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The work purpose is to analyze the flow and implement 5S in one of the sections in
the production at Gotlands Gummifabrik AB. The implementation is based on 5S
theory that stands for sort, set in order, shine, standardize and sustain. A line diagram
has been used to structure quantitative data in form of order logs where reported
time is compared to planed time for an article. To identify reasons why planned time
are not achieved interviews has been made with coworkers and management. The
reasons has been structure in a cause-effect diagram in relation to how many who
pointed out the same cause. A process flow analysis has been made together with
layout flow chart to provide a clear picture of the flow and transportation. After the
implementation an evaluation discuss has been conducted with the staff that’s been
working with the 5S program. The key theory’s that’s been used in the report are
lean, overlap of operations, “hörnstensmodellen” which is a part of TQM and culture.
The result shows that 50 % of the planned times for an article are not achieved
because of different factors such as paint templates, humans, unforeseen stops, wrong
times, washing machine and blasting. The result also show that the causes vary
depending on the article. To improve the flow, new realistic times must be developed
and the flow needs to be more technical, but also the organization needs to work
with mental aspects such as leadership, communication, motivation, employees etc.
The result of implementing 5S has contributed to more efficient work where
employees feel motivated and participation in work, also management has shown
greater commitment to their process.
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Sammanfattning
Syftet med arbetet är att analysera flödet och implementera 5S i metallförberedningen hos Gotland Gummifabrik AB. Implementering har genomförts med hjälp
av 5S teori som står för sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa vana. Ett
linjediagram har används för att strukturera kvantitativ data i form av orderlogg där
rapporterade tider jämförs med planerade tider. Intervjuer med anställda och ledningen har
utförts för att identifiera orsaker till varför planerade tider inte uppnås. Orsakerna har
strukturerats i ett orsaks-verkan-diagram med koppling till hur många som påpekat samma
orsak. En processflödesanalys har gjorts tillsammans med ett layoutflödesschema för att ge
en överskådlig bild av flödet och dess transportsträckor. Efter implementering har en
utvärderingsdiskussion skett med personalen som arbetat med 5S programmet.
Huvudsakliga teorier som används i arbetet är lean, överlappning av operationer,
hörnstensmodellen och kultur. Resultatet av flödet visar att 50 % av de planerade tiderna
för en artikel inte uppnås på grund av flertalet olika faktorer som lackmallar, människan,
oförutsedda stopp, felaktiga tider, tvättmaskin och blästring. Resultatet redogör också att
orsaker varierar beroende på artikel. För att förbättra flödet måste nya realistiska tider tas
fram och flödet behöver bli mer tekniskt samt att organisationen behöver arbeta med
mentala aspekter som kommunikation, ledarskap, motivation, medarbetare m.m. Resultatet
för implementering av 5S har bidragit till ett mer effektivt arbete där medarbetarna känner
sig motiverade och delaktiga till arbetet och att ledningen visat ett större engagemang för
deras process.
Nyckelord: 5S, effektivitet, engagerat ledarskap, flöde, kvalitetsförbättring, lean,
delaktighet,
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Beskrivning av ord. Nedan beskrivs kortfattat betydelsen för olika ord som
används i arbetet.
Lackmall = en mall för artikeln som används för att skydda den del av artikeln som
inte ska lackeras.
Maskering = när artikeln maskeras på de delar där den inte ska lackeras.
Lacken = förkortning för metall-förberedning, betyder alltså avdelningen metallförberedning
Arbetskort = Ett papper som medarbetarna tar fram i början av arbetet för att avläsa
information om order, t.ex. antal som ska göras, när den beräknas vara färdig, vad på
artikeln som ska lackeras m.m.
Injektion & Kompression =avdelningarna i produktionen som kommer efter metallförberedningen
Planerad tid = är den planerade tid som artikeln ska ta i metall-förberedningen.
Rapporterad tid = är den verkliga tid som rapporteras in efter bearbetning.

