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Sammanfattning 

GKN är en global teknikkoncern som tillhandahåller andra företag med komponenter inom 
maskiner, fordon, lantbruksmaskin osv. och de finns i ca 35 olika länder.  
Detta examensarbete har utförts på GKN Driveline i Tullinge där de sysselsätter ca 30 anställda. 
Deras produktion består av ett lager och två produktionslinor, där en är till för nyproduktion och en 
till service av gamla kardanaxlar.  
En av GKNs större kunder höjde för en tid sedan sin leveransavvikelse till en dag, där de tidigare 
accepterade en avvikelse på tre dagar. Detta har lett till att GKN behövt bättra på sin 
leveranssäkerhet. Därför fick gruppen uppgiften att kartlägga deras produktionsflöde samt att göra 
undersökningar och analyser på ledtidsreduceringar. 
 
För att utföra uppgiften så genomförde gruppen egna tidmätningar inom produktionen och 
observationer. En del intervjuer hölls även för sådan information som inte gick att ta reda på genom 
observationerna. När all data hade insamlats så kartlagde gruppen flödet med hjälp av en 
värdeflödesanalys. Sedan började analysen av kartläggningen och all den andra informationen 
gruppen hade tagit till sig. Gruppen filmade även alla processteg för att lättare kunna analysera 
omställningarna i maskinerna. 
 
Genom kartläggningen kunde gruppen se att det tog ca 7 timmar att tillverka en axel, varav ca 5 
timmar är passiv tid, då den torkar efter lackering. Men genomloppstiden var på ca fyra dagar. 
Gruppen kom fram till att man kunde införskaffa sig en annan sorts vagn så att två moment skulle 
försvinna. Man kan ha ett mer standardiserat arbetssätt med torkningen.  
Små saker som att ändra placeringen av fixturställ vid pressning och svetsning är en annan grej som 
lätt kan göras och som även spar på tid. Sedan att införskaffa standardiserat verktygsställ skulle 
också underlätta för operatören att alltid hitta rätt verktyg på en gång. 

Nyckelord 
Lean, Värdeflödesanalys, ledtid
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Abstract 
GKN is a global technology company that provides other companies with components in 
machinery, vehicles, agricultural machinery etc. and their placed in about 35 different countries. 
This thesis has been carried out at GKN Driveline in Stockholm, Tullinge, where they have about 
30 employees. Their operation consists of an inventory and two production lines, one of which is 
for new construction and the other a repairline for old propeller shafts. 
One of GKN's major customers recently raised it delivery deviation to one day where they 
previously accepted a deviation of three days. This have made GKN more alert and have also made 
them more understanding of the issue and that they are in need of better results.  The group 
therefore got the task to identify their company production flow and to also do research and analysis 
on lead time reductions. 
 
To be able to accomplish the task the group made their own time measurements in the production 
flow and to make observations. Information that could not be gathered through observing led to 
interviews with people from GKN. Once all the data had been collected the group then made value 
stream analysis of the survey flow. Then began the analysis of the survey and all the other 
information the group had collected. The group also filmed all the process to come up with better 
analyze rearrangements in the machines. 
 
By using the survey flow the group could see that it took about 7 hours to make a shaft, which is 
about 5 hours of idle time since it takes that long to dry the shafts after the painting. But the 
throughput time was about four days. The group concluded that one could acquire themselves a 
different kind of waggon, so that two operations in the production would disappear. One can have a 
more standardized approach to drying. 
Small things like changing the location of fixture tools at the pressing and welding is another thing 
that can be easily done and also saves time. Then, to obtain a standardized tool set would also 
facilitate the operator to always find the right tool at once. 
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Stockholm. Gruppen passar på lämna ett stort tack till alla som har bidragit med hjälp och 
vägledning under projektets gång. Alla delaktiga inom företaget, samt gruppens handledare från 
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1. Inledning 

I detta kapitel så avser det att ge en kort introduktion till projektets bakgrund samt de mål och problem som 
gruppen kommer att följa upp emot.  

1.1. Bakgrund 

GKN finns i ca 35 länder i dagens läge och de tillverkar och monterar olika sorts metalldelar till 
olika sorts fordon och de funkar som leverantör till många olika kunder. På GKN Driveline i 
Tullinge där examensarbetet utförs så tillverkar de och förser med service av framförallt 
kardanaxlar. En av GKN Drivelines största kunder accepterade tidigare en leveransavvikelse på 
tre dagar men har nu minskat tiden till en dag. Detta har då medfört till att företaget har behövt 
öka sin leveranspålitlighet ett steg. Därför behövs produktionsflödet analyseras för att se vad som 
kan göras så att ledtiderna minskas.  

1.2. Problemformulering 

I dagsläget så vill GKN få en större inblick i sin egen produktion där de vill göra undersökningar 
för att se ifall förbättringsmöjligheter finns inom dess produktionsflöde. Faktorer som de känner 
är viktigast att tänka på är framförallt ledtider, då man vill korta ner dessa. Anledningen till att de 
vill korta ner ledtiderna är för att öka sin leveranspålitlighet. De vet att ställtiderna är långa och 
vill att man undersöker dessa för att se efter förbättringar.  

1.3. Syfte 

Syftet med arbetet är alltså att kartlägga det fysiska flödet i produktionen och att identifiera 
möjliga förbättringsmöjligheter med fokus på ledtidsreducering. 

1.4. Mål 

Målet med detta examensarbete är att kartlägga produktionsflödet 
 

 Kartläggning av hela produktionsflödet från det att man plockar varor tills det att dem är 
färdiga att skickas.  

o Ledtidsanalys(Vad är Passiv resp. aktiv tid i flödet?) 
o Värdeflödesanalys(Vad är icke värdeskapande och vad är värdeskapande?) 

 Att komma på förbättringsförslag som resulterar i att ledtiderna minskas. 
o Identifiering av potentiella aktiviteter att angripa som gör störst skillnad. 
o Vilken typ av förbättring? 

 Var i processen finns det flaskhalsar? 

1.5. Metod 

Tillämpningsmetoder 
En kvalitativ analysmetod kommer att göras då det består av många delmetoder som gruppen 
kommer att ha användning utav. Sedan har man kommit fram till att försöka ha många metoder 
att välja bland för att kunna avgränsa sig i de som verkar mest lämpliga för arbetet samt försöka 
få ut det viktigaste för gruppens mål ur varje metod. De allmängiltiga teorier som kommer att 
användas är sådana som Lean, Ledtidsanalys, värdeflödesanalys och SMED(Single minute of 
exchange die).  

 Lean – Eftersom det är många aspekter som berör Lean så kommer det här att utifrån 
Leans påverkande faktorer ta fram eventuella lösningar för att kunna lösa uppgiften. 
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 Ledtidsanalys – Att undersöka på vad som är passiv och aktiv tid, och hur dessa faktorer 
påverkar flödet. 

 Värdeflödesanalys – Att göra en kartläggning inom flödet för att kunna hitta icke 
värdehöjande tid m.m. 

 SMED – Huvudtanken här är att ställtider ska kortas ner. 
Dessa teorier har valts ut för att de består av de tankesätt som grundar sig på hur gruppen har 
tänkt gå tillväga för att kunna lösa rapportens problem.  
Sedan kommer eventuella fakta sökningar att ske i form av litteratur, webbkällor, intervjuer och 
enkätundersökningar för att kunna lösa rapportens problem.  

1.6. Avgränsningar 

Eftersom högsta fokus ligger på produktion inom nytillverkning så kommer rapporten att 
avgränsas inom nyproduktion.  

 Rapporten kommer att avgränsas inom den verkstaden som är etablerad i Tullinge, alltså 
kommer ingen annan verkstad inom GKN att tittas närmare på. 

 Vi ska inte kolla efter förbättringsmöjligheter på reparationssidan 

 Vi ska endast analysera det fysiska flödet från plockning tills det att varan är färdig för 
leverans 
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2. Nulägesbeskrivning 

Här beskrivs nuläget hos GKN, där företaget beskrivs från olika håll. 

2.1. Företagsbeskrivning 

GKN är en global industrikoncern som konstruerar, tillverkar och utför service av system och 
komponenter till många olika tillverkare runt om i världen. De har produktionsanläggningar i mer 
än 30 länder och sysselsätter ca 38 500 anställda i dotterbolag och i samarbetsprojekt. 
Huvudkontoret är i England. 
GKN är uppdelade i fyra olika divisioner. 

 GKN Driveline 

 GKN Land systems 

 GKN Aerospace 

 GKN Powder Metallurgy 
GKN i Tullinge ingår i Land Systems koncern där de har försäljning av produkter inom lantbruk, 

bygg, personfordon, nyttofordon, militär, industri, marin och alternativa energikällor. De 
sysselsätter ca 30 anställda som jobbar inom försäljning, inköp och produktion. (GKN, n.d.)  
De har även en egen produktionsverkstad med nytillverkning och service av kardanaxlar. 
Verkstaden består av två linor där den ena sysslar med ny tillverkning och i den andra utförs all 
service av komponenterna.  
 

2.2. GKN Tullinge Verkstad 

Eftersom detta arbete utförs i produktionen så kommer den beskrivas närmare här. 
De tillverkar kardanaxlar, med många olika storlekar och typer. De har en kundefterfrågan på ca 
5000 axlar per år där det är stor variation. Eftersom det varierar beroende på axel och att det ofta 
kör småserietillverkning, så är det en intermittent produktion (Lennart Hågeryd, 2005).  För att se 
verkstadslayouten se appendix 1. 

