbete	  med	  lagerhanteringen	  brister	  finns	  risken	  att	  
logistikkostnaderna	  blir	  högre	  än	  vad	  de	  nödvändigtvis	  behöver	  bli,	  som	  påföljd	  försvåras	  
möjligheten	  att	  uppfylla	  kundernas	  krav	  (Oskarsson	  et	  al.,	  2006).	  
	  
Företaget	  som	  vi	  skriver	  vårt	  examensarbete	  hos,	  GKN,	  är	  en	  världsomfattande	  
industrikoncern	  som	  i	  synnerhet	  sysselsätter	  två	  divisioner	  i	  Sverige;	  GKN	  Aerospace	  samt	  
GKN	  Driveline	  (GKN,	  2018).	  Mer	  specifikt	  är	  det	  GKN	  i	  Tullinge	  som	  arbetet	  kommer	  att	  
skrivas	  hos.	  I	  Tullinge	  hanterar	  man	  huvudsakligen	  axlar	  av	  olika	  typer	  inom	  exempelvis	  
fordon	  och	  marin.	  Anläggningen	  är	  delad	  ungefär	  i	  hälften	  där	  den	  ena	  sidan	  innefattar	  
verkstaden	  och	  den	  andra	  sidan	  lagret.	  Verkstaden	  består	  av	  tre	  linor	  som	  där	  alla	  hanterar	  
axlar	  men	  i	  olika	  syften.	  På	  den	  ena	  linan	  hanterar	  verkstadspersonalen	  axelproduktion,	  på	  
den	  andra	  service	  av	  axlar	  och	  på	  den	  tredje	  reparation	  av	  axlar.	  Axlarnas	  längd	  varierar	  
men	  finns	  inom	  spannet	  mellan	  300-‐‑4000	  millimeter.	  I	  slutet	  av	  verkstaden	  finns	  ett	  
färgrum	  där	  axlar	  från	  respektive	  lina	  passerar	  ifall	  de	  behöver	  färgas.	  Alla	  nya	  axlar	  från	  
produktionslinan	  färgas,	  men	  även	  axlar	  från	  de	  två	  andra	  linorna	  kan	  komma	  att	  behöva	  
det.	  När	  verkstadspersonalen	  har	  ställt	  ut	  de	  färdiga	  axlarna	  på	  utställningsytan	  (som	  är	  
avsedd	  för	  färdiga	  axlar)	  så	  är	  det	  lagerpersonalen	  som	  tar	  över	  jobbet.	  De	  ser	  till	  att	  hämta	  
de	  färdiga	  axlarna,	  paketera	  dem	  och	  sedan	  ställa	  ut	  de	  för	  leverans	  (leveransställaget).	  	  
	  
GKN	  anser	  att	  det	  finns	  utrymme	  för	  förbättring	  i	  både	  lager	  och	  verkstad.	  Det	  är	  främst	  
lagerhanteringen	  och	  produktionsprocessen	  av	  axlar	  där	  förbättringsmöjligheter	  finns.	  
Genom	  ett	  mer	  strukturerat	  arbetssätt	  i	  lagret	  och	  undersökning	  av	  värdeflödet	  i	  
verkstaden	  hoppas	  man	  på	  att	  eliminera	  icke	  värdeskapande	  aktiviteter	  (slöserier).	  
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1.3  Syfte	  
	  
Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  undersöka	  det	  aktuella	  arbetssättet	  i	  lagret	  för	  att	  senare	  
analysera	  det.	  Detsamma	  gäller	  värdeflödet	  i	  verkstaden.	  Under	  analysen	  ska	  vi	  försöka	  
hitta	  brister	  i	  det	  befintliga	  läget	  för	  att	  senare	  komma	  fram	  med	  förslag	  på	  effektiva	  
åtgärder.	  Metoderna	  vi	  använder	  oss	  av	  för	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  nytt	  arbetssätt	  skall	  vara	  
relaterade	  till	  vår	  utbildning	  samt	  vara	  i	  linje	  med	  företagets	  policy.	  Förhoppningsvis	  leder	  
förslaget	  succesivt	  till	  en	  implementering	  från	  företaget,	  vilket	  även	  blir	  ett	  slags	  kvitto	  på	  
att	  vi	  har	  lyckats	  med	  vårt	  arbete.	  	  
	  
1.4  Mål	  
	  
Målet	  med	  examensarbetet	  är	  följande:	  
	  
–	  Ta	  fram	  ett	  förbättringsförslag	  på	  ett	  mer	  strukturerat	  arbetssätt	  kring	  hantering	  och	  
lagring	  av	  färdiga	  axlar.	  
	  
–	  Undersöka	  värdeflödet	  för	  standardaxlar	  (dvs	  identifiera	  värdeskapande	  och	  icke	  
värdeskapande	  aktiviteter)	  från	  den	  första	  stationen	  montering/bearbetning	  till	  sista	  
stationen	  slutkontroll	  samt	  ge	  förslag	  på	  hur	  identifierade	  slöserier	  kan	  minskas	  eller	  
elimineras.	  
	  
-‐‑Bli	  klara	  med	  examensarbetet	  inom	  tidsramarna,	  det	  vill	  säga	  senast	  15/6-‐‑18	  (vecka	  24)  
 
1.5  Avgränsningar	  
	  
Vi	  väljer	  att	  avgränsa	  arbetet	  till	  att:	  	  
	  

•   Endast	  avse	  GKN:s	  anläggning	  i	  Tullinge.	  	  
	  

•   Endast	  ta	  hänsyn	  till	  axlar	  som	  är	  kortare	  än	  1100	  millimeter.	  
	  

•   För	  lagerhanteringen:	  endast	  ta	  hänsyn	  till	  axlar	  som	  genomgår	  produktions-‐‑,	  
service-‐‑	  eller	  reparationslinan.	  
	  

•   För	  undersökning	  av	  värdeflödet:	  endast	  studera	  produktionsflödet	  (dvs	  
produktionslinan).	  
	  

•   Inte	  ta	  hänsyn	  till	  hur	  stora	  investeringar	  som	  behövs	  för	  att	  eventuellt	  
implementera	  vår	  föreslagna	  arbetsstruktur.	  
	  

•   Inte	  ta	  hänsyn	  till	  marknadsutveckling	  och/eller	  konjunkturer.	  
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1.6  Metoder	  
	  
Metoder	  som	  kommer	  tillämpas	  för	  att	  genomföra	  arbetet	  (utan	  inbördes	  ordning):	  
	  

•   Litteraturstudie	  	  
•   Intervjuer	  	  
•   Observationer	  
•   Processkartläggning	  
•   Värdeflödesanalys	  m.h.a.	  7+1	  slöserier	  
•   Studiebesök	  	  
•   Fiskbensdiagram	  
•   5	  x	  Varför	  
•   5S	  
•   Kostnadskalkylering	  	  	  
•   Tidmätningar	  
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2.  Teoretisk	  referensram	  
	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  teorin	  som	  ligger	  i	  grund	  för	  att	  genomföra	  metoderna	  i	  arbetet.	  
	  
2.1	  Intervjuer	  
	  
En	  teknik	  att	  samla	  in	  information	  där	  man	  använder	  sig	  av	  frågor	  är	  genom	  intervjuer.	  
Detta	  kan	  genomföras	  på	  olika	  vis	  som	  till	  exempel	  via	  telefon	  eller	  en	  träff.	  Personen	  som	  
intervjuar	  har	  möjligheten	  till	  att	  utforma	  frågeformuläret	  enligt	  önskan.	  Då	  väljer	  man	  
vilken	  typ	  av	  frågor	  som	  skall	  ställas,	  på	  vilket	  sätt	  dem	  ställs,	  hur	  öppna	  frågorna	  skall	  
vara	  samt	  i	  vilken	  turordning	  de	  skall	  frågas	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011,	  73).	  	  
	  
2.1.1	  Anonymitet	  och	  konfidentialitet	  
	  
När	  en	  intervju	  skall	  äga	  rum	  krävs	  det	  övertygelse	  till	  den	  som	  intervjuas	  om	  vikten	  av	  
dess	  bidrag	  samt	  på	  vilka	  sätt	  den	  står	  till	  buds.	  Betoning	  av	  att	  individen	  möjligtvis	  är	  i	  
ställning	  till	  att	  bidra	  med	  förbättring	  är	  kritiskt	  för	  att	  tydliggöra	  dess	  betydelsefullhet.	  
Man	  skall	  alltså	  förklara	  vad	  syftet	  med	  intervjun	  är	  och	  varför	  just	  den	  personen	  blivit	  
utvald	  till	  att	  svara	  på	  dessa	  frågor.	  	  
	  
Det	  är	  även	  viktigt	  att	  beskriva	  hur	  individens	  medverkan	  och	  information	  kommer	  att	  
användas,	  ifall	  det	  är	  konfidentiellt	  eller	  inte.	  Man	  kan	  alltså	  antingen	  vara	  konfidentiell	  
eller	  anonym,	  skillnaden	  mellan	  dessa	  två	  är	  att	  om	  du	  är	  anonym	  så	  finns	  det	  inte	  
identifieringsuppgifter.	  Det	  finns	  alltså	  inget	  namn	  eller	  siffror	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  
identifiera	  personen	  som	  besvarar	  frågorna.	  Konfidentiellt	  betyder	  däremot	  att	  man	  har	  
information	  om	  den	  som	  deltar	  på	  intervjun,	  men	  det	  är	  endast	  intervjuarna	  som	  har	  
tillgång	  till	  den	  informationen	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  
	  
2.1.2	  Strukturering	  och	  grad	  av	  standardisering	  
	  
För	  att	  kunna	  genomföra	  en	  så	  välutförd	  och	  genomtänkt	  intervju	  som	  möjligt	  krävs	  
planering.	  Man	  vill	  alltså	  formulera	  frågor	  på	  ett	  så	  likartat	  sätt	  som	  möjligt	  för	  att	  minska	  
risken	  för	  individerna	  som	  intervjuas	  ska	  misstolka	  en	  fråga.	  Strävan	  bör	  alltså	  vara	  att	  
forma	  frågeformuläret	  i	  en	  viss	  ordningsföljd	  och	  struktur	  för	  att	  behålla	  en	  naturlig	  
konversation	  med	  intervjupersonen	  (Lantz,	  2007).	   
 

Att	  utforma	  frågeformuläret	  kan	  göras	  på	  olika	  vis,	  detta	  kommer	  att	  påverka	  hur	  individen	  
besvarar	  dessa	  frågor.	  Man	  utgår	  alltså	  från	  en	  viss	  grad	  av	  standardisering	  och	  
strukturering.	  Om	  en	  intervju	  är	  helt	  standardiserad	  kan	  frågorna	  ställas	  på	  samma	  vis	  till	  
varje	  intervjuperson.	  Däremot	  ifall	  en	  intervju	  är	  helt	  strukturerad	  så	  lämnas	  ett	  väldigt	  
litet	  utrymme	  för	  personen	  att	  svara,	  vilket	  gör	  att	  man	  eventuellt	  kan	  förutse	  alternativa	  
svar	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011,	  73-‐‑76).	  	  
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	   Hög	  grad	  av	  
strukturering	  

Låg	  grad	  av	  
strukturering	  	  

Hög	  grad	  av	  
standardisering	  

Intervjuer	  där	  man	  önskar	  
göra	  en	  kvantitativ	  analys	  
av	  resultaten	  

Intervju	  med	  öppna	  frågor	  

Låg	  grad	  av	  
standardisering	  	  

Fokuserande	  intervjuer	   Intervjuer	  där	  man	  önskar	  
göra	  en	  kvalitativ	  analys	  av	  
resultaten	  som	  exempelvis	  
journalistiska	  intervjuer.	  	  

Figur	  1.	  Exempel	  på	  intervjuer	  baserat	  på	  kombinationer	  av	  hög/låg	  grad	  av	  strukturering	  
samt	  standardisering	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011,	  76).	  
	  
2.2  Observationer	  
	  
Nedan	  presenteras	  olika	  typer	  av	  observationer.	  
	  