1. Introduktion
1.1. Inledning
Gummi har sedan många år tillbaka varit betydande för världen och var en
bidragande faktor till industrialiseringen i västvärlden under 1800-talet. En av orsakerna
var, vilket även gällde Sverige, att gummiproduktionen ökade kraftigt genom att
bilindustrin ökade där gummi används till stor del men främst i däck. Gotlands
Gummifabrik startade år 1982 och har sedan dess fokuserat på kundanpassade gummi- och
silikon detaljer. Gotlands Gummifabrik tillverkar idag många olika gummidetaljer och ser
sig själva som en diversehandel med flera olika marknader. En av de produkter som
fabriken erbjuder är att gjuta gummi på metall med bonding, vilket innebär att gummi
vulkaniseras fast på metall. Idag ses den asiatiska marknaden som ett hot då fler och fler
börjar importera gummidetaljer från Asien på grund av billig arbetskraft. Gotlands
Gummifabrik vill därför utöka sin gummi-metall avdelning eftersom metaller är tunga och
kostar mer att transportera ser de en fördel i att utöka. Gummi-metall detaljerna förbereds
med blästring, tvättning och lackering innan gummi kan vulkaniseras på metallen. Den
processen görs i en separat avdelning i fabriken som heter metall-förberedning och är den
avdelning som examensarbetet utgörs på.
1.2. Bakgrundsbeskrivning. Metall-förberedningen är en del av produktionen som
i övrigt består av avdelningarna blandning, kompression, injektion, rensning och
frysavdelning, se figur 1. Innan examensarbetet startade gjordes en förstudie där olika
problemområdena identifierade och analyserades. De förbättringsområden som
identifierades var produktionens olika avdelningar, blandning, metall-förberedning,
injektion, kompression och frysavdelning. Efter analys av problemområden togs
förbättringsförslag fram inför fortsatt examensarbete. Utifrån erhållen data framkom att
metall-förberedningen har två stationer/aktiviteter som idag ses som flaskhalsar, blästring
och lackning. Utifrån förstudiens resultat togs ett beslut om att fortsatt examensarbete ska
genomföras på metall-förberedningen eftersom de är den avdelning som är i störst behov av
förbättring. Utav de olika lösningsförslagen som presenterades i förstudien valdes
implementering av 5S och analys av flöde i metall-förberedningen. Implementering av 5S
framkom eftersom avdelningen upplevs som stökig och onödig tid läggs på att leta efter
saker. Analys av flödet valdes eftersom avdelningen har svårt att fördigställa artiklar i tid.
1

Figur 1, Processchema över produktionens olika delar
1.3. Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att analysera flödet och implementera 5S i metallförberedningen.
Följande frågeställningar kommer att användas:
1. Hur ser flödet i metallförberedningen ut idag?
2. Hur kan flödet i metall-förberedningen utvecklas, med målet att optimera
flödet?
1.4. Antaganden, avgränsningar och begräsningar
Ett antagande som har gjorts är att de rapporterade tiderna mestadels stämmer. Det
finns ingen kvantitativ data som kan styrka hur mycket tid som exakt läggs på varje
aktivitet eller en exakt rapporterad arbetstid för varje artikel. Därför är kvantitativa data inte
helt pålitlig däremot så har kvalitativ data samlats in som styrker kvantitativ data. Men ett
antagande om att de rapporterade tiderna stämmer i en större omfattning har behövts göras.
Arbetet är avgränsat till att endast implementera 5S och undersöka flödet i metallförberedningen. Övriga avdelningar i produktionen och övriga problemområden som
framkommit i arbetet kommer inte att analyseras eller tas med. Flödet som undersökts har
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avgränsats till det att medarbetaren påbörjar en artikel till artikeln befinner sig i
färdigvarulagret i väntan på nästa steg i produktionen.
Begränsningar som framkommit är att kvalitativa data inte är helt pålitlig eftersom
vi inte kan säkerställa att endast en order arbetats med under den avrapporterade tiden.
Därför kan inget säkerställande tas om att en order tagit längre tid än planerat vilket gör att
kvalitativ data bör iakttas med försiktighet och läsaren ska vara medveten om att det finns
svagheter i studien kring planerad tid och rapporterad tid.

3

2. Teori
2.1 Den teoretiska bakgrunden
2.1.1 Överlappning av operationer. Att överlappa operationer innebär att delar av
batchen eller kvantiteten transporteras vidare till nästföljande operation innan hela partiet
färdigbearbetats (Olhager, 2013). Överlappningar leder till att artikelns totala
genomloppstid reduceras. En extra ledtidsreduktion sker när förberedandet för uppsättning
synkroniseras inför den överlappande operationen, och därmed elimineras också kötiden
framför den kommande operationen genom att inplanera överlappningen, se figur 2.
Överlappning i en funktionell verkstad kan skapa störning men kan tillämpas vid enstaka
stora orders för att reducera genomloppstiden.