Figur 1, GKN:s organistations träd 
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2.3. Leveranssäkerhet 

I dagsläget så ser GKNs leveranssäkerhet ut på följande sätt och det som man kan se är att det 
går mycket upp och ner. På GKN så vill man höja leveranssäkerheten och ligga på minst 90 % 
säkerhet då det har varit så att kunderna har höjt kraven. Det som visas i diagrammet nedan är 
hur Sverige Uni Cardan (SUC) har förhållit sig till leveranssäkerheten på ett antal veckor samt så 
ser man hur det har gått upp och ner beroende på vecka. Vecka 7 och 8 har stora skillnader, det 
som man kan se där är att man har gjort någon stor ändring för att sedan i vecka 8 få ett bättre 
resultat. Om man bortser från vecka 7 så ligger man ofta mellan 60 % - 85 %.  Frågan är varför 
de låg på ett så lågt värde just den veckan men att de annars ligger på ett betydligt högre värde. 
Det har varit mycket upp och ner och den slutsatsen man kan dra är att de förmodligen kommer 
att ligga på 70-85% om de inte gör drastiska förändringar inom vissa aspekter. 
 

 
Figur 2, Diagram över leveranssäkerhet 
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2.4. Kundorderprocess 

Här beskrivs alla steg från att kunden skickar en order tills det att ordern levereras ut. (Total ledtid är ca 6 
veckor, Målet är 3 veckor)  

 
Figur 3, Ledtidskarta över GKN kundorderprocess 

 
Företagets kundorderprocess ser ut som visas i figuren ovan. De kommer att förklaras lite vad 
som händer i de olika stegen här nedan. 

1. Ordermottagning – Här registreras kundordern som tar ca 5 minuter, sedan kommer 
MRP systemet att skapa ett behov, som körs under natten. Väntetiden innan 
orderbehandling varierar mellan 1-5 dagar. Beroende på ifall det precis innan har körts en 
orderbehandling så väntar man några dagar till nästa tillfälle. 

2. Orderbehandling – I detta steg så skapar man en produktionsorder, som tar ca 5 minuter. 
Därefter ligger produktionsordern och väntar tills den kan släppas till produktionen, 
vilket brukar vara på 4-5 veckor.  
När det är dags för frisläppning av order till produktion så tar det ca 5 minuter. 

3. Tillverkning/Produktion – Här startar produktionen vilket brukar ta ca 5 dagar, där den 
aktiva tiden egentligen endast är ca 7 timmar, eller 2 timmar om man räknar bort 
torktiden. 

4. Utskick(Order/faktura) – I detta steg så avrapporterar man ordern så att alla detaljer 
uppdateras inom lagersaldot så att det blir en axel. Därefter paketeras ordern ifall det 
behövs och det registreras in i MRP systemet som skapar en faktura till kunden. Det tar 
ungefär 15 minuter för lagret att göra detta, och väntetiden till det blir utskickat med 
lastbil varierar. 

Den totala ledtiden är på ca 6 veckor, och GKN’s mål är att komma ned till 3 veckor. (Snidare, 
2013) 

2.5. Produktionsplanering 

Produktionsplaneraren har ett samarbete med förmannen i produktionen där det stäms av ifall 
man kan släppa ut mer orders. De eftersträvar att släppa ut nya orders på torsdagar och fredagar, 
för att det ska bli ett så jämnt flöde som möjligt. När orderna är släppta till produktionen tar 
förmannen över planeringen när ordern ska påbörjas och i vilken ordning alla steg ska köras. 
Detta planeras dagligen där en order kan behöva vänta en tid eftersom andra orders måste köras 
innan. 



6 
 

2.6. Tillverkning av kardanaxel 

Produktionsplaneraren lägger ut orderna en vecka framåt till lagret där dem ser vad som ska 
plockas. Det brukar plockas allt på fredagar för den kommande veckan. Där de använder sig utav 
vagnar där alla komponenter samlas till en order.  
När detta är färdig plockat så tar produktionsfolket över med att gå till en vagn och kolla 
tillverkningsunderlag och sen sätter igång med att plocka fram rätt rör som ska användas. Man 
kapar röret och sedan tvättas de för att få bort smuts från röret. I vissa fall när rören är över en 
speciell tjocklek behöver man fasa kanterna, men med de axlar gruppen har analyserat så 
behövdes inte detta steg. Efter tvättningen går man vidare till pressmaskinen där man pressar 
ihop sidokomponenterna in i röret. Sedan är det dags att svetsa ihop delarna. Efter svetsningen så 
ska axeln riktas för att få bort de värsta kasten, detta följs sedan upp med balansering där det 
svetsas små brickor på röret för att axeln ska hamna inom rätt toleransgränser så att kast inte 
bildas. Beräkningarna utförs av en dator som säger åt en precis hur stor bricka, vilken vikt och 
vart de ska sitta på axeln. När detta är färdigt så monteras de sista detaljerna på och det kan skilja 
sig en del beroende på vad för typ av axel det är. Sedan lackeras de och ställs på torkning. Efter 
ett visst antal timmar när det har torkat färdigt så görs en slutkontroll. När den gått igenom 
återstår det bara att märka, packa och återrapportera att ordern är färdig för utleverans.  
De processer gruppen valde att följa körs i denna ordning som visas här nedan. 

 

Figur 4, Tillverkningsprocessen 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel så beskrivs den teori som rapporten består av. 

3.1. Två analysmetoder 

Det finns två slags analysmetoder som är bra att använda sig av då man vill analysera processer 
eller ett problem och dessa är då kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Val av metod kan 
bero på från situation till situation och därför kan det vara bra att ha två som skiljer sig. De 
faktorer som kan spela roll med avseende på val av metod är följande; problemtyp, svårighetsgrad 
samt de tillgängliga data. En kvantitativ analys går ut på att man studerar variationer och 
duglighet i processen medan det som åsyftas i kvalitativa analysen fungerar på så sätt att man 
studerar processens problem och funktion lite mer djupgående och försöker få en förståelse över 
det hela. Det går att tillämpa bägge metoderna parallellt och oftast gör man det. Har man fått 
fram rikligt med data vid mätning så är det bra att göra en kvantitativ analys där man gör 
statistiska metoder för att få ut variationer, bestämma duglighet och identifiera samvariationer 
mellan olika variabler. Har man dock inte så många mätvärden så kan det vara bra att använda sig 
av kvalitativa analyser där man utgår från den process som man har och det flödesschemat som 
har tagits fram. Då kollar man mer översiktligt där processen analyseras noggrant utifrån flöde, 
flaskhals, värdeskapande och ledtider osv.  

3.2. Kvantitativa metoder 

En metod som används inom samhällsvetenskapliga syften där en forskare t.ex. systematiskt 
samlar in empiriska data och kvantifierbara data som denne sedan sammanställer och 
sammanfattar i statistisk form. Sedan behandlas de data som har insamlats och de analyseras. 
(Nationalencyklopedin, 2013-05-28; Sörqvist, 2004).  
Gruppen började med att utgå från en kvantitativ analysmetod men insåg senare att det inte fanns 
tillgängligt med data för att kunna få ut ett rättvist snittvärde. 

3.3. Kvalitativa metoder 

När man inte har gott om mätdata för en kvantitativ analysmetod så kan man istället använda sig 
utav en så kallad kvalitativ metod. Denna metod går ut på att en forskare t.ex. analyserar en 
process mer noggrant och tar fram en helhetsbeskrivning där syftet är att skapa en djupare 
förståelse för det valda objektet.  
Likaså som kvantitativa analysmetoden så inkommer här ett par steg som kvalitativa består av och 
dessa är då: 

A. Probleminventering – Man gör här en inventering av de problem som uppstår i t.ex. en 
process eller hos en produkt. Syftet är då att sammanställa alla problem som 
förekommer och sedan undersöka närmre på vad de har för konsekvenser och vilka 
orsakerna är. Exempel på tillvägagångs sätt är då intervjuer, enkätundersökningar m.m. 

B. Gapanalys – Här studerar man gränssnitt mellan funktioner och processer, eller i andra 
fall kunder och leverantörer. Analys görs beroende på situation. 

C. Flödesanalys – Undersök flödet genom att följa det och kritiskt studera processen, på så 
sätt kan man finna diverse oklarheter som onödiga arbetssätt eller försvårade 
aktiviteter. Exempel på sätt som kan förenkla för en att följa själva flödet eller för att 
kunna se det visuellt så finns det vissa metoder som bevisar detta. Dessa metoder är då 
visuell flödesschema, matrisflödesdiagram, spagettidiagram och differentierad 
grundflödesanalys. 

D. Flaskhalsanalys – Här vill man analysera de flaskhalsar som uppstår och försöka 
förebygga emot dem. Det är ganska vanligt att flaskhalsar uppkommer vid flöden och 
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det kan då vara allt från produktions- till tjänsteflöde.  Det är Därför naturligt att man 
identifierar dessa och lägger upp arbete som bidrar till att dessa förbättras för att få ett 
så optimalt flöde som möjligt. 

E. Värdeanalys – Här gör man en analys som grundar på det som skapar värde och icke 
värdeskapande inom flödet. Sedan försöker man eliminera eller reducera allt som inte 
är värdeskapande arbete. Med värdeskapande arbete syftar man till all arbete som 
skapar värde till processens prestation eller en viss kund. När man gör en värdeanalys 
så följer man helst ett flödesschema och processerna studeras utifrån ett tidsperspektiv. 