2.2.1  Observationer	  i	  vardagen	  
	  
Att	  observera	  är	  en	  vetenskaplig	  metod	  för	  insamling	  av	  information	  men	  tillämpas	  även	  i	  
vardagliga	  sammanhang,	  oftast	  omedvetet	  och	  baserad	  på	  personlig	  erfarenhet.	  Det	  är	  
kritiskt	  att	  registrera	  och	  planlägga	  observationer	  på	  ett	  systematiskt	  vis.	  Denna	  
explorativa	  undersökningsmetod	  blir	  en	  utgångspunkt	  och	  en	  bas	  för	  att	  därefter	  tillämpa	  
andra	  tekniker	  för	  vidare	  insamling	  av	  information.	  Följande	  kriterier	  måste	  uppfyllas	  för	  
att	  klassificera	  observationer	  som	  ett	  vetenskapligt	  verktyg	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011):	  	  

•   Uppfyller	  ett	  forskningssyfte	  
•   Är	  en	  planerad	  aktivitet	  
•   Skall	  registreras	  systematiskt	  	  

	  
2.2.2  Olika	  typer	  av	  observationer	  
	  
Genomförandet	  av	  observationer	  kan	  ske	  på	  olika	  sätt.	  Observationer	  utförs	  alltså	  
beroende	  på	  hur	  omständigheterna	  ser	  ut,	  dessa	  kan	  kategoriseras	  enligt	  följande:	  
	  

•   Strukturerade	  observationer	  
•   Ostrukturerade	  observationer	  	  

	  
Under	  genomförandet	  kan	  antingen	  strukturerade	  eller	  ostrukturerade	  observationer	  
tillämpas	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  information	  som	  önskas.	  En	  strukturerad	  observation	  
sker	  i	  en	  kontrollerad	  miljö	  (som	  exempelvis	  ett	  laboratorium)	  och	  förutsätter	  att	  
problemet	  är	  väldefinierat.	  Datainsamlingen	  sker	  standardiserat	  och	  här	  har	  man	  möjlighet	  
att	  välja	  önskat	  beteende	  att	  undersöka	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  
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Däremot	  tillämpas	  en	  ostrukturerad	  observation	  då	  strävan	  är	  att	  samla	  in	  så	  mycket	  
information	  som	  möjligt	  kring	  ett	  problem.	  Här	  är	  miljön	  inte	  lika	  kontrollerad	  (som	  
exempelvis	  i	  ett	  oväntat	  scenario)	  utan	  här	  registreras	  det	  mesta	  i	  ögonblickets	  skede.	  
Detta	  brukar	  användas	  i	  ett	  utforskande	  syfte,	  oftast	  har	  man	  vid	  detta	  stadium	  redan	  
ackumulerat	  relativt	  god	  kunskap	  kring	  problemområdet.	  Detta	  kan	  eventuellt	  nyttjas	  på	  
senare	  hand	  genom	  att	  förbereda	  observationsgenomförandet	  kring	  vilka/vem	  som	  skall	  
observeras,	  vilka	  situationer	  samt	  hur	  noteringar	  skall	  ske.	  God	  förberedelse	  är	  alltså	  en	  
grundförutsättning	  för	  att	  maximera	  kunskapsinsamlingen	  vid	  
observationsgenomförandet.	  Då	  en	  ostrukturerad	  observation	  genomförs	  noterar	  
observatören	  vanligen	  genom	  nyckelord.	  Såvida	  observationen	  pågår	  under	  en	  lång	  
kontinuerlig	  period	  kan	  det	  vara	  behövligt	  att	  komplettera	  nyckelorden	  med	  mer	  utförliga	  
noteringar.	  När	  en	  observation	  är	  fullbordad	  krävs	  en	  fullständig	  redogörelse	  kring	  
observationerna	  snarast	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011,	  91-‐‑100).	  
	  
2.3  Värdeflöde	  
	  
Definitionen	  av	  värde	  skapas	  av	  slutkunden	  och	  det	  är	  upp	  till	  verksamheten	  att	  identifiera	  
vad	  detta	  innebär,	  vilka	  egenskaper	  som	  ökar	  värdet	  och	  vad	  förväntningarna	  är.	  	  
	  
”Alltid	  när	  det	  finns	  en	  produkt	  avsedd	  för	  en	  kund,	  så	  finns	  det	  också	  ett	  värdeflöde.	  
Utmaningen	  ligger	  i	  att	  se	  detta	  flöde”	  (Womack	  &	  Jones	  2003,	  refererad	  i	  Petersson,	  
Johansson,	  Broman,	  Blücher	  &	  Alsterman,	  2009).	  	  
	  
Värdeflödet	  omfattar	  aktiviteterna	  som	  både	  skapar	  värde	  och	  inte	  skapar	  värde	  för	  
kunden.	  Strävan	  är	  att	  öka	  dessa	  värdeskapande	  aktiviteter	  och	  antingen	  reducera	  eller	  om	  
möjligt	  eliminera	  de	  icke	  värdeskapande	  aktiviteterna.	  Dessa	  aktiviteter	  delas	  in	  i	  
nedanstående	  kategorier	  (Petersson,	  et	  al.	  2009).	  
	  

•   Värdeskapande	  (VA)	  
•   Icke	  värdeskapande	  (NVA)	  
•   Icke	  värdeskapande	  men	  nödvändiga	  (NNVA)	  

	  
VA-‐‑processer	  är	  processer	  som	  skapar	  värde	  för	  kunden.	  NVA-‐‑processer	  är	  slöserier	  i	  
produktionssammanhang	  som	  inte	  skapar	  värde	  för	  kund.	  Detta	  kan	  exempelvis	  vara	  när	  
man	  är	  i	  väntan	  eller	  i	  rörelse.	  Strävan	  är	  att	  eliminera	  dessa	  typer	  av	  processer	  
fullständigt.	  NNVA-‐‑processer	  är	  operationer	  som	  är	  nödvändiga	  för	  att	  bedriva	  
verksamheten	  men	  som	  inte	  skapar	  värde	  för	  kunden.	  Exempel	  på	  dessa	  typer	  av	  
operationer	  kan	  vara	  långt	  gångavstånd	  för	  att	  hämta	  komponenter	  eller	  låna	  redskap	  från	  
ett	  annat	  område	  i	  företaget.	  Dessa	  typer	  av	  slöserier	  i	  produktionssystemet	  är	  mer	  
invecklade	  och	  svårare	  att	  eliminera	  (Hines	  &	  Rich,	  1997).	  
	  
2.4  7+1	  slöserier	  
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För	  att	  effektivisera	  verksamheten	  krävs	  reducering	  eller	  helst	  eliminering	  av	  slöseri.	  
Företag	  som	  tillämpar	  ett	  lean-‐‑tänk	  strävar	  alltså	  efter	  att	  försöka	  hantera	  avvikelser	  i	  
verksamheten	  och	  undvika	  att	  det	  någonsin	  sker	  igen.	  Detta	  förutsätter	  att	  man	  identifierar	  
och	  skiljer	  på	  det	  som	  skapar	  värde	  för	  företaget	  och	  det	  som	  är	  slöseri,	  inom	  lean	  klassas	  
oftast	  följande	  sju	  former	  (eventuellt	  åtta)	  som	  slöseri	  för	  en	  verksamhet	  (Ahlin	  &	  
Ingelsson	  2013):	  
	  

•   Överproduktion	  
•   Väntan	  
•   Transport	  
•   Överarbete	  
•   Lager	  
•   Rörelse	  
•   Produktion	  av	  defekta	  produkter	  
•   Outnyttjad	  kompetens	  

	  
Överproduktion	  brukar	  medföra	  en	  dominoeffekt	  som	  leder	  till	  andra	  typer	  av	  slöseri	  och	  
är	  precis	  som	  det	  låter,	  att	  man	  producerar	  mer	  än	  det	  kunden	  vill	  ha.	  Detta	  kan	  exempelvis	  
vara	  i	  form	  av	  att	  producera	  i	  förväg	  eller	  i	  alltför	  stora	  partier.	  Väntan	  är	  den	  tiden	  som	  
inte	  skapar	  värde	  för	  kunden,	  exempel	  på	  detta	  kan	  vara	  att	  vänta	  på	  personer	  som	  är	  sena	  
till	  möten	  eller	  att	  redskap	  som	  behövs	  inte	  anlänt	  än.	  Transporter	  internt	  inom	  företag	  är	  
slöseri	  och	  kan	  bero	  på	  brister	  i	  layouten.	  Överarbete	  innebär	  att	  man	  arbetar	  utöver	  det	  
kunden	  kräver	  och	  är	  villig	  att	  betala	  för,	  exempelvis	  genom	  att	  producera	  högre	  kvalité	  än	  
det	  efterfrågade.	  Lager	  har	  både	  för	  och	  nackdelar,	  men	  nackdelarna	  är	  något	  man	  vill	  
eliminera.	  Exempel	  på	  dessa	  nackdelar	  är	  att	  lagret	  blir	  inkurant,	  det	  binder	  kapital	  (i	  vissa	  
fall	  onödigt	  mycket),	  det	  förökar	  ledtiden	  och	  leder	  till	  att	  förmågan	  att	  anpassa	  sig	  till	  
marknadsförändringar	  i	  förhållande	  till	  efterfrågan	  minskar.	  Rörelser	  som	  inte	  bidrar	  i	  
form	  av	  värde	  till	  kund	  är	  slöseri	  och	  kan	  vara	  i	  form	  av	  längre	  gångsträckor	  för	  att	  hämta	  
redskap	  som	  behövs.	  Produktion	  av	  defekta	  produkter	  är	  slöseri,	  framförallt	  i	  form	  av	  
onödigt	  arbete	  som	  det	  tar	  att	  korrigera	  misstag	  man	  gjort.	  Dessa	  typer	  av	  misstag	  kan	  
exempelvis	  vara	  att	  uppgifter	  har	  blivit	  felaktigt	  ifyllda	  som	  lett	  till	  att	  produktionen	  blivit	  
fel.	  Den	  sistnämnde	  kategorin	  av	  slöserier	  vid	  tillämpning	  av	  lean-‐‑tänk	  är	  outnyttjad	  
kompetens.	  Detta	  innebär	  att	  verksamheten	  inte	  utnyttjat	  den	  kompetens	  arbetarna	  
besitter	  och	  går	  därmed	  miste	  om	  eventuella	  idéer	  som	  skulle	  kunna	  leda	  till	  förbättringar	  
(Petersson,	  et	  al.	  2009).	  
	  
2.5  Fiskbensdiagram	  med	  5	  varför	  
	  
När	  man	  väl	  har	  identifierat	  ett	  problem	  ska	  man	  försöka	  bena	  ut	  orsakerna	  till	  problemet.	  
Ett	  utmärkt	  sätt	  att	  göra	  det	  på	  är	  med	  hjälp	  av	  ett	  så	  kallat	  fiskbensdiagram.	  Ishikawa-‐‑
diagram	  eller	  orsak-‐‑verkan-‐‑diagram	  är	  också	  andra	  vanliga	  benämningar	  på	  diagrammet	  
som	  introducerades	  första	  gången	  år	  1943	  av	  Kaoru	  Ishikawa	  i	  Japan	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  
2012).	  	  
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Ett	  fiskbensdiagram	  konstrueras	  genom	  att	  man	  till	  en	  början	  tar	  reda	  på	  huvudorsakerna	  
till	  problemet.	  Det	  kan	  se	  ut	  som	  i	  figuren	  nedan:	  

	  
Figur	  3.	  Exempel	  på	  hur	  fiskbensdiagram	  kan	  konstrueras.	  
	  
Därefter	  väljer	  man	  ett	  av	  dessa	  ”ben”	  som	  man	  undersöker	  mer	  i	  detalj	  och	  förfinar	  
klassificeringen	  ytterligare.	  När	  man	  känner	  sig	  klar	  med	  det	  går	  man	  över	  till	  nästa	  ben	  
och	  så	  vidare,	  tills	  man	  har	  gått	  igenom	  alla.	  Ett	  färdigt	  diagram	  bör	  vara	  benigt,	  det	  vill	  
säga	  ha	  många	  ben	  på	  skelettet	  för	  att	  anses	  vara	  lämpligt	  för	  användning.	  För	  att	  få	  det	  
benigt	  kan	  man	  tillämpa	  ”fem	  varför”-‐‑metoden	  på	  fiskbensdiagrammets	  olika	  ben	  
(Bergman	  &	  Klefsjö,	  2012).	  	  
	  