Figur 2, Överlappning av operationer, baserad på (Olhager, 2013).
2.1.2 Lean. Lean är ett arbetssätt, en filosofi, som härstammar ifrån Toyota (Liker,
2013). Inom Lean finns det 14 olika principer och några utvalda principerna kommer
presenteras nedan. Princip 1 är att basera beslut på långsiktigt tänkande, även då det sker
på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. I en intervju med Toyotas verkställande chef
gavs ett svar som förhåller sig till principen:
”Att tjäna pengar är för oss inget självändamål för företaget; avsikten är inte att vi
som delägare ska se vår aktieportfölj svälla eller något sådant. Avsikten är att reinvestera i
4

framtiden så att vi kan fortsätta med det vi gör. Det är syftet med våra investeringar. Och att
betala tillbaka till det samhälle som vi är lyckosamma nog att verka i.”
Det här innebär inte att Toyota inte bryr sig om att reducera sina utgifter (Liker,
2013). När Toyota började ta bort onödiga arbetsmoment från verkstadsgolvet har
kostnadsbesparingarna förbättrats. Ofta har det inneburit att flytta operatörer från aktiviteter
men istället för att säga upp operatöreren har han getts en ny uppgift för att slippa
nyanställa i framtiden.
Princip nummer två är Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till
ytan (Liker, 2013). Själva kärnan i Lean är flödet. Det innebär att korta ner tiden från
råmaterial till slutprodukt vilket bidrar till hög kvalité, lägre kostnader och kortare
leveranstider. Många gånger är processer fulla av slöseri vilket kan leda till förseningar. En
av anledningarna till varför en process inte fungerar optimalt kallas produktion för
mellanlager. När material produceras i olika steg förkommer det att materialet ligger och
väntar mellan de olika stegen i produktionen. Den tid som ett material ligger, eller lagras, är
enligt Lean slöseri. Därför kan delar av processen delas upp i värdehöjande arbete och icke
värdehöjande arbete. Det värdehöjande arbetet är det faktiska arbetet, det som har en
betydelse för hur slutprodukten ser ut, det icke värdehöjande arbetet har delats in i 8 typer
av slöseri
•

Överproduktion.

•

Onödigt stora lager.

•

Väntan.

•

Onödiga förflyttningar.

•

Onödiga transporter.

•

Felaktiga produkter.

•

Onödiga/felaktig bearbetning.

•

Outnyttjad kreativitet hos de
anställda.

Flöde innebär när kunden lägger en order startar processen med att skaffa fram det
råmaterial som behövs för just den ordern (Liker, 2013). Råmaterialet flödar genast till
leverantörens fabrik där arbetare direkt fyller på orderna med komponenter, som genast
flödar till en fabrik där arbetare monterar ihop komponenter varpå den färdiga produkten
levereras direkt till kunden. Det krävs tid och tålamod för att åstadkomma ett flöde. Det är
inte alltid möjligt att eliminera mellanlager men enligt Toyota bör buffertlager endast
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användas där det inte är möjligt med ständiga flöden. Det innebär att hellre använda sig av
mindre batcher, placera arbetsstationer nära varandra och hålla material i rörelse genom
arbetsstationerna utan avbrott. När produktion sker i stora batcher är det svårare att
upptäcka fel eftersom när hela batchen förflyttas till nästa operation, eller station, upptäcker
det ett antal produkter som har samma fel och måste då gå tillbaka till föregående steg för
att ta fram vart problemet uppstod. Vid ett flöde är det lättare att upptäcka fel direkt innan
flertalet produkter med liknande fel har gjorts. Det är också lättare att ta reda på vart felet
uppstod än när stora batcher som tagit veckor och månader ska undersökas för att finna
orsaken till felet.
Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda är princip nummer sju
(Liker, 2013). Visuell styrning är en form av kommunikationsanläggning som används i
arbetsmiljön som gör det möjligt att med endast ett ögonkast se hur arbetet ligger till,
utförs, standarder m.m. Genom att medarbetarna genast kan se hur arbetet går för dem
hjälper de dem att vilja göra bra ifrån sig. Det visuella innebär att kunna titta på processen
och se om standarden följs eller inte. Om det finns en tydlig standard som säger vart varje
verktyg ska förvaras, eller hur ett arbetssätt ska genomföras kan chefen lätt se om
standarden följs eller inte. Ett välutvecklat visuellt styrsystem ökar produktiviteten, minskar
antalet felaktigheter och misstag, hjälper till att hålla produktionstider, underlättar
kommunikationen, ökar säkerheten, sänker kostnaderna och ger i helhet operatören en
större kontroll över arbetsplatsen. En del i den visuella styrningen är att använda 5Sprogrammet.
2.1.3 Hörnstensmodellen. Många företag arbetar idag med kvalitetsfrågor som en
samordnad del av verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2012). Ett sådant handlande utgör
grunden för offensiv kvalitetsutveckling, som enligt Bergman & Klefsjö (2012) innebär att
”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kunderna behov och
förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket
alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer”. Med offensiv
kvalitetsutveckling innebär offensiv att aktivt förebygga, förändra och förbättra och inte
kontrollera och reparera. Ordet utveckling innebär att ständigt arbeta med kvalité och att det
är ett pågående arbete och inte ett projekt, samt att det innefattar att stödja den personliga
utvecklingen hos de människor som arbetar i processen. Med ett engagerat ledarskap som
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grund kan ett framgångsrikt kvalitetsarbete genomföras. Den kultur som arbetat ska vila på
har sin grund i vädringarna att:
•