F. Förlustanalys – En förlustanalys går ut på att man analyserar processen med avsikt att 
identifiera de förluster och slöserier som redan finns eller uppkommer. Vanliga 
förluster är sådana som överproduktion, väntan, transporter, brister i processer, 
mellanlager och förråd, onödiga rörelser, fel (omarbete och kassationer).  

G. Analys av effektivitet och utbyte – Här snackar man om två olika sorters effektivitet, inre 
och yttre, inre effektivitet handlar om att ”göra rätt saker” med avseende på förmågan 
att kunna nå uppsatta mål med så små resursinsatser som möjligt. Sedan har vi yttre 
effektivitet som också går ut på ”att göra rätt saker” fast här syftar man då på att man 
sätter de målen som man har på att kunna bemöta kundens efterfrågan. Bägge är 
beroende av hur bra man analyserar och förstår processens effektivitet och detta är för 
att kunna finna bra lösningar. Sedan så diskuterar man utbyte och här kollar man hur 
stor del av processens resultat som accepteras av kunderna, alltså hur stor andel som 
blir rätt. Det kan vara så att utbyte kan ske inom en viss verksamhet och det kan då 
vara allt från utbyte av en enskild operation till dess totala flöde. 

(Sörqvist, 2004, pp. 351-356) 
Dessa punkter är de aspekter som berör gruppens tänkande i hur man förhåller sig till 
att undersöka produktionen och som en hjälp för att hitta eventuella 
förbättringsmöjligheter.  

 

3.4. Faktainsamling 

Vid insamling av data så brukar man använda sig utav två olika sorts metoder, dessa är sekundär- 
respektive primärdata.  

Sekundärdata 
Sekundärdata är den data som baseras på den forskning som redan är gjord. Detta kan då vara allt 
från att företaget själva gjort tidigare undersökningar eller att någon utomstående har kommit in 
och hjälpt företaget. Detta kan vara då statistik eller rapporter som redovisar mätvärden på 
processer till annan sorts data (Karlström, 2007). Det har varit så att företaget själva har gjort egna 
undersökningar samt klockat processerna i produktionen. Denna undersökning som företaget har 
gjort i produktionen och de fakta som har tagits fram har gruppen använt sig utav som en 
referens. 

Primärdata 
Primärdata är den data som man själv gör då, genom enkätundersökningar, intervjuer och 
observationer, för att få den informationen som behövs (Karlström, 2007). De 
enkätundersökningar som gjordes var mer i form utav att få reda på hur processernas tid skiljdes. 
Dessa enkäter fick produktionsoperatörerna fylla i när de körde processerna. De observationer 
och mätningar som man fick fram gjordes i form av att man klockar processen samt observerar 
och intervjuar produktionsmännen för ytterligare information. 
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3.5. Lean produktion 

Lean produktion är en filosofi som handlar om hur man på bästa sätt hanterar sina resurser. 
Huvudsyftet med lean är att man ska identifiera och eliminera alla faktorer som inte gynnar 
slutkunden. 
De grundläggande principerna för lean produktion tog form under den industriella revolutionen 
på 1900-talet, när tänkare som Benjamin Franklin, Frank Gilbreth och Frederik Winslow Taylor 
inspirerade Henry Ford att skapa ett effektivt produktionssystem för bilproduktion. 
Henry Ford vidareutvecklade systemet med det så kallade löpandebandprincipen för att kunna 
tillgodose en massmarknad med generella produkter. Syftet var att tillverka bilar så att den vanliga 
människan skulle ha råd att köpa en bil och inte bara de rikaste i samhället. 
Efter andra världskriget började Toyota produktions system (TPS) att utvecklas som hade 
principen att tillverka produkter på det mest resurssnåla sättet. Systemet bygger på Just-In-Time 
och jidoka. Med Just-In-Time menas det att rätt komponent ska vara på rätt plats vid rätt tid och 
med rätt kvantitet. Jidoka principen handlar om att skapa en verksamhet där kvalitet byggs in, 
med fokus att ha ett system som tillverkar rätt från början. Det innebär också att ifall problem 
uppstår så ska processen stoppas och att man ska lösa problemet på plats. Det ska inte köpas in 
mer än vad produktionen behöver, just för att hålla det slimmat. 
Ordet Kaizen används även mycket inom lean och med det menas att man ständigt ska söka efter 
förbättringar. 
Forskaren och författaren Jeffrey Liker har använt 14 punkter för att beskriva vad lean 
produktion är: 

1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga 
finansiella mål. 

2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 
3. Använd dragande system för att undvika överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
5. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 
6. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas 

medverkan. 
7. Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 
8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer. 
9. Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär 

andra att göra det. 
10. Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 
11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 
12. Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt 

beslut snabbt. 
14. Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra. 

 
Huvudprincipen inom lean är att eliminera slöserier. Hela processen brukar kategoriseras in som 
antingen värdeskapande tid eller icke värdeskapande tid. Med värdeskapande tid menas de 
aktiviteter som ökar värdet på produkten och allt annat som inte skapar något värde i produkten 
räknas som slöserier. Det är dessa slöserier som ska identifieras och elimineras. Inom lean delas 
slöserierna, även kallat muda på japanska, in i 7 olika typer; 
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Figur 5, De 7 slöserierna (näringslivsutvevkling, u.d.) 

 

 Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Anses vara det värsta 
slöseriet, eftersom det ofta skapar de andra. 

 Väntan - på att någonåting ska hända. 

 Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt. 

 Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb. 

 Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund. 

 Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver. 

 Transporter - onödiga transporter. 

 Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har 
sedan lagts till som det åttonde slöseriet. 

För att identifiera och eliminera dessa slöserier finns det många metoder som kan användas 
beroende i vilket syfte (Liker, 2009).  

3.6. Värdeflödesanalys 

Dess syfte går ut på att visualisera företagets produktionsflöde och skapa en grund för 
förbättringar där man kan se var det finns värdehöjande och icke värdehöjande tid. Det hela går 
också ut på att skapa en karta över företagets nuläge och utgå sedan därifrån för att kunna skapa 
ett framtida läge. Det som gör verktyget så effektivt är att det visar företagets hela process från 
kundorder genom råvaruleverans och tillverkning ända fram till utskickning av produkten. 
Verktyget är passande för företag som har repetitiva verksamheter. Alltså är det väldigt passande 
inom produktion, där tillverkning av enkla till komplexa produkter görs, allt från individuella till 
produktfamiljer. I en värdeflödesanalys så brukar man följa fyra faktorer stegvis och dessa är då 
produkt/produktfamilj, nuläge, framtida läge och uppföljning tas upp. 
 

Dessa fyra steg följer varandra och är beroende av varandra under kartläggningens gång.  

(Shook, 2005;Is, 2011;John Bicheno, 2011)  
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1. Det börjar med att man väljer en produkt eller produktfamilj som man undersöker. Man 
väljer då helst produkter som inte skiljer sig mycket eller alls från varandra men går 
igenom samma processer.  

2. Sedan samlar man in nödvändig information som tillgänglighet, tider, kassationer, 
material och informationsflöden. Följ produktens väg från dörr till dörr och skissa en bild 
över de processer som används. Sedan kartlägger man nuläget för att få en inblick i hur 
det ser ut i dagsläget. 

3. Sedan är det lämpligt att kartlägga ett framtida läge, alltså ett läge på så som man vill följa 
upp emot. 

4. Sista steget går ut på att man tar fram en handlingsplan och genomför mot det framtida 
läget.  

Här nedan visas vad figurernas betydelse står för. 

 

Figur 7, , Symbolernas betydelse (Shook, 2005) 

Välj 
Produkt/Produkf

amilj
Kartlägg nuläget

Kartlägg det 
framtida läget

Framlägg 
handlingsplan 
och följ upp 
emot den

Figur 6, Värdeflödesanalys, de fyra stegen (Shook, 2005) 
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Exempel på ett nuläge kan se ut på följande sätt: 

 

Figur 8, Nuläge (Shook, 2005) 

 
 

 
Figur 9, Framtida läge (Shook, 2005) 

 

3.7. SMED – Single Minute Exchange of Die 

SMED(Single minute exchange of die) är en metod som går ut på att korta ner ställtider. Ställtid 
är då den tid som det tar när en produkt är klar tills man börjar kör nästa. Inom SMED så ingår 
det även 8 steg som man följer.  
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Dessa är då: 
 
1. Inre – och yttreställtid 
Inre ställtid– Denna ställtid är en omställning som åsyftar till den tid man spenderar på att ställa 
om maskinen mellan pauserna. Detta kan sedan hanteras manuellt eller automatiskt. 
Yttre ställtid – Går ut på att ställa om paletter eller fixturer som hör ihop med maskinen under 
den tid som den körs. Alltså här åsyftas den omställning som sker då maskinen är igång. Detta 
kan då göras automatiskt eller manuellt.  
Utav dessa två så brukar det läggas mest vikt på yttre tid. Man känner att man kan korta ner 
denne betydligt mer än inre ställtid.  
2. Konvertera och omvandla 
Här gäller det att försöka omvandla den inre ställtiden till den yttre. Alltså att se vilka moment 
som kan effektiviseras och försöka bearbeta deras inre mot yttre ställtider.  
3. Funktionell Standardisering 
Här gäller det att standardisera fixturer och de verktyg som används, allt från skärande till 
hållande. Kan bli dyrbart men det kan vara smart att ha en standardiserad verktygsanordning med 
en viss dimension som man håller sig till. 
4. Funktionella Fästanordningar 
Underlättar lossning- och åtdragning av fästanordningar.  
5.  Förhandsjusterade fixturer 
Extra fixturer kan användas för att fastspänna och justera arbetsstycken på.  
6. Parallella operationer 
Att man kör flera operationer samtidigt, alltså att två operatörer arbetar samtidigt, detta medför 
till att arbetstiden förkortas och att det blir lönsamt. Det medför till att den extra operatören kan 
hjälpa till med verktyg eller omställning om så behövs.  
7. Eliminera justeringar 
Går ut på att eliminera efterjustering i maskinen. Alltså att minska inre maskinomställning.  
8. Mekanisera 
Kan underlätta av maskinen om man har hydrauliska och pneumatiska infäste av verktyg.  
(Lennart Hågeryd, 2002) (Industrisystem, u.d.) 
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4. Metodik 

Detta kapitel kommer att redovisa hur arbetet har utförts, hur och vilken fakta som har insamlats samt hur 
uppgiften har lösts metodmässigt.  