2.5.1  Fem	  varför	  
	  
Teoretiskt	  sett	  är	  ”fem	  varför”	  en	  ganska	  enkel	  metod	  att	  förstå	  och	  går	  ut	  på	  att	  man	  
ställer	  frågan	  ”varför?”	  fem	  gånger	  till	  en	  upptäckt	  avvikelse	  eller	  orsak.	  För	  varje	  svar	  man	  
kan	  ge	  på	  frågan	  kommer	  man	  närmare	  en	  rotorsak	  till	  exempelvis	  en	  avvikelse.	  Det	  blir	  
allt	  svårare	  att	  svara	  på	  frågan	  ju	  närmare	  rotorsaken	  man	  kommer	  så	  det	  gäller	  verkligen	  
att	  tänka	  till	  och	  svara	  ”rätt”	  eftersom	  att	  svaret	  på	  nästa	  fråga	  bygger	  på	  svaret	  på	  frågan	  
innan.	  När	  den	  femte	  frågan	  är	  besvarad	  ska	  rotorsaken	  ha	  hittats	  och	  det	  är	  då	  man	  sätter	  
in	  resurser	  för	  att	  åtgärda	  problemet.	  Det	  optimala	  vore	  att	  hitta	  rotorsaken	  och	  åtgärda	  
den	  i	  förebyggande	  syfte	  (Petersson,	  et	  al.	  2009).	  	  
	  
För	  att	  komma	  fram	  till	  ett	  vettigt	  resultat	  med	  ”fem	  varför”-‐‑metoden	  måste	  problemet	  
vara	  specificerat.	  Ett	  generellt	  problem	  har	  förmodligen	  en	  mängd	  olika	  anledningar	  och	  
därmed	  ett	  flertal	  orsaker	  så	  därför	  måste	  man	  rikta	  fokus	  på	  just	  ett	  specifikt	  problem.	  En	  
annan	  viktigt	  sak	  man	  som	  ledning	  ska	  ta	  hänsyn	  till	  är	  att	  ifrågasätta	  processen	  och	  inte	  
någon	  person.	  Man	  ska	  alltså	  utgå	  ifrån	  att	  alla	  gör	  sitt	  yttersta.	  Petersson,	  et	  al.	  (2009)	  
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menar	  att	  det	  skapas	  en	  positiv	  anda	  bland	  medarbetarna	  och	  att	  de	  då	  säger	  till	  ifall	  de	  
skulle	  upptäcka	  eventuella	  avvikelser.	  	  	  
	  
2.6  Lean	  och	  5S	  	  
	  
Här	  nedan	  presenteras	  teorin	  om	  Lean	  och	  5S.	  
	  
2.6.1  Lean	  
	  
Modig	  och	  Åhlström	  (2011,	  s.73)	  påstår	  att	  det	  är	  svårt	  att	  urskilja	  vad	  som	  är	  lean	  och	  inte	  
eftersom	  att	  det	  definieras	  på	  olika	  sätt.	  Vissa	  behandlar	  lean	  lite	  abstrakt,	  som	  en	  filosofi	  
eller	  kultur,	  medan	  andra	  ser	  mer	  konkret	  på	  det	  och	  menar	  att	  det	  handlar	  om	  arbetssätt,	  
metoder	  och	  verktyg.	  I	  nuläget	  finns	  det	  inte	  heller	  någon	  allmänt	  accepterad	  definition.	  	  
	  
Petersson,	  et	  al.	  (2009,	  s.	  13)	  förklarar	  att	  lean	  inte	  ska	  ses	  som	  en	  aktivitet	  eller	  metod	  
som	  genomförs	  för	  att	  sedan	  anse	  sig	  vara	  färdig.	  Lean	  ska	  istället	  ses	  som	  ett	  
förhållningssätt	  eller	  en	  strategi	  för	  hur	  organisationen	  ska	  bedrivas.	  Lean-‐‑begreppet	  kan	  
man	  alltså	  se	  som	  en	  slags	  huvudrubrik	  där	  bland	  annat	  företagskultur,	  ledarskap	  och	  
metoder	  kan	  ses	  som	  underrubriker	  till	  denna.	  Genom	  att	  ha	  tankesättet	  ”eliminera	  allt	  
slöseri”,	  som	  lean	  egentligen	  går	  ut	  på,	  finns	  det	  stora	  möjligheter	  till	  att	  få	  en	  bättre	  
lönsamhet	  och	  konkurrenskraft	  genom	  att	  öka	  produktiviteten	  och	  flexibiliteten.	  Bergman	  
och	  Klefsjö	  (2012,	  s.	  588)	  är	  inne	  på	  samma	  spår	  och	  menar	  att	  fokus	  ligger	  på	  att	  skapa	  
värde	  för	  kunderna.	  Allt	  som	  inte	  skapar	  värde	  för	  befintliga	  eller	  framtida	  kunder	  ses	  
potentiellt	  som	  slöseri.	  	  
	  
2.6.2  5S	  
	  
5S	  är	  en	  metod	  inom	  Lean	  som	  handlar	  om	  att	  skapa	  en	  organiserad	  och	  funktionell	  
arbetsplats,	  vilket	  anses	  vara	  avgörande	  för	  att	  kunna	  utföra	  ett	  standardiserat	  arbete	  på	  
arbetsplatsen.	  En	  sådan	  arbetsplats	  ger	  förhoppningsvis	  upphov	  till	  en	  ökad	  produktivitet	  
och	  minskat	  slöseri.	  De	  5S:en	  som	  metoden	  innebär	  kommer	  från	  japanskan	  och	  är	  utan	  
inbördes	  ordning:	  Städa,	  Strukturera,	  Sortera,	  Standardisera	  samt	  Självdisciplin	  (Petersson,	  
et	  al.	  2009).	  	  
	  

Ø   Seiri	  –	  Sortera	  
	  
Översatt	  från	  japanskan	  betyder	  Seiri	  ungefär	  ”snyggt	  och	  prydligt”	  och	  handlar	  alltså	  om	  
att	  sortera	  saker	  i	  grupper	  men	  samtidigt	  också	  att	  avlägsna	  det	  som	  inte	  behövs	  på	  
arbetsplatsen.	  Detta	  medför	  bland	  annat	  förenklade	  arbetsuppgifter	  och	  ett	  mer	  effektivt	  
utnyttjande	  av	  arbetsplatsutrymmet	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2012).	  	  
	  

Ø   Seiton	  –	  Strukturera	  
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Seiton	  betyder	  ungefär	  ”organisera”	  eller	  ”strukturera”	  och	  går	  ut	  på	  att	  allt	  ska	  ha	  sin	  
avsedda	  plats	  för	  att	  man	  enkelt	  och	  snabbt	  ska	  hitta	  det.	  Är	  detta	  gjort	  på	  ett	  genomtänkt	  
sätt	  bidrar	  det	  till	  ett	  bättre	  arbetsflöde	  som	  i	  sin	  tur	  bidrar	  till	  effektivitet	  (Bergman	  &	  
Klefsjö,	  2012).	  
	  

Ø   Seiso	  –	  Städa	  
	  
Seiso	  kan	  översättas	  till	  ”städning”	  eller	  ”rengöring”	  och	  syftar	  på	  arbetsplatser	  som	  är	  
rena	  och	  prydliga.	  För	  att	  skapa	  rutiner	  där	  alla	  som	  jobbar	  på	  arbetsplatsen	  kan	  följa	  är	  
det	  bäst	  att	  dokumentera	  arbetet,	  exempelvis	  med	  foton	  (Bergman	  &	  Klefsjö,	  2012).	  
	  

Ø   Seiketsu	  –	  Standardisera	  
	  
När	  ovanstående	  tre	  steg	  är	  implementerade	  och	  man	  är	  överens	  om	  hur	  arbetsplatsen	  ska	  
se	  ut	  skall	  arbetet	  standardiseras.	  Det	  ska	  bland	  annat	  framgå	  av	  den	  nya	  standarden	  vilka	  
föremål	  som	  ska	  finnas	  på	  arbetsplatsen,	  hur	  de	  ska	  vara	  strukturerade	  samt	  vilka	  
städrutiner	  som	  gäller.	  Standarden	  ska	  vara	  utförd	  på	  så	  sätt	  att	  den	  ska	  vara	  enkel	  att	  följa	  
och	  att	  alla	  kan	  tillämpa	  den	  (Petersson,	  et	  al.	  2009).	  	  
	  

Ø   Shitsuke	  –	  Självdiciplin	  
	  
Det	  viktigaste	  men	  också	  det	  svåraste	  momentet.	  Det	  går	  ut	  på	  att	  verkligen	  få	  alla	  
medarbetare	  att	  följa	  den	  överenskomna	  standarden.	  Det	  är	  inte	  alltid	  det	  lättaste	  eftersom	  
att	  man	  kanske	  måste	  ändra	  attityd	  och	  inställning	  på	  vissa	  personer	  som	  har	  haft	  sin	  egen	  
standard	  i	  många	  år.	  Därför	  får	  man	  räkna	  med	  att	  detta	  moment	  kan	  ta	  flera	  år	  för	  att	  få	  
det	  att	  fungera	  bra.	  Detta	  gäller	  inte	  bara	  medarbetarna	  utan	  ledningen	  också.	  Ledningen	  
måste	  ha	  tålamod	  för	  att	  få	  igenom	  ändringen	  samtidigt	  som	  de	  måste	  påminna	  arbetarna	  
om	  den	  nya	  standarden,	  annars	  finns	  risken	  att	  det	  mesta	  av	  arbetet	  går	  förlorat	  
(Petersson,	  et	  al.	  2009).	  
	  
2.6.3  Framgångsfaktorer	  för	  5S	  
	  
Petersson,	  et	  al.	  (2009)	  menar	  att	  det	  till	  en	  början	  krävs	  en	  tydlig	  problemformulering	  och	  
en	  engagerad	  ledning	  som	  engagerar	  arbetarna	  för	  att	  lyckas	  med	  5S-‐‑metodiken.	  Att	  
tillämpa	  5S	  i	  syfte	  att	  skapa	  ordning	  och	  reda	  blir	  oftast	  inte	  mer	  än	  bara	  ett	  städprojekt,	  
alltså	  inget	  som	  i	  längden	  blir	  hållbart.	  	  
	  
Ledningens	  uppgift	  är	  inte	  bara	  att	  starta	  igång	  5S-‐‑projektet,	  utan	  de	  måste	  göra	  
kontinuerliga	  avstämningar	  med	  arbetarna	  och	  efterfråga	  resultat	  på	  ett	  konstruktivt	  sätt.	  
Det	  ger	  ett	  tillfälle	  för	  arbetarna	  att	  prata	  om	  deras	  senaste	  förbättringar	  och	  vad	  de	  tänker	  
i	  nästa	  steg.	  Allt	  detta	  är	  avgörande	  för	  att	  driva	  förbättringsarbetet	  och	  förbättra	  
verksamheten.	  Ledningen	  måste	  även	  vara	  beredd	  på	  att	  det	  är	  en	  lång	  process	  man	  måste	  
genomgå	  för	  att	  få	  märkbara	  resultat.	  Om	  man	  bryter	  ner	  förbättringsprocessen	  i	  små	  steg	  
blir	  det	  lättare	  för	  alla	  inblandade	  att	  förstå	  och	  hänga	  med.	  Till	  slut	  kan	  medarbetarna	  
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själva	  se	  kontrollera	  att	  allt	  är	  som	  det	  ska	  och	  tänka	  på	  genomförandet	  av	  nästa	  steg.	  Går	  
arbetet	  för	  snabbt	  finns	  risken	  att	  det	  inte	  får	  ett	  ordentligt	  fäste	  i	  organisationen	  och	  kan	  i	  
värsta	  fall	  rinna	  ut	  i	  sanden	  (Petersson,	  et	  al.	  2009).	  	  
	   	  