Sätta kunden i centrum

•

Basera beslut på fakta

•

Arbeta med processer

•

Arbeta ständigt med förbättringar

•

Skapa förutsättningar fördelaktighet.

De olika värderingarna ska samverka för att få ett lyckat resultat (Bergman &
Klefsjö, 2012). De olika värderingarna kallas för hörnstenar och de ska stödjas av lämpliga
arbetssätt och konkreta verktyg, se figur 3.

Arbeta ständigt med
förbättringar

Arbeta med processer

Sätta kunderna i
centrum
Skapa förutsättningar
för delaktighet

Basera beslut på fakta

Utveckla ett engagerat ledarskap
Figur 3, Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling, figuren kallas för
hörnstensmodellen, baserad på (Bergman & Klefsjö, 2012).
Sätta kunden i centrum. I modern syn är det centralt att alltid sätta kunden i centrum
(Bergman & Klefsjö, 2012). Det är kunden som värderar kvalitén och kvalitén ska ställas i
relation till kundens behov och förväntningar. Det är därför väldigt viktigt att förstå sina
kunder och se genom kundens perspektiv.
Basera beslut på fakta. När beslut tas ska de baseras på väl underbyggd fakta, och
inte ha slumpfaktorer som en avgörande faktor (Bergman & Klefsjö, 2012). För att lyckas
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med det måste information samlas in, struktureras och analyseras. Det krävs en kunskap om
avvikelser och variation samt en förståelse att kunna skilja på verkliga orsaker och ”brus”.
Arbeta med processer. Stora delar av en organisation består av processer, som är ett
nätverk bestående av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden (Bergman &
Klefsjö, 2012). En process omformar ingående komponenter, som exempelvis information
eller material, till en produkt i form av en vara eller tjänst. Processens produkt ska
tillfredsställa kunden samtidigt som den ska använda så lite resurser som möjligt.
Arbeta ständigt med förbättringar. Symbolen för ständiga förbättringar är den så
kallade förbättringscykeln ”Planera-Gör-Studera-Lär” (Bergman & Klefsjö, 2012). Den
som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra. Ny utveckling i form av teknik och andra
delar skapas hela tiden därför är det viktigt att ständig arbeta med att förbättras.
Grundregeln i kvalitetsförbättringar är att det alltid finns ett sätt att åstadkomma bättre
slutresultat i form av bättre produkt med högre kundtillfredsställande med hjälp av mindre
resurser.
Skapa förutsättningar för delaktighet. För att lyckas med ett kvalitetsarbete krävs
att organisationen skapar förutsättningar för delaktighet. Hörnstenen är av vikt för att
underlätta för medarbetarna att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i
förbättringsarbeten. Viktiga nyckelord här är kommunikation, delegation och utbildning.
De anställda måste kunna känna delaktighet och ansvar för att utföra ett bra arbete. För att
skapa delaktighet och engagemang måste ansvar och befogenheter delegeras. Det gäller att
skapa goda cirklar istället för onda cirklar, se figur 4.