4.1. Arbetsmetod  

Arbetet inleddes med en beskrivning av det problem som företaget ville att detta arbete skulle 
behandla, av handledaren Lars-Åke Ericson, General Manager GKN i Skandinavien. Vilket 
innefattade en vanlig presentation av företaget, bakgrunden till varför de behövde vissa åtgärder 
och en rundvandring i kontoret där författarna fick bekanta sig lite med personalen och fick tips 
om vilka personer som eventuellt kunde vara nyttiga att ha kontakt med under arbetet. 
Rundvandringen avslutades med en genomgång av produktionen, där författarna fick en 
överskådlig förståelse för hur produktionen fungerade. Efter rundvandringen fick författarna ett 
tilldelat rum på företaget som användes under hela projektet. För att få struktur på arbetet 
tillämpades ett arbetssätt som fungerade bra för denna projektgrupp. Vid varje morgon gicks det 
igenom vad som behövdes göras under dagen, en checklista utformades. Vid dagens slut 
återkopplade man hur långt man hunnit göra på listan och planerade inför nästkommande dag. 
Det var i detta rum som författarna bollade idéer, planerade och sammanställde/analyserade alla 
idéer och information. 
I figur 7 visas gruppens arbetssätt genom projektet. 

 
Figur 10, Gruppens arbetssätt genom projektet 

4.2. Forskningsansats 

De forskningsansatser som författarna har tillämpat har varit att man utgått från en deduktiv och 
induktiv ansats där man har analyserat och tillämpat de generella teorierna som berör 
projektområdet, exempel på dessa teorier är då sådana som SMED och Lean. Sedan har 
författarna gjort ytterligare undersökningar inom företagets produktion där man har tittat närmre 
på de fysiska flödet.   

4.3. Kvalitativ & kvantitativ metod 

Gruppen har använt sig utav både kvalitativa och kvantitativa metoder. För att bestämma vilken 
produkt/produktfamilj som gruppen skulle följa så användes en kvantitativ metod där det 
föregående års försäljningshistorik, vilken/vilka axlar som hade sålts mest. Likaså användes 
kvantitativ metod när in- och utleveranser skulle räknas ut till kartläggningen.  
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När gruppen utförde tidsmätningarna så användes kvalitativa metoder, där mätningarna enbart 
gjordes på ett fåtal batcher. Även när övrig information som kunde inhämtas av personalen 
genom intervjuer räknas som kvalitativa metoder. 

4.4. Teoriinsamling 

Gruppen hade det lätt att samla fakta då man hade berört liknande problem i tidigare kurser som 
man hade haft under utbildningens gång. Fakta hittades via flera olika diverse bibliotek inom 
Stockholms område. Den litteratur som söktes efter hade med allmängiltiga teorier som 
”Värdeflödesanalys”, ”SMED”, ”Ledtidsreducering” samt tidsbaserade verksamheter att göra. 
Detta gjorde att sökord som användes var mycket utöver de som redan blev nämnda, 
”ledtidsanalys”, ”produktionskartläggning” m.m.  

4.5. Datainsamling 

Sekundär data är information som man hämtar ifrån befintliga mätningar eller information. 
Primär data är sådan som man själv tar reda på, t ex genom observationer och mätningar. 

Sekundär och primär data 
Detta arbete inleddes med att söka efter sekundär data, t ex letades det en hel del efter äldre 
examensarbeten som berörde liknande uppgift. Syftet med att leta befintliga arbeten var så att 
gruppen skulle få idéer och inspiration om vilka metoder man kunde använda sig utav samt hur 
man kunde gå tillväga. När det väl var klart för gruppen så kunde man söka efter djupgående 
litteratur om dessa metoder. Detta sätt att börja arbetet på tycker gruppen var väldigt givande, det 
ledde då till att man fick sig en tydlig bild om hur man skulle göra för att komma fram till ett 
resultat. 
Utöver de sekundära data som samlades in så var försäljningshistorik och historik om in- och 
utleveranser en annan sorts data. Även information om produktionsplaneringen behövde man 
samla in. Detta för att gruppen skulle kunna planera in hur många batcher man skulle hinna följa, 
samt när gruppen skulle utföra tidmätningarna i produktionen. Just detta steg skulle kunnat ha 
gjorts tidigare av gruppen, för att då hade man hunnit samla in mer mätvärden som hade kunnat 
göra så att det blivit en kvantitativ studie. Gruppen ville få in ca tio mätningar på produktion 
ledtiden så att man hade kunnat få ut ett lite mer rättvisande snittvärde. 
De primär data bestod just av tidmätningarna där gruppen observerade tillverknings processen 
och de intervjuer som gruppen utförde under arbetets gång. Detta kommer att tas upp djupare i 
stycket om Observationer, samt Intervjuer.  

4.6. Observationer 

Innan gruppen skulle observera produktionen så kom man fram till vilka mätvärden man ville ta 
fram och hur man skulle gå tillväga. De mätvärden som gruppen valde att ta fram genom 
observationerna var dessa: 
 

  Produktions ledtid - Genomloppstiden från plocket fram tills ordern är färdigställd. 

 Processtid – startades när maskinen kördes igång och när sista detaljen blev färdig. 

 Cykeltid – Processtiden dividerat med antal produkter som kördes. 

 Ställtid – Allt arbete som krävdes både innan maskinen skulle köras igång och den tid det 
tog att plocka undan allt efteråt. 

 Kötid – Den tid ordern fick vänta mellan varje process. 

 Transporttid – Mellan varje process 
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För att underlätta dokumentationen av tidmätningarna så konstruerades en process tidrapport i 
Excel, se appendix 3, där produktion personalen skulle fylla i när de påbörjade en process samt 
när de avslutade en process. Utifrån detta fick man ut produktion ledtiden och alla kötider mellan 
processerna. På detta sätt kunde gruppen fokusera på att ta tider på ställtid, processtid och 
transporttid. Gruppen filmade även alla processteg, för att lättare kunna urskilja alla omställningar 
och analysera dessa. 

4.7. Kvalitet  

För att hålla en hög kvalitet på rapporten så har gruppen haft i åtanke hur relevant och tillförlitlig 
all data och information är. För att en rapport ska hålla bra kvalitet så är det viktigt att man alltid 
har i åtanke hur relevant och tillförlitlig texten är. Man bör alltså ställa sig frågorna: är texten 
relevant för uppgiften(valid)? Hur mycket kan man lite på det som står(reliabel)? (Hartman, 1993) 

Validitet 
För att en forskningsrapport ska vara valid så ska materialet vara relevant för problemställningen. 
Exempel ifall man gör mätningar i sin studie ska dessa enbart avse det studerade och inget annat. 
Det ska alltså finnas en klar koppling mellan problemställningen och det framarbetade materialet. 
(Hartman, 1993) För att hålla hög validitet på arbetet så har författarna ställt sig frågan ifall 
materialet är relevant för syftet i rapporten. T ex vid tidmätningarna så diskuterades det noggrant 
efter vad som skulle mätas för att endast mäta det som behövdes till uppgiften. All data och 
annan information som togs fram diskuterades i gruppen noggrant för att utvärderas ifall det var 
relevant att ta med i rapporten. När gruppen behövde få fram information av någon i företaget så 
diskuterades det innan vem som troddes vara mest lämplig att fråga, men mer om detta i intervju 
kapitlet. 

Reliabilitet 
Kravet på reliabilitet innebär enligt (Hartman, 1993), att ”man skall kunna lita på sina data, oavsett 
forskningsmaterialets art.” det handlar om att läsaren ska kunna lita på att det som står i 
rapporten är tillförlitligt och att alla siffror, text och dylikt är precist och tydligt. Hartman talar 
även om minskad reliabilitet då man använder sig utav sekundär data i sin forskning. Är stora 
delar av en rapport baserad på tidigare utförda mätningar/forskningar uppstår frågan hur 
tillförlitliga rapportens referenser är och hur pass nära tiden materialet är skrivet. 
För att hålla en hög reliabilitet i rapporten så har gruppen inte använt tidigare mätningar som har 
gjorts av företaget, utan gruppen har endast gjort egna tidsmätningar. Samtliga i gruppen har varit 
med på alla observationer av tidsmätningarna och de intervjuer som har utförts. Ifall något var 
oklart så diskuterades det noggrant sinsemellan för att tydliggöras, även ifall något blev oklart 
efter en intervju så gick man tillbaka till den personen för att fråga igen.  