 

13 
 

3.  Genomförande	  
Detta	  kapitel	  beskriver	  genomförandet	  av	  metoderna	  som	  i	  nästkommande	  kapitel	  
analyseras.	  	  
	  
3.1	  Identifiera	  problemet	  
	  
Identifiering	  av	  problemen	  görs	  främst	  genom	  observationer	  av	  verkstad	  och	  lager.	  
	  
3.1.1	  Lagerobservation	  och	  intervju	  
	  
För	  att	  kunna	  fastställa	  nuläget	  i	  lagret	  och	  identifiera	  eventuella	  problem	  utfördes	  två	  
observationer	  vid	  två	  olika	  tillfällen	  med	  olika	  syften	  och	  däremellan	  även	  en	  intervju	  med	  
en	  från	  verkstadspersonalen	  för	  att	  komplettera	  observationerna.	  	  
	  
Inför	  det	  första	  observationstillfället	  var	  planen	  att	  få	  en	  övergripande	  uppfattning	  om	  hur	  
anläggningen	  ser	  ut	  och	  hur	  verkstad	  och	  lager	  är	  kopplade	  till	  varandra.	  Detta	  gjordes	  
genom	  att	  gå	  runt	  några	  varv	  i	  anläggningen	  och	  samtidigt	  rita/anteckna	  vad	  som	  
observerades	  (se	  figur	  4).	  Emellanåt	  fördes	  några	  kortare	  samtal	  med	  personalen	  på	  plats	  
för	  att	  antingen	  bekräfta	  en	  tanke	  eller	  för	  att	  få	  svar	  på	  en	  fråga,	  till	  exempel	  om	  var	  
gränsen	  mellan	  verkstad	  och	  lager	  går.	  Vid	  detta	  skede	  identifierades	  även	  en	  person	  som	  
skribenterna	  ansåg	  vara	  lämplig	  för	  en	  senare	  intervju.	  I	  slutet	  av	  dagen	  gjordes	  en	  
sammanfattning	  av	  vad	  som	  observerats	  samt	  vilka	  områden	  som	  för	  arbetet	  ansågs	  var	  
relevanta	  för	  nästa	  observation.	  	  
	  

	  
Figur	  4.	  Skiss	  över	  verkstad	  och	  lager.	  
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Efter	  den	  första	  observationen	  så	  planerades	  det	  in	  en	  intervju	  med	  en	  arbetare	  från	  
verkstaden.	  Planen	  med	  intervjun	  var	  att	  få	  teoretisk	  information	  om	  hur	  lagerhanteringen	  
går	  till	  i	  nuläget	  och	  på	  så	  sätt	  ha	  det	  med	  sig	  till	  nästa	  observation.	  Tanken	  var	  alltså	  att	  
först	  veta	  hur	  det	  teoretiskt	  sett	  går	  till	  för	  att	  sedan	  lättare	  kunna	  studera	  det	  i	  praktiken	  
och	  på	  så	  sätt	  känna	  igen	  sig	  när	  momenten	  utförs.	  Även	  vad	  intervjuaren	  tyckte	  om	  den	  
nuvarande	  situationen	  ansågs	  vara	  av	  intresse	  för	  vidare	  analys	  och	  slutsats.	  Därför	  
utformades	  frågorna	  utifrån	  detta	  tankesätt.	  Frågorna	  anses	  av	  skribenterna	  för	  övrigt	  har	  
en	  hög	  grad	  av	  standardisering	  och	  en	  normal/låg	  grad	  av	  strukturering.	  När	  väl	  intervjun	  
genomfördes	  så	  agerade	  en	  av	  skribenterna	  som	  intervjuare	  samtidigt	  som	  den	  andra	  
skrev	  ner	  deltagarens	  svar.	  Svaren	  sparades	  för	  att	  senare	  användas	  vid	  analys	  av	  
problemen.	  Se	  bilaga	  1	  i	  Appendix	  för	  fullständig	  intervju.	  
	  
Planen	  inför	  det	  andra	  observationstillfället	  gick	  ut	  på	  att	  fokusera	  på	  de	  delar	  av	  verkstad	  
och	  lager	  som	  ansågs	  vara	  relevanta	  för	  arbetet,	  det	  vill	  säga	  lagerhanteringen	  av	  axlarna,	  
från	  det	  att	  de	  kommit	  ut	  från	  färgrummet	  till	  utställning	  för	  leverans.	  Utförandet	  av	  
observationen	  gjordes	  efter	  kontakt	  med	  samma	  arbetare	  som	  intervjuades,	  där	  syftet	  var	  
att	  tidsmässigt	  anpassa	  observationen	  med	  axlar	  som	  var	  färdiglackerade.	  Observationen	  
delades	  därefter	  upp	  i	  två	  delar.	  Den	  första	  delen	  berörde	  lagerhanteringen	  från	  
verkstadspersonalens	  sida	  och	  den	  andra	  från	  lagerpersonalens.	  I	  den	  första	  delen	  
studerades	  hur	  verkstadspersonal	  hanterar	  axlarna	  och	  även	  deras	  rörelsemönster,	  vilket	  
kom	  att	  ha	  betydelse	  för	  att	  kunna	  kartlägga	  flödet	  för	  vidare	  analys.	  Bland	  annat	  kunde	  
beslut	  om	  att	  införa	  ytterligare	  en	  avgränsning	  angående	  att	  ta	  hänsyn	  till	  axlar	  kortare	  än	  
1100	  mm	  tas	  vid	  denna	  punkt.	  En	  arbetare	  från	  verkstaden	  visade	  och	  förklarade	  hur	  
lagerpersonalen	  arbetar.	  Han	  berättade	  hur	  hela	  processen,	  från	  det	  att	  lagerpersonalen	  
skriver	  ut	  orderplockningspappret	  tills	  axlarna	  ställs	  ut	  på	  leveransställaget,	  gick	  till.	  	  
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3.1.2	  Verkstadsobservation	  
	  
Tre	  stycken	  observationer	  tillämpades	  i	  verkstaden	  under	  tre	  dagar	  där	  tanken	  med	  den	  
första	  observationen	  var	  att	  försöka	  identifiera	  alla	  processer.	  De	  två	  andra	  dagarna	  var	  för	  
att	  skribenterna	  skulle	  undersöka	  värdeflödet	  samt	  identifiera	  slöserier.	  
	  
Vid	  den	  första	  observationen	  av	  verkstaden	  överblickades	  alla	  arbetsstationer	  som	  
nyproduktionsflödet	  av	  axlar	  innehåller	  (figur	  5),	  vilket	  skedde	  med	  verkstadspersonal	  
som	  snabbt	  förklarade	  de	  olika	  stationerna.	  	  
	  
	  

	  
Figur	  5:	  Ordningen	  av	  arbetsstationen	  i	  verkstaden.	  Observera	  dock	  att	  den	  fysiska	  
placeringen	  inte	  nödvändigtvis	  följer	  denna	  ordning.	  
	  
Vid	  den	  andra	  och	  tredje	  observationen	  togs	  tid	  på	  det	  operatören	  utförde	  vid	  respektive	  
station.	  Detta	  gjordes	  genom	  att	  först	  identifiera	  alla	  arbetsmoment	  i	  arbetsstationerna	  
tillsammans	  med	  operatören	  innan	  han	  började	  sitt	  arbete	  och	  sedan	  klocka	  tiden.	  En	  
Excelmall	  för	  ifyllning	  av	  aktivitet	  och	  tid	  hade	  förberetts	  innan	  observationen,	  se	  de	  
fullständiga	  resultaten	  i	  bilaga	  2	  i	  Appendix.	  	  
	  
3.2  Modellera	  fram	  resultat	  
	  
För	  att	  modellera	  fram	  resultatet	  användes	  olika	  metoder.	  Nedan	  presenteras	  dessa	  metoder	  
som	  genomfördes	  för	  att	  komma	  fram	  till	  skribenternas	  sökta	  resultat.	  	  
	  
3.2.1  Processkartläggning	  i	  lagret	  
	  
Med	  främst	  observationerna	  men	  också	  intervjun	  som	  underlag	  kunde	  en	  
processkartläggning	  ritas	  upp	  för	  lagret.	  Planen	  var	  att	  rita	  upp	  flödet	  för	  att	  enklare	  kunna	  



 

16 
 

visualisera	  det	  framför	  sig	  men	  för	  att	  kunna	  studera	  de	  olika	  delarna	  av	  det	  och	  på	  så	  sätt	  
försöka	  identifiera	  möjliga	  förbättringsmöjligheter,	  i	  synnerhet	  om	  det	  fanns	  möjlighet	  att	  
kapa	  tid	  i	  något	  led.	  En	  viktig	  faktor	  för	  att	  kunna	  validera	  resultaten	  var	  att	  undersöka	  
vilka	  tider	  det	  i	  så	  fall	  går	  att	  påverka	  utifrån	  skribenternas	  perspektiv	  samt	  vad	  som	  anses	  
som	  icke	  värdeskapande.	  Flödet	  delades	  upp	  i	  två	  separata	  kartläggningar	  (med	  
anledningen	  av	  de	  två	  olika	  observationsdelarna).	  Det	  ena	  är	  under	  tiden	  axeln	  hanteras	  av	  
verkstadspersonalen	  (se	  figur	  6)	  och	  den	  andra	  under	  tiden	  lagerpersonalen	  hanterar	  den	  
(se	  figur	  7).	  

	  
Figur	  6.	  Processkartläggning	  av	  verkstadspersonalens	  lagerhantering.	  

	  
Figur	  7.	  Processkartläggning	  av	  lagerpersonalens	  lagerhantering.	  
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3.2.2  Studiebesök	  på	  Scania	  
	  
Urvalet	  av	  anläggning	  där	  studiebesöket	  skulle	  genomföras	  baserades	  på	  hur	  lika	  
produkter	  de	  har	  i	  jämförelse	  med	  GKN	  samt	  hur	  pass	  standardiserat	  de	  jobbar.	  Scanias	  
axelmontering	  ansågs	  av	  skribenterna	  vara	  det	  lämpligaste	  stället	  då	  de	  hanterar	  axlar	  
samt	  är	  världsledande	  när	  det	  kommer	  till	  standardiserat	  arbete.	  Eftersom	  studenterna	  
innan	  besöket	  var	  medvetna	  om	  att	  skillnader	  i	  storlek	  på	  respektive	  anläggning	  och	  
tillverkningsvolym	  var	  stora	  så	  gjordes	  studiebesöket	  i	  syfte	  att	  ta	  inspiration	  från	  Scania	  
snarare	  än	  att	  försöka	  tillämpa	  deras	  processer	  på	  GKN.	  Under	  besöket	  antecknades	  
potentiella	  inspirationskällor	  för	  eventuell	  tillämpning	  på	  arbetet.	  	  
	  
Efter	  besöket	  på	  Scania	  fortsatte	  arbetet	  med	  att	  sammanfatta	  alla	  inspirationskällor.	  Det	  
mesta	  sållades	  bort	  eftersom	  det	  inte	  var	  praktiskt	  nog	  för	  någon	  form	  av	  tillämpning	  på	  
GKN	  men	  två	  anteckningar	  ansågs	  vara	  intressanta.	  Dessa	  var	  ”standardiserat	  arbete	  som	  
innebär	  att	  fel	  enklare	  upptäcks”	  samt	  ”förbereda	  för	  det	  nästkommande	  momentet”.	  	  
	  
3.2.3  Fiskbensdiagram	  för	  lager	  
	  
Med	  hjälp	  av	  metoder	  som	  intervjuer,	  observationer	  och	  processkartläggning	  kunde	  olika	  
huvudproblem	  definieras	  och	  ett	  fiskbensdiagram	  skissas	  upp.	  Brainstorming	  tillsammans	  
med	  en	  överblick	  över	  ovan	  nämnda	  metoder	  låg	  till	  grund	  för	  att	  hitta	  orsakerna	  till	  
huvudproblemen.	  Här	  nedan	  ses	  resultatet	  av	  fiskbensdiagrammet	  (figur	  8).	  	  	  
	  