Figur 4, En ond och god cirkel kopplade till effekten för delegering av ansvar och
befogenheter, baserad på (Bergman & Klefsjö, 2012).
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Utveckla ett engagerat ledarskap. Grunden på hörstensmodellen innefattar
hörnstenen att utveckla ett engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012). För att skapa
en kultur för offensiv kvalitetsutvecklingen är ett engagerat ledarskap oerhört viktigt, vilket
det är för allt förändringsarbete i stort. Mycket forskning tyder på att ett trovärdigt, tydligt
och skickligt kommunikations ledarskap är grunden för engagemang och delaktighet hos
medarbetarna, samt att ledarna fungerar som föredömen.
2.1.4 Kultur. Kultur används inom stor variation och det är svårt att använda då de
gärna nyttjas för att innefatta allt möjligt men ofta saknar en koncis innebörd (Alvesson,
2015). Kultur tycks ofta förespråka ett socialt mönster, det vill säga att de refererar till ett
ytliga omständigheter istället för att undersöka den bakomliggande innebörden och idéerna.
Kultur kan ses som ett system med gemensamma symboler och innebörder som definieras
följande (Alvesson, 2015, s. 11):
”Ett system med de gemensamma regler som styr de kognitiva och känslomässiga
aspekterna på medlemskapet i en organisation, och de medel varvid de formas och kommer
till uttryck”.
Kultur är en central del när vi ska förstå beteenden, sociala företeelser, institutioner
och processer (Alvesson, 2015). Ett exempel, en formell regel i ett företag säger att
enhetscheferna bara kan fatta beslut om investeringar upp till 100 000 kronor, större
investeringar måste godkännas från högre chefer. Exakt vad den här innebörden betyder
inom en organisation kan variera:
•

Det är under alla förhållanden otillåtet och leder till straff om en enhetschef
genomför större inköp eller investeringar.

•

”Investeringar” kan tolkas på olika sätt, och 100 000 kronor är en grov
riktlinje snarare än en exakt summa.

•

I princip bör man kontakta den högsta ledningen innan man avsevärt eller
utan goda skäl överskrider 100 000 kronor.

•

Regeln finns men ingen bryr sig riktigt om att följa den.