4.8. Statistik 

Det fanns inte mycket statistik att ta del av inom produktionen, det var en del uppgiften gruppen 
efterfrågade inom statistik men som inte fanns. Exempel ville gruppen ta del av statistik av 
produktionsledtiden och eventuella kassationer/omarbeten, men det fanns inte. Därför fick 
gruppen ta in ett par stycken referatmätningar på produktionsledtiden för att styrka den ledtid 
som produktionschefen sa. Gruppen gav ut ett par process tidsrapporter där det endast skulle 
fyllas i när ordern släpptes till produktion och när den blev färdig. På detta sätt kunde gruppen se 
att produktionsledtiden var på ca 5 dagar.   

4.9. Intervjuer 

Det som gjordes var att man snackade ihop sig i gruppen innan om vad man ville få fram samt 
vilken person som kan tänkas ha bäst koll på just den informationen man ville få ut. Innan en 



18 
 

intervju så har gruppen formulerat relevanta frågor till den tänkta personen. Det har varit mycket 
spring fram och tillbaka, från person till person för att ta reda på information men man har haft 
en nära kontakt och ett bra samarbete med företagets produktionschef. 
När man intervjuade den berörda personen så hölls det mer som en öppen dialog där man ställde 
frågorna vid passande stunder. Samtidigt så antecknade man och ställde följdfrågor ifall det fanns 
oklarheter.  
Det hölls även många spontana frågor med personalen, och när detta skedde så sammanställde 
gruppen direkt efteråt vad som hade sagts.  
När gruppen sammanställde informationen efter en intervju så hände det dock ibland att något 
var oklart eller att man missat att anteckna en grej, då tog man kontakt med den berörda 
personen för att fråga igen. 

4.10. Tillvägagångssätt vid värdeflödeskartläggningen 

I denna del kommer en kort beskrivning om hur gruppen valde de axlar som skulle följas och hur gruppen gick 
tillväga när de gjorde värdeflödeskartläggningen. 
Första steget i att göra en värdeflödesanalys är att man behöver välja ut en huvudprodukt/familj, 
och som har liknande steg i processerna. Det får endast vara en väldigt liten avvikelse. Genom att 
kolla försäljningsstatistik så kunde gruppen identifiera företagets huvudprodukter. Gruppen valde 
ut de fyra axlar som såldes mest och så jämfördes dessa i en matris, se figuren nedan. 

 
Figur 11, Matris för att jämföra processteg 

Utifrån matrisen så kunde gruppen se att tre av dessa fyra följde samma processteg, och det blev 
dessa som gruppen valde att utgå ifrån.  
När gruppen väl visste vilka axlar som skulle följas så behövde gruppen planera inför hur och när 
insamlingen av all data skulle ske. Det skedde genom att gruppen kom fram till exakt vad som 
skulle mätas och utifrån det konstruerade gruppen en process tidsrapport, där alla mätningar 
sedan dokumenterades i.  
När all data var insamlad så kunde gruppen börja med att konstruera själva kartläggningen. Det 
skedde först med tre A3 papper där det skissades upp med hjälp av post-it lappar, se appendix 4. 
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När gruppen kände sig nöjda med kartläggningen så gjorde man en likadan med hjälp av MS 
Visio1. Därefter kunde gruppen påbörja själva analysen med hjälp av värdeflödeskartan. 
 
  

                                                 
1 MS Visio är en programvara från Microsoft som är mycket lämpligt att använda sig av för att få till snygga 
processflöden. 
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5. Resultat och Analys 

Detta kapitel kommer att beskriva gruppens egna analyser och vad man verkligen har kommit 
fram till. Det börjar med VFA/spaghettidiagram där det kommer analyseras över hela. Därefter 
kommer allmänna förbättringsförslag att redovisas. Sedan tar författarna upp mer djupgående de 
processer som har valts ut. 

5.1. Kundorderprocess  

Stegen i kundorderprocessen beskrevs i nulägesbeskrivningen, här kommer processen analyseras av gruppen. 
Gruppen ville kartlägga hela kundorderprocessen just för att se om det var någon annanstans som man skulle 
kunna göra någon förändring än i produktionen. 

 
Figur 12,  Ledtidskarta över GKN:s kundorderprocess 

Den totala ledtiden är på ca 6 veckor, och GKNs mål är att komma ned till 3 veckor. Ifall man 
utgår ifrån den här kartan så ser man att själva produktionsordern ligger i viloläge i ca 4-5 veckor 
innan den ens kommer ut till produktionen.  Ifall man lyckas korta ned den tiden så att den bara 
ligger där i max 2 veckor innan den släpps till produktionen. Då får man en ledtid på ca 3 veckor. 
Men frågor som man bör ställa sig är: 

1. Varför ligger produktionsordern i viloläge så länge? 
2. Vad kan man göra så att den kan släppas tidigare? 

 
Anledningen som gruppen kom fram till är att den måste ligga i viloläge för att produktionen inte 
har möjlighet att tillverka den tidigare. Så vad kan man göra så att produktionen kan ta emot 
orderna fortare. Gruppen kom fram till ett par åtgärder: 

 Börja med 2 skift och ta in hyrpersonal, men kör endast på detta vis tills att man arbetat 
sig igenom alla produktions orders tills man når de som endast legat i viloläge i 1-2 
veckor.  

Detta är en dyr satsning, men man bör nå målet fortast. 

 Den andra åtgärden är att analysera ledtiden i produktionen, och ifall man lyckas korta 
ned ledtiden där så kommer man successivt kunna bearbeta av alla produktionsorders 
som ligger och väntar.  

 
Genom att korta ned produktionsledtiden så resulterar det i att man hinner tillverka mer, och det 
gör att man kan släppa ut mer orders tidigare. Successivt betar man av alla produktionsorders 
som ligger och väntar. En annan faktor som kan göra att man inte lyckas få kortare ledtid är att 
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man kanske samtidigt får större efterfrågan. Alltså så borde det funka så länge efterfrågan är 
jämn.  
Detta leder till slutsatsen att man bör se över produktionsflödet för att se vad som kan göras så 
att ledtiden minskas. 

5.2. Kartläggning 

Efter att gruppen samlat in all relevanta mätningar och uppgifter så sammanställdes denna 
värdeflödeskarta. För större bild se appendix 2. 

 
Figur 13, Kartläggning 

Den totala produktionsledtiden uppgavs av produktionschefen vara på ca 5 dagar(+-2 dagar). 
Gruppen ville här för att verkligen kolla hur det låg till med produktionsledtiden, ta reda på 
statistik som sade när en order blev släppt och när den skickades ut. Men detta fanns tyvärr inte 
att ta del av. Företaget har inte fört statistik på det. Men för att styrka den tiden så valde gruppen 
att ta ett par mätvärden på produktionsledtiden. Vilket visade sig att produktionsledtiden på dessa 
batcher låg på ca 5 dagar, vilket styrker det som sades av produktionschefen.  
Vid gruppens egna tidsstudier blev dock ledtiden på ca 3-4 dagar. Men det beror på att gruppen 
började göra mätningar vid plockning. Alltså fick man inte med tiden emellan frisläppning av 
order tills att ordern verkligen började plockas. I vissa fall kan det vara så att den ligger och 
väntar en längre tid innan lagret påbörjar plocket. 
För att separera den värdeskapande tiden så kollar man på den totala cykeltiden. detta blev då 56 
minuter och 54 sekunder. Den totala ställtiden mättes till 60 minuter och 30 sekunder, vilket 
författarna kategoriserar som nödvändig icke värdeskapande tid. Torktiden som uppmättes till ca 
5 timmar kategoriseras även den under detta. Den totala kötiden mellan alla processer uppmättes 
till 23 timmar och 40 minuter i arbetstid.  
Detta illustreras här nedan: 

 
Figur 14, Stapel för att urskilja värdeskapande/icke värdeskapande tid. 
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Alltså, genomloppstiden från plocket tills att axeln blev färdig uppmättes till 3,8 dagar, varav 
endast 7 timmar egentligen är nödvändig tid som man har lagt på axlarna. Eller 2 timmar om man 
låter det torka över natten. Utifrån detta ställer man sig frågorna: 

 Varför får man inte ut axlarna i tid? 

 Vad händer under kötiderna? Varför kör man inte den färdig till torkningen på bara 2 
timmar? 

För att besvara detta bör man påpeka att det inte är en lina där exakt samma axel körs hela tiden, 
utan att det är variation på de axlar som tillverkas. Så det är andra batcher som körs parallellt som 
måste synkas hela tiden. Vilket gör att ibland måste en batch vänta på att andra batcher måste 
köras före.  
 
Ett av Leans slöserier är transporter, därför lät gruppen göra en spaghetti karta för att se ifall det 
var mycket onödiga transporter. För en större bild, se appendix 5. 

Efter att ha studerat hur batchen färdades under tillverkningen så kom gruppen fram till att det 
inte är några större onödiga transporter, utan att det är väldigt flödesorienterat. 
 
Förbättringsförslag 
Ett förslag till förbättring som inte passar in i någon speciell station, men som gäller alla. Det är 
att det borde finnas ett standardiserat verktygsställ nära där operatören står, högst 1 meter ifrån. 
Där alla verktyg som behövs till den specifika stationen finns. Gruppen tänker sig en tavla där det 
är markerat med gula linjer, så att man tydligt ser vart verktygen ska hänga. Detta underlättar för 
operatören att hitta verktygen. Under gruppens observationer så hände det ett par gånger att 
operatören inte hittade rätt verktyg utan fick leta lite. Med att ha ett standardiserat verktygstavla 
så kommer operatören alltid hitta verktygen på en gång.  

5.3. Beräkningar 

Det kommer att göras beräkningar med avseende på hur mycket besparingar företaget kan göra. 
Här nedan visas det några påverkande faktorer som bidrar till beräkningen samt så visas det också 
vad de står för. 