	  
Figur	  8.	  Resultat	  av	  genomfört	  fiskbensdiagram.	  
	  
Som	  det	  framkommer	  av	  fiskbensdiagrammet	  så	  finns	  fyra	  stycken	  problemområden.	  De	  
största	  områdena	  anses	  vara	  de	  två	  bakre	  benen,	  varför	  ”fem	  varför”	  har	  kunnat	  tillämpas	  
där.	  ”Fem	  varför”	  har	  använts	  på	  så	  sätt	  att	  skribenterna	  har	  utgått	  från	  rubriken	  på	  
orsaken,	  t.ex.	  ”arbetarna	  gör	  på	  sitt	  sätt”	  och	  sedan	  ställt	  frågan	  ”varför?”	  fem	  gånger.	  Det	  



 

18 
 

första	  svaret	  på	  den	  frågan	  blir	  i	  detta	  fall	  den	  gren	  som	  är	  närmast	  mittenskelettet	  av	  
diagrammet.	  Till	  exempel:	  	  	  
	  
Arbetarna	  gör	  på	  sitt	  sätt:	  Varför?	  -‐‑>	  De	  har	  alltid	  gjort	  så	  -‐‑>	  Varför?	  -‐‑>	  De	  utgår	  från	  
gammal	  inlärning	  -‐‑>	  Varför?	  -‐‑>	  Ingen	  har	  övertygat	  de	  om	  effektivare	  o.s.v.	  
	  
Det	  övre	  benet	  till	  vänster	  skall	  tolkas	  på	  exakt	  samma	  sätt.	  På	  de	  två	  främre	  benen	  har	  fem	  
varför	  inte	  kunnat	  tillämpas	  eftersom	  att	  det	  inte	  har	  funnits	  tillräckligt	  många	  orsaker.	  	  
	  
Fiskbensdiagrammet	  gav	  en	  visuell	  bild	  över	  huvudproblemen	  i	  lagerhanteringen	  samt	  de	  
möjliga	  orsakerna	  till	  dessa.	  Utifrån	  detta	  kunde	  resonemang	  kring	  nuvarande	  problem	  
dras	  och	  på	  så	  vis	  styrka	  eventuella	  påståenden	  om	  ändringar	  i	  lagerhanteringen.	  
	  
3.2.4   5S	  -‐	  för	  ett	  mer	  strukturerat	  arbetssätt	  
	  
Planen	  med	  att	  arbeta	  med	  5S	  lades	  upp	  på	  så	  sätt	  att	  varje	  S	  skulle	  studeras	  för	  sig	  med	  
hjälp	  av	  resultaten	  från	  de	  tidigare	  genomförda	  metoderna	  (processkartläggning,	  
studiebesök,	  observationer	  m.fl.).	  
 
För	  att	  identifiera	  ostruktur	  i	  flödet	  gick	  skribenterna	  först	  stegvis	  igenom	  
processkartläggningen	  av	  lagret	  och	  försökte	  finna	  var	  sortering	  kan	  tillämpas.	  Även	  
intervjusvaren	  och	  anteckningarna	  från	  observationerna	  var	  för	  skribenterna	  intressanta.	  
Från	  ett	  av	  intervjusvaren	  framkom	  det	  att	  det	  inte	  fanns	  någon	  sortering	  på	  
utställningsytan	  och	  det	  stämde	  överens	  med	  anteckningarna	  från	  observationerna.	  Utifrån	  
detta	  riktade	  skribenterna	  fokus	  på	  att	  föreslå	  förbättringsalternativ	  för	  utställningsytan.	  	  
	  
Ungefär	  samma	  tillvägagångssätt	  som	  i	  S:et	  innan	  användes	  för	  att	  hitta	  möjliga	  
struktureringsmöjligheter.	  Skillnaden	  här	  var	  dock	  att	  skribenterna	  hade	  med	  
inspirationskällan	  från	  besöket	  på	  Scania	  i	  tankarna,	  vilken	  gick	  ut	  på	  att	  effektivt	  
förbereda	  inför	  nästa	  moment.	  Det	  hjälpte	  bland	  annat	  till	  att	  föreslå	  en	  flytt	  av	  en	  viss	  del	  
av	  kragarna	  bredvid	  pallarna	  samt	  att	  eventuellt	  förbereda	  en	  pall	  med	  en	  krage	  när	  
axlarna	  är	  klara	  i	  färgrummet.	  Att	  flytta	  en	  del	  av	  kragarna	  är	  på	  grund	  av	  att	  både	  
verkstads-‐‑	  och	  lagerpersonalen	  är	  i	  behov	  av	  dessa.	  De	  två	  andra	  punkterna	  under	  
rubriken	  strukturera	  kunde	  föreslås	  efter	  att	  mindre	  samtal	  med	  personalen	  på	  plats	  under	  
den	  andra	  observationen.	  Exempelvis	  frågade	  skribenterna	  hur	  personalen	  hanterade	  
akuta	  leveranser	  och	  ifall	  det	  skedde	  regelbundet.	  Svaret	  var	  att	  verkstadspersonalen	  
muntligt	  brukar	  säga	  till	  lagerpersonalen	  att	  akuta	  leveranser	  måste	  hanteras	  (detta	  
analyseras	  senare	  under	  avsnittet	  ”Resultat	  och	  analys”).	  Detta	  gav	  skribenterna	  tanken	  om	  
att	  föreslå	  en	  så	  kallad	  akutruta.	  Mer	  eller	  mindre	  samma	  process	  gjordes	  vid	  förslaget	  om	  
att	  införa	  axellängd	  på	  orderplockningspappret.	  
	  
Angående	  städningen	  så	  låg	  främst	  observationerna,	  men	  även	  också	  teorin	  om	  5S	  (som	  
hittas	  i	  kapitel	  2,	  ”Teoretisk	  referensram”),	  till	  grund	  för	  att	  föreslå	  hur	  detta	  S	  kan	  
tillämpas.	  Under	  observationerna	  noterade	  skribenterna	  att	  exempelvis	  att	  vagnar	  eller	  
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utstickande	  pallar	  kunde	  stå	  i	  gångvägen	  vilket	  gav	  tanken	  om	  att	  förbättringsmöjligheter	  
finns	  i	  detta	  avseende.	  	  
	  
Gällande	  de	  två	  sista	  S:en	  (Standardisera	  och	  Självdisciplin)	  så	  var	  det	  utifrån	  teorin	  om	  
hur	  dessa	  kan	  implementeras	  som	  låg	  som	  grund	  för	  förslagen.	  Det	  som	  skribenterna	  mest	  
fokuserade	  på	  var	  att	  anpassa	  dessa	  två	  just	  till	  GKN	  Tullinge.	  
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4.  Resultat	  och	  analys	  
	  
Resultat	  och	  analyskapitlet	  beskriver	  analyser	  som	  baseras	  på	  resultat	  från	  undersökningen.	  
	  
4.1	  Effektivare	  arbetsprocess	  i	  lagret	  
	  
Vi	  anser	  att	  det	  är	  icke	  värdeskapande	  tid	  som	  går	  åt	  för	  att	  hämta	  en	  krage	  där	  den	  står	  
idag.	  Denna	  tid	  kan	  kapas	  genom	  att	  flytta	  en	  del	  av	  kragarna	  intill	  pallarna	  utanför	  
färgrummet. 
	  

	  
Figur	  9.	  Ny	  föreslagen	  arbetsprocess	  där	  momentet	  ”hämtning	  av	  pallkrage”	  är	  eliminerat.	  
	  
Ett	  annat	  moment	  som	  vi	  anser	  är	  icke	  värdeskapande	  är	  tiden	  det	  tar	  från	  att	  
orderplockningspappret	  är	  utskrivet	  till	  det	  att	  axlarna	  är	  plockade	  för	  vidare	  paketering.	  
Det	  är	  svårt	  att	  göra	  en	  tidmätning	  på	  hur	  lång	  denna	  process	  är	  i	  nuläget	  på	  grund	  av	  att	  
storlek	  och	  antal	  på	  axlarna	  varierar.	  Vi	  anser	  att	  tillämpning	  av	  sortering	  och	  
strukturering	  som	  vi	  fick	  fram	  av	  5S-‐‑resultatet	  i	  detta	  sammanhang	  kommer	  att	  
effektivisera	  arbetet	  för	  lagerpersonalen	  och	  göra	  processen	  kortare	  tidsmässigt.	  Ifall	  
längderna	  på	  axlarna	  står	  på	  orderplockningspappret	  och	  axlarna	  på	  utställningsytan	  är	  
sorterade	  så	  kommer	  lagerpersonalen	  snabbare	  veta	  var	  de	  ska	  leta	  för	  att	  hitta	  axlarna.	  
	  
4.2  Resultat	  av	  5S-‐inventering	  av	  lagret	  
	  
Resultaten	  av	  sortera,	  strukturera	  och	  städa	  anser	  vi	  är	  de	  viktigaste	  och	  de	  som	  man	  
snabbt	  kan	  tillämpa.	  De	  ligger	  sedan	  till	  grund	  för	  hur	  standarden	  och	  självdisciplinen	  skall	  
se	  ut.	  Arbetet	  med	  att	  standardisera	  och	  få	  ordning	  på	  självdisciplinen	  tar	  längre	  tid.	  
	  
Sortera:	  	  	  

•   Sortera	  axlarna	  baserat	  på	  längden.	  Exempelvis	  de	  mellan	  300-‐‑700	  mm	  och	  700-‐‑
1100	  mm.	  

•   Inför	  markerade	  zoner	  utifrån	  sortering	  av	  längd	  på	  axlarna,	  exempelvis	  med	  hjälp	  
av	  färger	  och/eller	  texter.	  	  

	  
Strukturera:	  

•   Flytta	  en	  del	  av	  kragarna	  till	  en	  effektivare	  plats,	  som	  exempelvis	  bredvid	  pallarna.	  	  
•   Inför	  en	  ”akutruta”,	  det	  vill	  säga	  ett	  rödmarkerat	  område	  för	  akuta	  leveranser.	  
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•   Inför	  information	  om	  axellängd	  på	  orderplockningspappret	  som	  lagerpersonalen	  
hanterar.	  	  

	  
Städa:	  

•   Håll	  gångar	  och	  arbetsområden	  fria	  från	  prylar	  och	  föremål	  som	  inte	  tillhör	  avsedd	  
plats.	  

	  
Standardisera:	  

•   Standarden	  skall	  bestå	  av	  de	  tre	  ovanstående	  S:en.	  Inför	  exempelvis	  listor	  på	  vad	  
som	  ska	  finnas	  på	  respektive	  plats.	  	  

•   Håll	  ett	  introduktionsmöte	  med	  arbetarna	  angående	  det	  nya	  arbetssättet.	  
	  
Självdisciplin:	  

•   Avstämningsmöten	  och	  kvalitetskontroller.	  Säkerställ	  att	  personalen	  följer	  den	  nya	  
standarden	  samt	  att	  utrustningen	  finns	  på	  rätt	  plats	  (som	  exempelvis	  att	  kragen	  är	  
på	  dess	  avsedda	  plats).	  

	  
När	  det	  kommer	  till	  att	  sortera	  identifierade	  vi	  två	  förbättringsmöjligheter	  i	  hanteringen	  av	  
axlarna	  som	  står	  på	  utställningsytan,	  det	  vill	  säga	  de	  som	  är	  färdigmålade	  och	  som	  senare	  
skall	  hanteras	  av	  lagerpersonalen.	  I	  nuläget	  finns	  inget	  system	  som	  de	  sorteras	  efter,	  utan	  
ställs	  ut	  där	  det	  finns	  ledig	  plats.	  Vi	  anser	  att	  detta	  kan	  förbättras	  genom	  att	  försöka	  sortera	  
de	  efter	  längd.	  Ett	  förslag	  är	  att	  sortera	  axlarna	  i	  längderna	  mellan	  300-‐‑700	  mm	  och	  700-‐‑
1100	  millimeter.	  Detta	  förutsätter	  att	  utställningsytan	  markeras	  i	  olika	  zoner,	  förslagsvis	  
med	  hjälp	  av	  tejp,	  och	  att	  längden	  på	  axlarna	  alltid	  står	  på	  orderplockningspappret.	  Vi	  
föreslår	  att	  man	  delar	  yta	  1	  i	  två	  delar	  och	  till	  vänster	  om	  den	  (se	  figur	  10)	  införa	  en	  
rödmarkerad	  zon	  där	  axlar	  som	  skall	  akutlevereras	  ställs.	  Då	  vet	  lagerpersonalen	  direkt	  
var	  de	  ska	  leta	  ifall	  de	  skall	  hantera	  en	  prioriterad	  order	  som	  tidigare	  nämnts	  i	  avsnittet	  
”4.1	  Effektivare	  flöde”.	  Vi	  föreslår	  även	  att	  yta	  3	  delas	  på	  samma	  vis	  där	  den	  högra	  delen	  av	  
den	  ytan	  kan	  användas	  för	  axlar	  över	  1100	  mm.	  Sedan	  kan	  man	  införa	  ytterligare	  två	  lika	  
stora	  zoner	  mellan	  den	  högra	  halvan	  av	  yta	  1	  och	  den	  vänstra	  halvan	  av	  yta	  3	  där	  axlar	  
mellan	  300-‐‑700	  mm	  skall	  stå	  i	  den	  ena	  zonen	  och	  axlar	  mellan	  700-‐‑1100	  skall	  stå	  i	  den	  
andra.	  På	  detta	  vis	  vet	  lagerpersonalen	  exakt	  var	  de	  ska	  leta	  när	  de	  hanterar	  en	  order.	  
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Figur	  10.	  Utställningsyta	  för	  färdiga	  axlar	  på	  GKN	  i	  Tullinge.	  
	  
Under	  observationerna	  noterade	  vi	  att	  det	  exempelvis	  kunde	  stå	  en	  vagn	  mitt	  i	  gångvägen,	  
därför	  föreslår	  vi	  att	  man	  är	  noga	  med	  att	  hålla	  saker	  och	  ting	  på	  sin	  avsedda	  plats	  och	  att	  
man	  snabbt	  rättar	  till	  ifall	  det	  ändå	  skulle	  ske	  någon	  avvikelse.	  
	  
När	  det	  kommer	  till	  att	  standardisera	  arbetet	  måste	  man	  först	  och	  främst	  vara	  överens	  om	  
att	  implementera	  de	  tre	  föregående	  S:en.	  Förslagsvis	  kan	  ledningen	  hålla	  ett	  möte	  med	  
arbetarna	  och	  prata	  ihop	  sig	  om	  hur	  den	  nya	  standarden	  skall	  se	  ut.	  Vi	  anser	  att	  alla	  
punkter	  som	  vi	  nämnt	  i	  de	  tre	  första	  S:en	  borde	  standardiseras	  eftersom	  att	  de	  alla	  hör	  
ihop	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  (se	  vidare	  analys	  i	  avsnitt	  4.3.3	  Fiskbensdiagram).	  Exempelvis	  är	  
det	  onödigt	  att	  ha	  axellängd	  på	  orderplockningspappret	  om	  man	  ändå	  inte	  tänker	  sortera	  
axlarna	  i	  förvaringsutrymmet	  så	  som	  vi	  har	  föreslagit,	  då	  kan	  man	  lika	  gärna	  gå	  på	  
artikelnumret.	  
	  
Det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  utföra	  den	  nya	  standarden,	  oavsett	  vem	  som	  arbetar.	  Vi	  
rekommenderar	  att	  man	  gör	  en	  beskrivning	  på	  hur	  arbetet	  skall	  gå	  till	  på	  respektive	  plats	  
och	  eventuellt	  komplettera	  det	  med	  bilder	  på	  hur	  arbetsplatsen	  alltid	  skall	  se	  ut.	  Det	  ska	  
bland	  annat	  framgå	  vilka	  föremål	  som	  ska	  finnas	  på	  respektive	  plats,	  hur	  strukturen	  ska	  se	  
ut	  samt	  vilka	  städrutiner	  som	  gäller.	  Det	  blir	  på	  så	  sätt	  enklare	  att	  se	  att	  allt	  följs	  samt	  
upptäcka	  eventuella	  avvikelser.	  
	  
Självdisciplin	  är	  det	  sista	  och	  även	  det	  svåraste	  S:et	  att	  implementera.	  Enligt	  Petersson,	  et	  
al.	  (2009)	  får	  ledningen	  räkna	  med	  att	  denna	  process	  kan	  ta	  lång	  tid	  (ibland	  några	  år)	  
innan	  man	  får	  resultat	  samt	  att	  de	  måste	  vara	  engagerade	  för	  att	  verkligen	  få	  alla	  arbetare	  
att	  följa	  den	  nya	  standarden.	  För	  GKN-‐‑ledningens	  del	  är	  detta	  extra	  viktigt	  då	  vissa	  arbetare	  
hos	  dem	  är	  konservativa	  i	  sitt	  arbetssätt,	  vilket	  var	  en	  av	  orsakerna	  till	  varför	  ”arbetarna	  
gör	  på	  sitt	  sätt”	  som	  vi	  identifierade	  i	  fiskbensdiagrammet.	  Det	  gäller	  alltså	  att	  ändra	  attityd	  
och	  inställning	  på	  dessa	  personer	  som	  förmodligen	  har	  haft	  ”sin	  egen	  standard”	  i	  flera	  år.	  
	  
Vi	  föreslår	  att	  man	  har	  avstämningsmöten	  med	  personalen	  (t.ex.	  två	  gånger	  i	  månaden)	  och	  
att	  man	  regelbundet	  genomför	  kvalitetskontroller	  vilket	  innebär	  att	  man	  ser	  till	  att	  den	  nya	  
standarden	  följs.	  Det	  är	  alltså	  viktigt	  att	  ledningen	  påminner	  arbetarna	  om	  den	  nya	  
standarden	  för	  annars	  finns	  det	  enligt	  Petersson,	  et	  al.	  (2009)	  en	  risk	  att	  allt	  arbete	  går	  
förlorat.	  Det	  är	  också	  positivt	  att	  det	  hålls	  regelbundna	  diskussioner	  mellan	  arbetarna	  och	  
ledningen	  då	  detta	  främjar	  att	  nya	  idéer	  kommer	  fram	  och	  som	  eventuellt	  kan	  leda	  till	  
ytterligare	  förbättringar.	  
	  
4.2.1  Koppling	  mellan	  5S	  och	  annat	  effektiviseringsarbete	  
	  
F.C	  Filip	  och	  V.	  Marascu-‐‑Klein	  (2015)	  skriver	  i	  sin	  artikel	  ”The	  5S	  lean	  method	  as	  a	  tool	  of	  
industrial	  management	  performances”	  om	  hur	  de	  försökte	  identifiera,	  analysera	  och	  sedan	  
implementera	  5S-‐‑metoden	  i	  ett	  industriellt	  bolag	  kallat	  ”A”.	  De	  listade	  upp	  ett	  antal	  mål	  
med	  5S-‐‑studien	  som	  de	  hoppades	  kunna	  implementera.	  Därefter	  gick	  de	  igenom	  varje	  S	  och	  
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försökte	  komma	  på	  hur	  dessa	  kan	  implementeras.	  De	  utförde	  en	  5S-‐‑	  granskning	  där	  man	  i	  
artikeln	  kan	  se	  utvecklingen	  under	  16	  veckor	  (från	  vecka	  11	  till	  vecka	  26).	  Resultaten	  
tydde	  på	  att	  en	  kontinuerlig	  förbättring	  skedde	  genom	  att	  implementera	  och	  upprätthålla	  
åtgärderna	  och	  reglerna	  av	  5S-‐‑metoden.	  De	  menar	  att	  implementering	  av	  5S	  bland	  annat	  
resulterar	  i	  minskning	  av	  slöseri,	  tidsreducering	  för	  att	  nå	  nödvändigt	  material	  eller	  
verktyg,	  städning	  och	  ordning	  av	  arbetsplatsen,	  förbättrad	  disciplin	  och	  snabbare	  upptäckt	  
av	  problem.	  
	  
4.2.2  Fiskbensdiagram	  
	  
Resultaten	  av	  fiskbensdiagrammet	  tydde	  på	  att	  det	  finns	  en	  del	  förbättringsmöjligheter	  hos	  
bland	  annat	  ledning,	  personal	  och	  arbetsstruktur.	  Vi	  anser	  att	  alla	  huvudproblem	  i	  
diagrammet	  hör	  ihop	  ett	  eller	  annat	  vis,	  där	  en	  förbättring	  på	  ett	  ställe	  automatiskt	  medför	  
en	  förbättring	  på	  ett	  annat	  ställe.	  Om	  vi	  kollar	  på	  fiskbensdiagrammet	  (figur	  8)	  så	  kan	  man	  
se	  att	  om	  man	  behandlar	  orsakerna	  på	  de	  två	  bakre	  benen	  så	  kommer	  det	  förmodligen	  leda	  
till	  att	  några	  av	  orsakerna	  på	  de	  främre	  benen	  rättas	  till.	  	  
	  
Till	  exempel,	  om	  ledningen	  väljer	  att	  prioritera	  förslagen	  som	  vi	  lägger	  fram	  så	  kommer	  det	  
antagligen	  leda	  till	  att	  få	  en	  tydligare	  arbetsstruktur	  samt	  att	  alla	  arbetare	  gör	  på	  samma	  
sätt.	  Det	  kommer	  i	  sin	  tur	  leda	  till	  att	  fel	  och	  avvikelser	  lättare	  kommer	  att	  upptäckas	  och	  
på	  så	  vis	  snabbare	  kunna	  åtgärdas.	  Implementering	  av	  de	  tre	  första	  S:en	  i	  5S	  kommer	  
därmed	  bland	  annat	  se	  till	  att	  utrustning	  placeras	  på	  en	  bättre	  plats	  vilket	  leder	  till	  att	  
minska	  tidsslöseriet.	  Det	  kommer	  även	  medföra	  att	  få	  tydligare	  gränser	  och	  områden	  som	  
indikerar	  på	  var	  allt	  ska	  vara,	  vilket	  förbättrar	  effektiviteten	  i	  arbetet.	   	  
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4.3  Värdeflödet	  i	  verkstaden	  
	  
Nedan	  presenteras	  resultaten	  av	  värdeflödesanalysen.	  Det	  är	  endast	  de	  arbetsstationer	  som	  vi	  
identifierade	  icke	  värdeskapande	  aktiviteter	  på	  som	  har	  presenterats.	  För	  att	  se	  resultatet	  av	  
hela	  värdeflödet,	  se	  bilaga	  2	  i	  Appendix.	  Figur	  11	  visar	  vad	  respektive	  färg	  har	  för	  betydelse.	  
	  
4.3.1   Montering/bearbetning	  
	  
I	  denna	  station	  ansåg	  vi	  inte	  att	  det	  fanns	  någon	  icke	  värdeskapande	  tid.	  Dock	  packade	  
operatören	  upp	  kartonger	  och	  påsar	  (se	  ”uppackning	  av	  material”	  i	  figur	  12)	  som	  innehöll	  
låsringar	  och	  smörjnipplar,	  vilka	  blandades	  med	  andra	  komponenter	  och	  som	  inte	  hade	  
någon	  angiven	  plats.	  Smörjnipplarna,	  som	  skall	  pressas	  i	  knutkorset,	  är	  små	  (ca	  5	  mm	  i	  
diameter	  och	  1,5	  cm	  i	  längd)	  och	  lätta	  att	  tappa	  bort.	  Operatören	  packade	  upp	  dem	  och	  la	  
dem	  tillsammans	  på	  bordet	  bredvid	  den	  lilla	  pressen	  där	  även	  andra	  knutkors	  och	  
låsringar	  finns.	  Enligt	  operatören	  händer	  det	  ”då	  och	  då”	  att	  han	  kommer	  åt	  
smörjnipplarna	  med	  handen	  och	  att	  han	  då	  får	  leta	  efter	  dem	  under	  pallar	  och	  maskiner.	  	  
	  