Figur 15, Spaghetti karta, Produktens väg genom verkstaden 
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𝑥 = antal axlar som passerar/år 

𝑡 = Tidsbesparing/axel 

𝑇 = total tidsbesparing/år 

𝐾 = 254 𝑘𝑟 (Vad en arbetare kostar per h) 

𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝 = Totala besparingen i kronor per år. 

Formeln ser ut på följande sätt, för totala tidsbesparingen per år. 

𝑥 ∙ 𝑡 = 𝑇 

𝑇 ∙ 𝐾 =  𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝   

5.4. Djupare analys av processerna  

Här kommer en djupare beskrivning och analys av processerna. 

Orderplock 
De tider gruppen mätte på plocket var att det tog ca 12 minuter att plocka en order. 
När lagret ska påbörja att plocka en order så går det till så här:  

1. Kolla plocksedel 
2. Hämta vagn 
3. Plockar det som står på plocksedeln(Med hjälp av truck) 
4. Lämna vagn och registrera att ordern är plockad 

När gruppen observerade hur plocket fungerade så användes det två slags truckar. En liten truck 
som bara klarar att lyfta på låga höjder och sedan en skjutstativtruck som klarar att lyfta på både 
låga och höga höjder. Med den observerade batchen behövde det plockas både från låga och 
höga höjder.  
 
Förbättringsförslag 
Efter att ha analyserat processen så ville gruppen egentligen kolla upp ifall det fanns någon 
statistik på vilka artiklar som plockades mest och vart dessa artiklar fanns placerade. Men pga 
tidsbrist så hann man inte med detta, men för att nämna detta så bör man antingen börja föra 
statistik på det eller kolla befintlig. Ser man sedan att en eller flera artiklar som plockas ofta och 
som är placerade högst upp på ett ställ så bör man flytta dessa så att de är placerade långt ned, 
gärna så att man slipper använda truck.  
 
Ett beräkningsexempel som visar vilken skillnad det kan göra: 
 
Vad man skulle tjäna att plocka längst ned utan truck istället för högst upp. 
Som ett exempel så antar vi att lagret behöver plocka ned en pall högst upp 1000 ggr per år.  
 
Beräknings exempel 

170 − 15 = 155 𝑠.  Blir tidskillnaden per gång. 

(155 ∙ 1000)/(60 ∙  60) = 43 ℎ Alltså 43 h besparing i tid per år. 

43 ∙ 254 = 10 922 𝑘𝑟 Besparing i pengar blir det per år. 
 
Uppmätta tider: 
Höglyfttruck högst upp: 170 sekunder 
Liten truck från mellan höjd: 80 sekunder 
Utan truck: 15 sekunder 
Men eftersom gruppen inte har tillräcklig data för att styrka att det är såhär så kommer detta inte 
att räknas med i den totala besparingen i slutet av kapitlet. 
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Rörkapning 
I detta steg så hämtar produktionspersonalen vagnen med de plockade detaljerna och kollar på 
tillverkningsunderlaget vilket rör som de behöver kapa. Därefter hämtar de rör med hjälp av en 
kran. Ställtiden i rörkapningen uppmättes till 8 minuter och 54 sekunder. Då mättes tiden det tog 
att hämta röret och sätta fast det i sågen och till sist lämna tillbaka resterande rör efter kapningen. 
Tiden det tog att kapa upp ett rör mättes till 5 minuter och 48 sekunder. 

Tvättning 
För att få bort all smuts från rören och detaljerna så lyfter man ned de i en balja, där det sker en 
rengöringsprocess. Här frågades personalen ut lite hur länge detaljerna behövdes ligga i baljan, 
och det varierade beroende på hur smutsiga detaljerna var. Men som minst behövde de tvättas i 5 
minuter och som mest i 15 minuter. Det hände även ofta att de la i det innan en rast och sen lät 
de batchen ligga över rasten för att sedan ta upp det när de var klara.  
Tiden som uppmättes av gruppen var att tvättningen tog 5 minuter och 24 sekunder. Ställtiden 
uppmättes till 5 minuter och 12 sekunder, där det togs tid på ned- och upplyftning och till sist 
skulle man blåsa tryckluft på detaljerna så att de torkade. 
 
Förbättringsförslag 
Det gruppen tänkte på vid tvättningen var bara att man inte ska låta de ligga i baljan för länge än 
vad som är nödvändigt. Som ett exempel ifall en operatör har rast om 15 minuter så kanske han 
lägger i detaljerna i baljan och sedan går på rast. Men ifall det räcker med bara 5-10 minuter så 
hinner operatören även ta upp detaljerna ur baljan innan rasten. Är det fallet så tjänar operatören 
ca 3-4 minuter på det och kan börja med nästa aktivitet direkt efter 
rast istället för att börja ta upp det ur baljan. 
För att underrätta för operatören så kan man ha en bestämd tid 
som det ska ligga i baljan för t ex tre olika kategorier: 

 Lätt smutsigt(5 minuter) 

 Mellan smutsigt(10 minuter) 

 Grovt smutsigt(15 minuter) 
När man väl har standardiserade tider så kan man ha en 
alarmklocka som tjuter när det är dags att ta upp detaljerna. Dock 
så fick gruppen den uppfattningen att operatörerna pga av 
erfarenhet kunde bedöma bra hur länge det behövde ligga i baljan. 

Pressning 
Här pressar man ihop de två detaljer som ska sitta på sidorna av 
röret. Ställtiden uppmättes till 7 minuter och 6 sekunder och 

cykeltiden uppmättes till 5 minuter och 18 sekunder. 
 
Förbättringsförslag 
Det första gruppen tänkte på var att fixturtavlan fanns på baksidan av maskinen, så när 
operatören behövde hämta fixturer så gick han runt hela maskinen. Detta klassar gruppen som en 
onödig transport/rörelse, som är en av Leans 7 slöserier. Ändrar man placeringen på fixturtavlan 
så att den t ex är framför maskinen, så operatören endast behöver vända sig om och ta ett par 
steg så spar man ca 20 sekunder på att gå. Se bild för att se vart man skulle kunna flytta 
fixturstället. 
Det verkar lite men slår man ut det på ett helt år så blir det(ifall man räknar på 2500 axlar per år) 
ca 14 timmars besparing per år. 
Beräknings exempel: 

(20 ∙ 2500)/60 ≈ 833 𝑚𝑖𝑛 
(833)/60 ≈ 13,88 ℎ 

Figur 16, Förslag till annan 
placering av fixturställ 
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13, 88 ∙ 254 = 3527 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝) 

 
En tanke som gruppen diskuterade om och det diskuterades även lite med en personal om detta, 
var att det skulle vara bra med andra sorters fixturer som man slipper skruva fast. Det gruppen 
tänkte på ifall det finns nått sätt så att man endast behöver ”clicka” fast dem eller med hjälp av 
magnetism att de sitter på plats. Det ska finnas en knapp som operatören endast behöver trycka 
på så lossnar fixturerna. Gruppen har dock inte tagit reda på ifall det finns sådana lösningar och 
vad det skulle kosta.  

Svetsning 
Här svetsar man ihop detaljerna som i det tidigare steget blev ihoppressat. Ställtiden uppmättes 
till 14 minuter och 30 sekunder och cykeltiden uppmättes till 7 minuter och 24 sekunder. I denna 
process så var ställtiden ganska lång och därför har gruppen valt att analysera ställtiden djupare 
med hjälp av SMED metoden. 
Som nämnts tidigare så är fixturtavlan även här en bit ifrån där operatören står. Tiden det tar för 
operatören att gå till fixturtavlan uppmättes till ca 8 sekunder.  
 
Förbättringsförslag 
Flytta fixturtavlan närmre där operatören står. Se figur 14. 
Beräknings exempel: 
Ifall man tjänar 8 sekunder på att flytta fixturtavlan 
Det passerar t ex 2500 batcher i svetsen per år. 
Beräknings exempel: 

(2 ∙ 2500)/60 ≈ 83,3 𝑚𝑖𝑛  

83,3/60 ≈ 1,38 ℎ  

254 ∙ 1,38 ≈ 350,5 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝) besparingar per år i 

arbetstid  

Riktning 
I detta steg så vill man få axlarna att vara så raka och cirkulära som möjligt, det gör man med 
hjälp av en vippindikator som mäter kast. Därefter pressar man där det behövs tills kastet hamnar 
inom toleransgränserna. Ställtiden uppmättes till 7 minuter och 36 sekunder och cykeltiden till 3 
minuter och 24 sekunder. Det som syntes här var att själva ställtiden var mycket längre än vad 
som det egentligen tog för att göra själva riktningen av axeln. Nästan dubbelt så lång tid som 
cykeltiden lades det på ställtiden här. Det var då bara för att byta ut fixturer för rätt passform av 
axel. Det gör att det bidrar till en oerhört lång process, en process som egentligen nästan kan bli 
klar dubbelt så snabbt. Det som kan göras är att undersöka på marknaden efter en 
fixturanordning som är standardiserad och som inte är i behov av utbyte av fixturer. På så sätt så 
kan köra sin batch utan att behöva byta fixturer hit och dit utan bara tar fram axlarna direkt och 
sätter fast dem. Den tid som lades bara på ombyte av fixtur var ca 2 min. Detta förslag gäller även 
för pressning, svetsning och balansering eftersom alla har liknande fixturbyte. Dock så hann 
endast gruppen med att ta ut tider på riktningen. 
 