Detta	  är	  slöseri	  i	  form	  onödiga	  rörelser.	  Vi	  föreslår	  att	  man	  använder	  sig	  av	  någon	  skål	  eller	  
liknande	  föremål	  där	  man	  kan	  lägga	  in	  alla	  låsnipplar	  och	  låsringar	  och	  på	  så	  sätt	  minska	  
risken	  för	  att	  komma	  åt	  dem.	  Annars	  är	  risken	  större	  till	  att	  man	  gör	  dessa	  onödiga	  rörelser	  
och	  även	  tid	  som	  går	  åt	  för	  at	  hitta	  dessa	  komponenter.	  	  
	  

	  
Figur	  11.	  Ovan	  presenteras	  vad	  respektive	  färg	  har	  för	  betydelse.	  
	  

	  
Figur	  12.	  Hur	  lång	  tid	  respektive	  aktivitet	  tar	  för	  stationen	  montering/bearbetning.	  
	  
4.3.2   Tvätt	  
	  
Ibland	  kan	  röret	  (som	  efter	  momentet	  pressning	  blir	  till	  en	  axel)	  behöva	  tvättas	  innan	  det	  
går	  vidare	  till	  nästa	  station.	  Tvättiden	  varierar	  beroende	  på	  hur	  smutsigt	  röret	  är,	  normalt	  
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mellan	  fem	  till	  femton	  minuter.	  Ibland	  la	  operatören	  röret	  i	  badet	  och	  gick	  på	  rast	  (ca	  15	  
min).	  Om	  operatören	  exempelvis	  behandlar	  ett	  rör	  som	  behöver	  tvättas	  i	  fem	  minuter	  
klassar	  vi	  detta	  som	  överarbete,	  eftersom	  röret	  då	  tvättas	  i	  tio	  minuter	  mer	  än	  nödvändigt.	  
Vi	  frågade	  operatören	  varför	  han	  gjorde	  på	  detta	  sätt	  och	  fick	  som	  svar	  att	  de	  gör	  så	  om	  det	  
infaller	  tätt	  inpå	  rasten.	  
	  
Vi	  anser	  att	  man	  kan	  försöka	  planera	  tvättningen	  på	  ett	  bättre	  sätt,	  till	  exempel	  om	  det	  är	  
tio	  minuter	  kvar	  till	  rast	  och	  man	  har	  ett	  rör	  som	  behöver	  tvättas	  i	  fem	  minuter	  så	  hinner	  
man	  tvätta	  den	  och	  ta	  ut	  det	  från	  badet,	  istället	  för	  att	  låta	  den	  tvättas	  över	  rasten.	  På	  detta	  
vis	  blir	  det	  möjligt	  att	  börja	  med	  nästa	  aktivitet	  direkt	  efter	  rasten.	  Vi	  föreslår	  alltså	  att	  
försöka	  standardisera	  tider	  för	  hur	  länge	  respektive	  axel	  behöver	  tvättas	  för	  att	  
operatörerna	  ska	  kunna	  ta	  beslut	  som	  inte	  medför	  eller	  som	  reducerar	  slöserier.	  
	  

	  
Figur	  13.	  Här	  redovisas	  hur	  lång	  tid	  respektive	  aktivitet	  tar	  för	  stationen	  tvätt.	  
	  
4.3.3  Pressning	  
	  
Vid	  den	  här	  stationen	  är	  operatören	  tvungen	  att	  gå	  runt	  pressmaskinen,	  en	  sträcka	  på	  cirka	  
fyra	  till	  fem	  meter,	  för	  att	  hämta	  fixturer	  från	  fixturställningen	  (notera	  första	  aktiviteten	  i	  
figur	  14).	  Detta	  ser	  vi	  som	  slöseri	  i	  form	  av	  onödiga	  transporter	  som	  sker	  när	  man	  hämtar	  
och	  lämnar	  fixturerna.	  Förslagsvis	  skulle	  man	  kunna	  ändra	  placeringen	  på	  fixturställningen	  
så	  att	  den	  är	  närmare	  operatören	  alternativt	  införskaffa	  en	  mobil	  fixturställning	  där	  man	  
placerar	  de	  vanligaste	  fixturerna	  där.	  På	  så	  sätt	  slipper	  operatören	  transporten	  runt	  
maskinen	  och	  fixturerna	  blir	  mer	  lättillgängliga.	  
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Figur	  14.	  Här	  redovisas	  hur	  lång	  tid	  respektive	  aktivitet	  tar	  för	  stationen	  pressning.	  
	  
4.3.4   Svets	  
	  
Efter	  att	  axlarna	  har	  svetsats	  ställer	  operatören	  dem	  på	  en	  vagn	  för	  att	  låta	  dem	  kylas	  ned.	  
Enligt	  operatören	  vet	  de	  inte	  hur	  länge	  nedkylningstiden	  är,	  utan	  axlarna	  övervakas	  ”då	  
och	  då”.	  Vi	  ser	  detta	  som	  en	  risk	  för	  onödig	  väntan	  i	  och	  med	  att	  man	  inte	  exakt	  vet	  hur	  
länge	  de	  behöver	  kylas	  ned.	  Därför	  föreslår	  vi	  att	  man	  exempelvis	  tar	  tider	  på	  hur	  länge	  
respektive	  typ	  av	  axel	  behöver	  kylas	  ned	  och	  standardiserar	  den	  tiden.	  
	  

	  
Figur	  15.	  Här	  redovisas	  hur	  lång	  tid	  respektive	  aktivitet	  tar	  för	  stationen	  svetsning.	  
	  
4.3.5   Slutmontering	  
	  
Vid	  slutmonteringen	  behöver	  operatören	  gå	  en	  sträcka	  på	  några	  meter	  för	  att	  hämta	  
lackeringsskydden	  som	  sätts	  på	  sidan	  av	  axeln	  (se	  ”hämtning	  av	  lackeringsskydd”	  i	  figur	  
16).	  Vi	  anser	  det	  som	  ett	  icke	  värdeskapande	  moment	  (onödig	  transport)	  i	  och	  med	  att	  man	  
kan	  placera	  lackeringsskydden	  (som	  finns	  i	  en	  kartonglåda)	  på	  bänken	  där	  han	  arbetar.	  
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Figur	  16.	  Här	  redovisas	  hur	  lång	  tid	  respektive	  aktivitet	  tar	  för	  stationen	  slutmontering.	  
	  
4.3.6  Torkning	  
	  
Samma	  risk	  för	  onödig	  väntan	  som	  identifierades	  efter	  svetsprocessen	  finns	  även	  här	  
(”torkning	  av	  axlar”	  i	  figur	  17).	  Torktiderna	  för	  axlarna	  är	  inte	  givna,	  utan	  det	  är	  på	  ett	  
ungefär	  man	  vet	  hur	  lång	  tid	  det	  tar.	  Även	  här	  rekommenderar	  vi	  att	  man	  på	  något	  sätt	  tar	  
reda	  på	  hur	  lång	  tid	  torktiden	  tar,	  antingen	  genom	  att	  exempelvis	  klocka	  tiden	  eller	  att	  
kolla	  upp	  ifall	  det	  finns	  någon	  angiven	  torktid	  för	  den	  färgen	  som	  används.	  
	  

	  
Figur	  17.	  Här	  redovisas	  hur	  lång	  tid	  respektive	  aktivitet	  tar	  för	  stationen	  torkning.	  
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4.4  Tids-‐	  och	  kostnadsberäkning	  för	  verkstaden	  	  
	  	  
Nedan	  kalkyleras	  tid	  och	  kostnad	  baserat	  på	  icke	  värdeskapande	  tid	  som	  identifierats	  i	  
verkstaden:	  
	  

v   Tvätt	  	  
Om	  vi	  utgår	  från	  exemplet	  att	  rör	  som	  behöver	  tvättas	  i	  fem	  minuter	  läggs	  över	  rasten	  (15	  
min)	  så	  blir	  den	  icke	  värdeskapande	  tiden	  10	  minuter.	  Med	  antagandet	  att	  tvättning	  sker	  
fem	  gånger	  per	  dag	  under	  en	  hel	  arbetsvecka	  fås	  följande	  resultat:	  
	  
Icke	  värdeskapande	  tid	  =	  10	  minuter.	  
Hur	  många	  gånger	  per	  dag	  =	  5	  ggr.	  
Antal	  dagar	  =	  5	  dagar.	  
Icke	  värdeskapande	  tid	  per	  vecka	  =	  4,167	  h/vecka	  
	  

v   Pressning	  	  
Den	  icke	  värdeskapande	  tiden	  detta	  arbetsmoment	  klockades	  till	  21	  sekunder.	  Vi	  antar	  att	  
operatören	  hämtar	  verktygen	  fem	  gånger	  om	  dagen:	  
	  
Icke	  värdeskapande	  tid	  =	  21	  sekunder	  
Hur	  många	  gånger	  per	  dag	  =	  5	  ggr	  
Antal	  dagar	  =5	  dagar	  
Icke	  värdeskapande	  tid	  per	  vecka	  =	  0,145	  h/vecka	  
	  

v   Svets	  
Tiden	  för	  nedkylning	  av	  axlarna	  är	  inte	  känd.	  I	  och	  med	  operatören	  ”då	  och	  då”	  
kontrollerar	  ifall	  axlarna	  har	  kylts	  ned	  samt	  att	  de	  står	  några	  meter	  ifrån	  honom	  så	  antar	  vi	  
att	  de	  står	  10	  minuter	  mer	  än	  nödvändigt.	  	  	  
	  
Icke	  värdeskapande	  tid=	  10	  minuter	  
Hur	  många	  gånger	  per	  dag=	  5	  ggr	  
Antal	  dagar	  =	  5	  dagar	  
Icke	  värdeskapande	  tid	  per	  vecka	  =	  4,167	  h/vecka	  
	  

v   Slutmontering	  
Hämtning	  av	  lackeringsskydd	  identifierades	  som	  icke	  värdeskapande	  tid	  vid	  momentet	  
slutmontering.	  Vi	  antar	  att	  20	  axlar	  i	  genomsnitt	  passerar	  slutmonteringen	  varje	  dag:	  
	  
Icke	  värdeskapande	  tid=	  10	  sekunder	  
Hur	  många	  gånger	  per	  dag=	  20	  ggr	  
Antal	  dagar=5	  dagar	  
Icke	  värdeskapande	  tid	  per	  vecka=0,277	  h/vecka	  
	  

v   Torkning	  
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Torktiden	  är	  precis	  som	  nedkylningstiden	  för	  färdigsvetsade	  axlar	  inte	  känd.	  Med	  hänsyn	  
taget	  till	  att	  de	  inte	  övervakas	  lika	  ofta	  jämfört	  med	  nedkylning	  av	  axlarna	  så	  antas	  den	  icke	  
värdeskapande	  tiden	  till	  15	  minuter.	  
	  
Icke	  värdeskapande	  tid=	  15	  minuter	  
Hur	  många	  gånger	  per	  dag=	  5	  ggr	  
Antal	  dagar=	  5	  dagar	  
Icke	  värdeskapande	  tid	  per	  vecka=	  6,25	  h/vecka	  
	  

v   Summering	  
	  
	  
Totala	  icke	  värdeskapande	  tid	  per	  vecka=	  4,167+0,145+4,167+0,277+6,65	  
=	  15,006	  h	  ≈	  15	  h.	  
	  