 
Beräknings exempel: 

(2 ∙ 2500)/60 ≈ 83,33 h 
 83,33 ∙ 254 ≈ 21166,7 kr (Totbesp) 

Så mycket kan man tjäna på att ha en bättre fixturanordning.  

Figur 17, Förslag till förflyttning av 
figurställ 
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Balansering 
I balanseringen så mäts kastet ännu noggrannare än i riktningen, där det mäts med hjälp av en 
dator. Efter att man kört maskinen så plottas mätvärdena upp på datorn där man ser ifall kastet är 
innanför eller utanför toleranserna. Behövs det en komplettering så går operatören och hämtar en 
liten metallplatta som svetsas fast på axeln. Sedan kör man maskinen återigen för att se ifall det 
ligger inom toleranserna, om inte så upprepas steget tills det hamnar inom toleranserna.  
Detta steg var den aktivitet som hade längst ställtid, 17 minuter och 12 sekunder medan 
cykeltiden var 2 minuter och 42 sekunder. Därför anser gruppen att denna process var en 
flaskhals om man inte bortser från torkningen. Det som tog lång tid var att det krävdes fixturbyte 
i chuckarna med skruvstycken. Sedan var man tvungen att använda en kran för att förflytta en 
annan sorts fixtur. När sedan allt var i rätt ordning så finjusterades de olika fixturerna, vilket var 
en stor del av den totala ställtiden. 
 
Förbättringsförslag 
Gruppen anser att vid denna station så skulle man kunna spara mycket pengar ifall man lyckas 
korta ner ställtiden drastiskt. Se beräkningsexempel nedan. 

(17,2 ∙ 2500)/60 ≈ 716,6 ℎ 

716,6 ∙ 254 ≈ 182033,33 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝) 

Så mycket kan man tjäna på om man på 
något sätt skulle kunna undvika en så lång 
ställtid som denna.  
Ett förslag till förbättring är att man skulle 
kunna investera i en till kran som används 
endast för att lyfta dessa större fixturer. 
Och istället för att man ska behöva 
förflytta dem ca 2-3 meter åt sidan när de 
inte användes så kopplar man bara på de 
på kranen som sedan hissas upp till taket. 
När man behöver dessa igen så hissar man 
ned dem. Se figur 15 för att se hur fixturen 

ser ut. 
 
Vid finjusteringen så användes en väldigt kort arm till spaken, och ifall man förlänger det skaftet 
så går det lättare att justera fixturen åt sidorna. Det blir även skonsammare för operatörens rygg 
då man slipper att böja sig ned.  
Gruppen kunde inte ta fram några mätvärden för att jämföra hur mycket snabbare det skulle gått 
ifall man gör på de andra sätten. Därför kommer detta inte räknas med i sammanställningen av 
besparingen i slutet av kapitlet. 

Montering av stödlager 
Här monterade man till sist på stödlagret. Det gick till så att man spände fast axeln i ett skruvställ, 
där man bankade in stödlagret på plats. Sedan skruvades en bult på. Detta tog 7 minuter och 6 
sekunder, där gruppen räknade in även tiden att ta fram de enstaka verktyg och att spänna fast 
axeln.  
 
 
Förbättringsförslag 
Ifall man investerar i nya vagnar, som även diskuteras i lackering delen, så kan man ha vagnar 
med en anordning så att man kan spänna fast axeln direkt på vagnen. Eftersom det blir ganska 
stora krafter när man bankar på stödlagret så kan det krävas bromsar på vagnarna och eventuellt 
kan man använda någon typ av stopp, exempelvis att man ställer vagnen mot en vägg eller 

Figur 18, Stor fixtur vid balansering 
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arbetsbord. Så att vagnen inte kan röra sig när man bankar in stödlagret. Gör man på detta sätt så 
slipper man ett moment att lyfta över axeln till ett annat arbetsbord med skruvställ osv. 
 
Beräknings exempel: 
Efter att ha studerat filmen i detta steg så tog man ut den tid det tog för operatören att lyfta över 
en axel från vagnen till skruvstället, och sedan den tid det tog att lyfta tillbaka axeln. Det tog totalt 
1 minut och 42 sekunder, omräknat i minuter blir det 1,7 minuter. 
I detta steg behöver man göra detta med varje axel som passerar, om vi räknar med att det 
passerar 2500 axlar. 

(1,7 ∙ 2500)/60 ≈ 70,833 ℎ 

70,833 ∙ 254 ≈ 17991,66 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝) 

Alltså investerar man i nya vagnar som har denna egenskap så gör man en besparing på ca 70,8 h 
per år, vilket blir ca 17991,66kr per år. 

Lackering 
Målning är den process som kommer efter stödlager & montering och här är det inga större 
konstigheter utan axlarna målas. Det positiva är att det ligger så nära processen innan. Det finns 
dock en hel del nackdelar med denna process. Det är här man måste flytta över axlarna till en ny 
vagn som står för ”målarvagnen”. Detta gör att det bidrar till ergonomibrister för 
produktionsmännen men också att det är tidskrävande.  
 
Beräknings exempel: 
Ytterligare en tanke som gruppen har lagt vikt på är det som togs upp med en av de anställda på 
GKN, Peder, där det diskuterades om att använda bättre lämpade vagnar till produktionen. Då 
syftar man på vagnar som kan köras genom alla processer inklusive måleriet utan att man 
behöver byta vagnar på vägen. Om man skulle räkna på det så ser det ut på följande: 

(3,7 ∙ 2500)/60 ≈ 154,1 ℎ 
154,1 ∙ 254 ≈ 39158,33 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝) 

Här ser man då att man har tjänat ca 39 158 kr på ett år i arbetstid, p.g.a. vagnens ställtid. 
 
En annan känd faktor från målningen som bidrar till att ledtiden blir längre inom produktionen är 
då färgen. Denna färg som kunden har en lång torktid och eftersom torkningen är den största 
flaskhalsen så är val av rätt färg en grund för att kunna minska torktiden.  

Torkning 
Torkningen är den process som kommer direkt efter målningen, och den befinner sig då i samma 
rum som målningen också. Det som man vet på GKN idag är att torkningen är en känd flaskhals, 
och man har inte kunnat göra så mycket åt just det. 
 
Ett förbättringsförslag kan vara att man har ett mer 
systematiserat upplägg vid torkningen. Det vill säga att man 
har bättre koll på den tid det verkligen tar för axlarna 
att bli torkade.  
Processen ser ut på följande sätt i dagens läge:  
Så som gruppen har uppfattat det så ligger problemet i det att man 

inte vet hur länge det tar exakt för axlarna att torkas 
samt att den färg som kunderna kräver på axlarna 
innefattar en lång torketid. Detta medför att väntetid kan skapas i onödan där axlar kan bilda kö 
innan måleriet. Det som kan göras för att åtgärda detta är att man på något sätt vet hur länge det 
verkligen tar för alla axlar.  
Hur tar man reda på det då? 

Målning Torkning

Start Slut

Figur 19, Målning och Torknings process 
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Man kan göra en undersökning på hur länge det verkligen tar för alla axlar genom att man tar tid 
och sedan rapporterar det, för varje typ av axel. När detta är gjort så har man då en 
standardiserad torktid för varje axel. 
Om man kategoriserar axlarna i tre olika storlekar: 
Små axlar(S) – Exempelvis 3 timmar. 
Mellan axlar(M) – Exempelvis 3-5 timmar. 
Stora axlar(L) – Exempelvis 5 timmar.  
Tanken är då, att om man tror att det ca tar 3-5 timmar för mellanaxlar att bli klara, att man går 
till torkrummet och undersöker om det verkligen är torkat eller inte men att man gör det en 
timme innan de fyra timmar som man tror att det egentligen tar, är det inte torkat vid den tiden så 
kan man kolla igen inom närmsta halvtimmen. Det kan hända att det visat sig att axeln som man 
trodde skulle ta fem timmar bara tog 3-4 timmar och för att vara på säkra sidan för dess torkning 
så kan man låta den torka lite extra i ca 10-20 minuter. När detta är gjort så rapporterar man in 
vilken axel det är (artikelnummer) samt den tid som det tog. Gör man detta på alla axlar som man 
målar och torkar, så kan man få ut den verkliga tiden som det tar för att torka dessa och detta 
leder då till att man kortar ner kötid och att man kan få ut axlar snabbare.  
Detta leder till att det är mer systematiserat och om man har ett system med standardiserade axlar 
så kan man följa upp emot dessa och då har man ett exakt värde att gå för. När man har hur lång 
tid det tar för varje axel att torkas så kan man lägga upp ett ytterligare system och det är då att när 
man vet hur länge det tar för varje axel att torkas så kan man då direkt hämta ut dem när de är 
klara. En alarmklocka skulle vara något, att så fort man har lagt in sin batch av axlar som ska stå 
och torkas i 3 timmar så sätter man "alarmklockan" på 3 timmar och sedan går och gör något 
annat. 

5.5. Sammanställning av alla beräkningar 

Här kommer en sammanställning av de beräkningar som gruppen tagit fram. 

154,1 ∙ 254 ≈ 39158,33 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝)Lackeringen 

70,833 ∙ 254 ≈ 17991,66 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝)Montering av stödlager 

83,33 ∙ 254 ≈ 21166,7 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝)Riktning 

254 ∙ 1,38 = 350,5 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝)Svetsning 

254 ∙ 10 =  2540 𝑘𝑟 (𝑇𝑜𝑡𝑏𝑒𝑠𝑝)Pressning 

 
Total besparing ifall man skulle utföra dessa förslag är 82 254 kr per år. 
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6. Slutsats och rekommendationer 

Här tar gruppen fram en slutsats på hela arbetet. 
 
Syftet med detta projekt var att kartlägga nuläget på GKNs produktionsverkstad. De metoder 
gruppen har använt sig av är lean verktyg som värdeflödesanalys och SMED. 
Värdeflödesanalysen användes för att gruppen skulle kunna se vad som var värdeskapande och 
vad som inte var värdeskapande. Utifrån den kunde gruppen se att genomloppstiden för en axel 
var på ca fyra dagar, varav 33 procent var nödvändig tid, vilket bestod av maskintid och torktid. 
Bryter man ned det så består det av 3 procent värdeskapande tid, 3 procent aktiv nödvändig icke 
värdeskapande och 27 procent passiv nödvändig icke värdeskapande. Resterande tid bestod av 
kötider då batchen väntade på att andra batcher skulle köras före eller så fanns det inte någon 
operatör tillgänglig. 
Eftersom GKN redan innan hade sagt att ställtiderna var långa så bestämde sig gruppen för att 
tillämpa SMED. Det gjorde gruppen med hjälp av att alla omställningar filmades så att det kunde 
analyseras lättare i efterhand.  
 
Målen med detta examensarbete var att kartlägga det fysiska flödet från plockning fram tills axeln 
är färdig, ge förbättringsförslag så att ledtiden minskas och att identifiera eventuella flaskhalsar 
produktionen. Gruppen har tagit fram en bra kartläggning där man ser processernas ställtider, 
cykeltider osv. Utifrån kartläggningen såg man att torkningen var den process som tog längst tid, 
så det är den största flaskhalsen.  
De förbättringsförslag som framkommit under arbetet redovisas i en punktlista här: 

 Under observationerna uppmärksammande gruppen att ibland så hittade inte operatören 
verktygen som behövdes, och behövde stanna upp för att leta en liten stund. Detta kan 
motarbetas med att införa standardiserade verktygsställ där alla verktyg som används vid 
den specifika stationen ska finnas. Det ska även vara tydligt markerat vart de respektive 
verktyget ska hänga.  

 Gruppen diskuterade med en personal om att det redan hade diskuterats om att byta 
vagnar så att man har vagnar som man kan använda sig av genom lackeringen också. Då 
slipper man momentet att byta vagn innan lackeringen. Gruppen räknade fram att man 
skulle spara ca 154 h på att ha andra vagnar, vilket blir en besparing på ca 40 000 kr per 
år.  

 En utveckling av förslaget ovan är att man skulle kunna ha en typ av anordning på dessa 
vagnar så att man kan skruva fast axlarna. För att man ska kunna montera på stödlagret 
direkt på vagnen. Detta leder till en besparing på ca 18 000 kr per år. 

 Eftersom torkningen är en process som tar lång tid så bör man vara mer noggrannare där 
att verkligen inte låta axlar stå där inne för lång. Gruppen diskuterade om att man skulle 
ha standardiserade tider för alla olika axlar och ett alarmsystem som ger tecken på när 
man ska ta ut en axel.  

 Sedan uppmärksammade gruppen lite mindre saker som att fixturställ var placerade en bit 
ifrån där operatören står vid maskinen. Flyttar man de ställen närmre så går det fortare att 
ställa om maskinerna.  

Inför man dessa förbättringsförslag så besparar man ca 80 000 kr per år.  
 
Det tog lång tid för examensarbetet att sättas igång då gruppen hade svårt att få tag på en 
handledare från skolan. Gruppen fick den handledare som de förväntade sig att få dock, vilket 
ledde till en bra lösning trots allt. Hur detta har påverkat gruppen är på så sätt att arbetet har 
startats mycket senare än vad det egentligen borde ha gjort. 
 



32 
 

Det uppstod svårigheter och komplikationer längs vägen då det blev svårare för gruppen att göra 
en kvantitativ analys som gruppen tänkt göra från början, detta var dels för att man inte hade nog 
med tid för att kunna följa upp emot de antal processer som man hade tänkt följa från start. 
Detta ledde dock till att gruppen istället fick göra en kvalitativ analys. 
 
Det har inte varit svårt för gruppen att samla in fakta då det mesta har insamlats från skolans 
bibliotek. Fast det som underlättade faktainsamlingen ännu mer var när gruppen fastställde mål 
och syfte med hela projektet, detta gjorde att man kunde fokusera sig på att införskaffa sig rätt val 
av material och fakta. De sekundära data som har tagits fram har lett till bra underlag för 
gruppen. Där har då information om tillverkningsunderlag tagits fram och annan viktig 
information som hur stora batcher som körs och hur ofta dessa axlar tillverkas.  
 
Primärdata har också tagits fram då gruppen gjorde en processtidsrapport som det blev utdelat till 
produktionsmännen, detta ledde då till att man fick bra med information som t.ex. processtid. 
Utöver processtid så har gruppen också haft väldigt nära kontakt med företagets produktionschef 
och andra berörda inom produktionen, vilket har lett till att arbetet blivit lättare att göra.  
De mätningar som har tagits fram har gjorts av egna mätningar, på så sätt att gruppen gick ut i 
produktionen och klockade när processerna väl kördes. Det som var viktigt var då att inte missa 
när någon process kördes, därför höll man sig väldigt nära produktionsmännen. Man fick hålla 
koll på de samt fråga de när och om de väl skulle köra en process. 
 
GKN lät gruppen filma inom produktionen också, vilket gjorde så att det blev mycket enklare för 
gruppen att kunna ta fram eventuella förbättringsförslag hos de enskilda processerna.  
När gruppen mätte så gjorde man på det sätt att man klockade tider inom produktionen och 
mätte hur lång tid det tog för dess processer. Därmed så skiljde gruppen på ställtid och 
processtid. Inte nog med att vi klockade så filmade vi också samtidigt, på så sätt kunde man se 
när produktionsgubben ställde om och när det var stopptid för maskinen. Det började då med att 
man förberedde och upplyste produktionschefen om vad själva planen och tanken var med 
klockningen. Sedan följde det upp mot att gruppen skapade en processtidsrapport som man 
sedan delade ut under ett produktionsmöte och informerade därmed hur produktionsgubbarna 
skulle gå tillväga och vad man krävde av dem.  
Efter att man sammanställt alla processtider och diverse annat så fick man ut att ledtiden på de 
batcher som gruppen hade följt var på ca 5 dagar. 
 
Gruppen rekommenderar företaget att undersöka mer om det går att införskaffa vagnar som har 
dessa egenskaper som nämnts tidigare. För att det är där som den mesta besparingen finns att 
göra av vad som framkommit under arbetet. 
Man bör även kolla upp statistik i plocket där man ser vilken artikel som plockas oftast och vart 
dessa finns placerade. Så att man har dessa artiklar placerade långt ned.  
Gruppen rekommenderar även företaget att ta till sig idén om torkningen där man kan 
effektivisera det mycket genom att ha det standardiserat. 
Framtida examensarbeten skulle kunna vara att man undersöker noggrannare ifall det går att ha 
fixturer som inte behöver ha skruvmoment. Utan ifall det finns det någon klick anordning eller 
med hjälp av magnetism att få fast det. Införskaffar man det så reduceras ställtiden i alla moment 
där fixturer används. 
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Appendix 

Appendix 1 - GKN Produktionskiss 
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Appendix 2 - Värdeflödeskartläggning på GKN’s Verkstad i Tullinge 
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Appendix 3 - Sammanställning av Processtidsrapport 

 

 
  

P/T= Processtid

S/T= Ställtid

P/T S/T TotaltC/T Kötider efter aktivitet

Datum Klockslag Tid(Sekunder)Datum Klockslag Före Efter kalendertid

2013-04-25 Kl 10:00 2013-04-26 Kl 11:30

07-maj 11:03 724 07-maj 11:15 724 123

07-maj 13:18 120 07-maj 13:20 120 0

07-maj 13:20 697 07-maj 13:41 390 146 536 348,5 0

07-maj 13:41 324 07-maj 14:03 61 251 312 324 0

07-maj 14:03 630 07-maj 14:19 336 87 423 315 2

07-maj 14:21 886 07-maj 14:44 613 254 867 443 965

08-maj 08:06 411 08-maj 08:21 328 129 457 205,5 85

08-maj 09:44 325 08-maj 10:04 795 238 1033 162,5 1270

10-maj 07:14 855 10-maj 07:27  427,5 3322

13-maj 07:49 448 13-maj 07:58 224 1

13-maj 07:59 394 13-maj 08:04 197 1

13-maj 08:05 5 h 13:05 5 h 6

Behövdes inte till dessa axlar 0

13-maj 13:11 92 13-maj 13:13 46 3

13-maj 13:16 105 13-maj 13:17 105 1

13-maj 13:18 279 13-maj 13:22 139,5 1

13-maj 13:23 73 13-maj 13:24 73Återrapportering

Lackering

Torkning

Fettning av kors

Slutkontroll

Märkning

Packning

Pressning, rör

Svetsning, rör

Riktning

Balansering

Montering stödlager

Maskering före lack

S/T(Sekunder)

(Exempel) Process

OrderPlock

Materialhantering/ritning

Rörkapning

Tvättning

Process Tidsrapport Kardanaxel 1600 & 1570

Kund: Batch storlek: 2

Artikel nr: Ordernr:

Start Slut
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Appendix 4 - Förskiss av Värdeflödeskarta 
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Appendix 5 - Spaghetti karta 
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