Med	  antagandet	  att	  produktionen	  är	  igång	  50	  av	  52	  veckor	  under	  ett	  år	  så	  
fås:	  
	  
Totala	  icke	  värdeskapande	  tiden	  per	  år	  =	  15	  x	  50	  =	  750	  h/år	  
	  
Antar	  att	  en	  industriarbetares	  lön	  är	  27	  500	  kr/månad,	  då	  fås	  =	  171,875	  
kr/h	  
	  
Totala	  kostnaden	  per	  år=	  750	  x	  171,875	  =	  128	  906	  kr/år	  ≈	  129	  000	  
kr/år	  
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5.  Slutsats	  
	  
Idag	  har	  GKN	  en	  arbetsmetod	  som	  bör	  uppdateras	  och	  effektiviseras	  ytterligare.	  Det	  finns	  
ingen	  riktigt	  studerad	  tanke	  bakom	  det	  nuvarande	  arbetssättet	  utan	  känslan	  är	  att	  man	  
bara	  siktar	  på	  att	  få	  jobbet	  gjort	  utan	  att	  tänka	  på	  hur	  man	  får	  det	  gjort.	  	  
	  
Det	  första	  målet,	  att	  ta	  fram	  ett	  förbättringsförslag	  på	  ett	  mer	  strukturerat	  arbetssätt	  kring	  
hantering	  och	  lagring	  av	  färdiga	  axlar	  i,	  anser	  vi	  har	  uppnåtts.	  Vårt	  förbättringsförslag	  på	  
en	  ny	  arbetsstruktur	  som	  innebär	  golvmarkering	  för	  avsedd	  axellängd	  samt	  förflyttning	  av	  
en	  del	  av	  pallkragarna	  kan	  tillämpas	  genom	  5S.	  För	  att	  kunna	  påvisa	  att	  5S	  är	  en	  
framgångsrik	  metod	  har	  hänvisningar	  gjorts	  till	  ett	  annat	  lyckat	  arbete	  med	  5S.	  	  
	  
Det	  andra	  målet,	  som	  gick	  ut	  på	  att	  undersöka	  värdeflödet	  och	  föreslå	  eventuell	  eliminering	  
av	  slöserier,	  anser	  vi	  också	  har	  uppnåtts.	  Vi	  identifierade	  fem	  icke	  värdeskapande	  
aktiviteter,	  exempelvis	  inom	  arbetsmomentet	  pressning	  och	  svetsning.	  Den	  sammanlagda	  
uppskattade	  tidsvinsten	  vid	  eliminering	  av	  dessa	  icke	  värdeskapande	  tider	  kom	  att	  bli	  
cirka	  750	  timmar	  per	  år.	  
	  
För	  att	  förstärka	  vår	  föreslagna	  arbetsstruktur	  för	  lagerhanteringen	  kunde	  vi	  ha	  tillämpat	  
oss	  av	  verkliga	  testförsök.	  I	  detta	  fall	  skulle	  det	  bli	  i	  form	  av	  att	  lagra	  en	  produkt	  enligt	  vårt	  
förslag	  och	  noggrant	  undersöka	  ifall	  eventuella	  förhinder	  dyker	  upp.	  Detta	  skulle	  inte	  bara	  
bekräfta	  ifall	  den	  föreslagna	  arbetsstrukturen	  är	  ett	  välfungerande	  koncept	  utan	  det	  skulle	  
även	  ge	  utrymme	  för	  att	  åtgärda	  dessa	  förhinder.	  Tyvärr	  har	  vi	  en	  begränsad	  tid	  till	  att	  
utföra	  detta	  examensarbete	  så	  vi	  ser	  det	  som	  en	  framtida	  fortsättning	  på	  arbetet	  när	  det	  är	  
avslutat	  från	  vår	  sida.	  	  
	  
En	  framtida	  fortsättning	  på	  detta	  arbete	  anser	  vi	  också	  är	  att	  testa	  våra	  förslag	  på	  åtgärder	  
för	  att	  minska	  slöserierna	  i	  verkstaden.	  Det	  kan	  till	  exempel	  handla	  om	  att	  ta	  en	  mer	  exakt	  
tid	  på	  hur	  länge	  axlarna	  behöver	  torkas/kylas	  och	  därefter	  standardisera	  dessa	  tider.	  	  	  
	  
I	  och	  med	  att	  GKN	  inte	  hade	  preciserat	  problemet	  för	  oss	  så	  tog	  det	  mycket	  tid	  att	  kartlägga	  
de	  viktiga	  delarna	  av	  arbetet.	  Med	  andra	  ord	  var	  vi	  tvungna	  att	  först	  definiera	  vad	  
problemet	  är	  och	  vad	  det	  innebär	  och	  sedan	  gå	  in	  på	  hur	  det	  skall	  lösas.	  Vi	  anser	  med	  facit	  i	  
hand	  att	  det	  gick	  åt	  för	  mycket	  tid	  till	  att	  undersöka	  problemets	  omfattning,	  tid	  som	  annars	  
exempelvis	  skulle	  kunna	  läggas	  på	  att	  göra	  en	  mer	  detaljerad	  analys	  av	  resultaten.	  Detta	  
ser	  vi	  som	  en	  anledning	  till	  att	  det	  tredje	  målet	  inte	  riktigt	  har	  uppnåtts,	  det	  vill	  säga	  bli	  
klara	  med	  arbetet	  enligt	  planerat	  datum.	  	  	  
	  
Vi	  kunde	  ha	  utfört	  åtminstone	  två	  saker	  bättre.	  Det	  första	  är	  att	  vi	  borde	  ha	  gjort	  en	  
benchmarking.	  Vi	  känner	  att	  det	  hade	  varit	  givande	  ifall	  vi	  hade	  gjort	  en	  intern	  
benchmarking,	  det	  vill	  säga	  studera	  hur	  andra	  anläggningar	  inom	  GKN-‐‑divisionen	  arbetar.	  
Antagligen	  arbetar	  de	  utifrån	  egna	  GKN-‐‑standarder	  vilket	  hade	  möjliggjort	  att	  vi	  hade	  fått	  
ytterligare	  inspiration	  och	  grund	  till	  vårt	  arbete.	  Det	  borde	  ha	  gjorts	  en	  research	  om	  andra	  
GKN-‐‑anläggningar	  i	  Sverige	  för	  att	  undersöka	  ifall	  de	  har	  liknande	  arbetsmetoder	  som	  hos	  
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GKN	  Tullinge.	  I	  och	  med	  att	  GKN	  är	  ett	  så	  pass	  stort	  företag	  så	  förväntar	  vi	  oss	  att	  de	  har	  
egna	  standarder	  om	  hur	  saker	  och	  ting	  skall	  gå	  till.	  
	  
Den	  andra	  saken	  angår	  intervjuerna.	  Vi	  känner	  att	  en	  intervju	  var	  en	  för	  lite.	  Vi	  kände	  att	  vi	  
fick	  svar	  på	  det	  vi	  eftersökte	  och	  därför	  nöjde	  oss	  med	  en	  intervju,	  men	  egentligen	  hade	  det	  
varit	  bättre	  med	  åtminstone	  en	  till	  intervju	  med	  någon	  av	  verkstadspersonalen	  och/eller	  
lagerpersonalen.	  Det	  hade	  gett	  oss	  ett	  bredare	  perspektiv	  att	  utgå	  ifrån.	  	  
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Appendix	  
	  
Nedan	  presenteras	  rapportens	  bilagor.	  
	  
Bilaga	  1	  
	  
Intervju:	  
	  
Arbetsposition:	  Verkstadsarbetare	  
Företag:	  GKN	  (Guest,	  Keen	  &	  Nettlefold)	  AB	  
Ort:	  Stockholm	  
Datum:	  2018-‐‑05-‐‑18	  
Ägde	  rum	  på	  Alfred	  Nobels	  allé	  110,	  146	  48	  Tullinge	  
Hemsida:	  https://www.gkn.com	  	  
	  
Frågorna	  som	  ställdes:	  
	  

1.   Kan	  du	  beskriva	  hur	  du	  hanterar	  färdiga	  axlar	  idag?	  
	  

2.   Gör	  du	  på	  samma	  sätt	  varje	  gång? 
	  

3.   Sorteras	  axlarna	  utifrån	  någon	  specifik	  parameter? 
	  

4.   Hur	  många	  är	  ni	  som	  arbetar	  med	  denna	  lagerhantering? 
	  

5.   Vad	  tycker	  du	  om	  nuvarande	  lagerhanteringssituation?	  
	  

6.   Är	  du	  positiv	  till	  ett	  införande	  av	  ett	  nytt	  standardiserat	  arbetssätt?	  
	  
Svar	  till	  frågorna:	  
	  

1.   Först	  och	  främst	  färgas	  inte	  alla	  axlar,	  de	  axlar	  som	  färgas	  är	  dem	  som	  går	  igenom	  
någon	  av	  de	  tre	  linorna.	  Då	  den	  gått	  igenom	  någon	  av	  processerna	  vid	  linorna	  så	  
plockas	  den	  och	  placeras	  i	  lackeringsrummet	  där	  axlarna	  färgas.	  Det	  finns	  olika	  
standarder	  för	  olika	  företag	  när	  det	  gäller	  val	  av	  färg.	  Det	  mest	  använda	  är	  grått,	  
därefter	  svart,	  sedan	  brun/röd	  och	  grönt.	  Efter	  att	  axeln	  färgats	  i	  färgrummet	  så	  
kontrolleras	  den,	  då	  kollar	  vi	  bland	  annat	  på	  ifall	  längden	  stämmer,	  ifall	  det	  finns	  
fett	  på	  vid	  knutkorsen	  och	  att	  den	  visuellt	  ser	  godkänd	  ut.	  Om	  allt	  detta	  stämmer	  så	  
skrivs	  en	  rapport	  ut	  och	  en	  silveretikett	  som	  klistras	  fast	  på	  komponenten.	  Detta	  för	  
att	  kunna	  identifiera	  och	  skilja	  på	  varje	  axel.	  Nästa	  steg	  blir	  att	  placera	  axeln	  på	  en	  
pall	  där	  den	  körs	  till	  lagerpersonalen.	  Då	  lägger	  man	  skydd	  mellan	  och	  runt	  
produkten,	  kragar	  runt	  pallen,	  ett	  lock	  och	  spänner	  fast	  med	  plast	  band.	  Inga	  
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ytterligare	  kontroller	  görs	  ända	  tills	  upphämtningen	  av	  produkten	  sker.	   
	  

2.   Vi	  gör	  detta	  mer	  eller	  mindre	  på	  samma	  sätt	  varje	  gång.	  Justeringar	  kan	  självklart	  
göras	  vid	  behov	  då	  axeln	  genomgår	  de	  olika	  processerna	  vid	  linorna.	  Men	  när	  den	  
ska	  lagerhanteras	  så	  utför	  man	  samma	  metod	  för	  att	  lagra	  produkterna.	  Man	  
använder	  samma	  vagnar	  för	  samma	  ändamål.	  
	  

3.   Axlarna	  sorteras	  inte	  utifrån	  någon	  specifik	  parameter	  utan	  ställs	  lite	  ditt	  som	  datt	  
då	  inte	  någon	  speciell	  struktur	  finns.	  	  
	  

4.   Det	  finns	  olika	  personer	  som	  gör	  olika	  saker,	  jag	  lämnar	  exempelvis	  produkten	  på	  
pallen.	  Därefter	  tar	  lagerpersonalen	  denna	  pall	  och	  lagerhanterar	  den.	  Det	  är	  2-‐‑3	  
personer	  som	  arbetar	  på	  lagret.	  	  
	  

5.   Den	  fungerar	  idag	  men	  bör	  och	  kan	  förbättras.	  
	  

6.   Jag	  ser	  inga	  problem	  med	  att	  införskaffa	  ett	  standardiserat	  arbetssätt	  och	  är	  öppen	  
för	  förbättringsförslag.	  

	  
Bilaga	  2	  
Nedan	  presenteras	  alla	  arbetssationer	  samt	  tiden	  det	  tar	  för	  respektive	  aktivetet.	  
	  

	  
Beskrivning	  av	  vad	  respektive	  färg	  innebär.	  
	  

	  
Station	  1.	  
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Station	  2.	  
	  

	  
Station	  3.	  
	  

	  
Station	  4.	  
	  

	  
Station	  5.	  
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Station	  6.	  
	  

	  
Station	  7.	  
	  

	  
Station	  8.	  
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Station	  9.	  
	  

	  
Station	  10.	  
	  

¨	  
Station	  11.	  
	  

	  
Station	  12.	  