Den kan helt enkelt tolkas väldigt olika och också beroende på befattningsposition
(Alvesson, 2015). Vi kan föreställa oss olika organisationskulturer som medför olika
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innebörder och leder till olika beteenden samt konsekvenser men som i grunden förhåller
sig till samma formella regel.
2.2. Tidigare arbeten
Enligt en studie gjord av Srinivasan et al. (2016) implementerades 5S på två olika
grupper i ett företag. Studien har undersökt olika aspekter innan implementering av 5S och
en samt två månader efter implementeringen. Resultatet visar att säkerheten i arbetsmiljön
ökade och även den allmänna arbetsmiljön samtidigt som produktiviteten ökade. Den
dagliga kommunikationen i arbetssättet steg också till ett mer positivt resultat både efter en
och två månader. De skriver också att cykeltiden minskade med 16,6 % och utnyttjandet av
golvytan minskade med 18 %. De såg också en förbättring i ledningens involvering och
engagemang eftersom ledningen var med under 5S aktiviteterna. När 5S implementerades
blev de anställda ombedda att vara mer involverade i beslut och ta ansvar för renlighet och
strukturer vilket resulterade i ett ökande av deltagande hos medarbetarna. I det stora hela
visar studien att en bättre säkerhetsmiljö har vidtagits och produktiviteten i form av
cykeltider, golvyta och lagerhållning har förbättrats samt ett ökande deltagande av
medarbetarna.
En kandidatuppsats från Karlstad universitet har gjorts där 5S implementerats på
Life Time Engineering AB (Jakobsson, 2015). Implementeringen har gjorts på hela
företaget och ett frågeformulär har besvarats av personalen innan och efter implementering,
samt en tidsstudie har gjorts på arbetsmomenten innan och efter implementering. Resultatet
visar en förbättring i den totala uppskattade tidsbesparingen på 47 minuter per batch.
Frågeformulären var graderade i skala 1-5 där 1 stod för ”stämmer dåligt” och 5 stod för
”stämmer mycket bra”. Resultatet på frågeformuläret innan implementering var majoriteten
av svaren 1:or och 2:or och efter implementering var majoriteten av svaren 4:or och 5:or
vilket indikerar på en tydligt positiv förändring. Uppsatsen visar på positiva resultat vid
implementering av 5S inom trivsel i arbetsplatsen, förkortade tider, bättre ordning och reda
och en säkrare arbetsmiljö.
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3. Arbetets genomförande - metod
Rapporten är baserad utifrån kvalitativ och kvantitativ data som sammanställts och
analyserats. Valet av en mixad studie är gjord för att styrka samt utvärdera den information
som framkommit från data. En mixad studie har också valts för att skapa en större bredd av
data för att minimera att utesluta viktigt information. Teori och tillämpning har studerats
genom abduktion, vilket innebär att teori har tagits fram och legats som grund inför arbetet,
sedan har ny teori analyserats och inkluderats utifrån insamlad data (Patel & Davidson,
2011).
Till början gjordes en projektplan där arbetets aktiviteter beskrevs och planerades
inom den tidsram som arbetet begränsats till. Projektplanen gicks igenom med handledare
Jimmy & ämnesgranskade Per-Arne under ett styrgruppsmöte för att säkerställa att
deltagande parter är med på projektets omfattning och utformning. Under mötet framkom
ny information om vilka aktiviteter som prioriterades utifrån tidsbegränsningar och
justeringar gjordes för att möta tidsbegränsning och problemområde. Utifrån mötet
framkom att implementering av 5S ska genomföras samt analys av flödet i avdelningen.
Till och börja med samlades data in genom tillverkningsorderlogg och intervjuer. Data
sammanställdes och analyserades för att skapa en grund för avdelningens nuvarande status.
Under samma period som intervjuerna genomfördes gjordes även en processflödesanalys
över metall-förberedningen och ett layoutflödesdiagram över avdelningens olika
stationer/aktiviteter. Processflödesanalys och layoutflödesdiagrammet är baserat utifrån
(Olhager, 2013). Processflödesanalys är en metod som används för att dokumentera
aktiviteter detaljerat, kompakt och grafiskt för att få en förståelse för processen och
tydliggöra eventuella förbättringar. För att beskriva och analysera processen kan olika
diagram och scheman användas. I schemat används olika symboler för olika aktivitetssteg
som beskrivs nedan.
= operation
= transport
= kontroll
= lagring
= hantering
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Med layout avses den fysiska platsen för olika aktiviteter och resurser som
maskiner, arbetsstationer, lager m.m. (Olhager, 2013). Att illustrera processflödet i en
layout illustrerar transportsträckor och flödets riktning framgår av pilarna.
3.1. Datainsamlingsmetod
Datainsamling har gjorts via två intervjuer med personal som arbetar på metallförberedning och två som arbetar på andra avdelningar men som har arbetat på metallförberedningen tidigare eller vid specifika tillfällen hjälpt till i avdelningen. Två intervjuer
har gjorts med personer från ledningen som har en insyn i metall-förberedningen. Först togs
en intervjuplan fram med specifika frågor angående hur strukturen på verktyg och
arbetsplatsen ser ut samt hur personalen anser att flödet och arbetet fungerar, se bilaga 1. I
efterhand gjordes en annan intervjuplan för de två intervjupersoner från ledningen, se
bilaga 2. Alla intervjuer har gjorts på Gotlands Gummifabrik under 4 olika dagar med en
halvstrukturerad intervjuplan (Sallnäs, u.å.). Intervjuerna har spelats in och sammanfattats i
efterhand, se bilaga 3-8. Tid för intervjuerna har bestämts med hjälp av muntlig
kommunikation med de personer som ska genomföra intervjuer. Intervjuer har valts
eftersom kvalitativa data som samlats in inte är fullständigt pålitlig. Antaganden har
behövts göras utifrån kvalitativa data och intervjuer har därför gjorts för att utvärdera
antaganden. Övrig kvantitativ data har samlats genom observation av avdelning och
arbetssättet samt dagliga samtal med personal på avdelningen. Observation är när vi samlar
information från omvärlden utifrån egna erfarenheter, behov och förväntningar (Patel &
Davidson, 2011). En dag avsattes för dagligt arbete på avdelningen för att skapa en bättre
förståelse av arbetet samt eventuella svårigheter och förbättringar.
Kvalitativ data har samlats in genom en tillverkningsorderlogg där alla orders som
bearbetas under senaste året (05-04-16 till 05-04-17) sammanställts med ordernamn,
ordernr, avrapporterat antal, avrapporterad tid för ordern, planerad tid för ordern,
rapporterad kostnad och planerad kostnad för ordern.
Avslutningsvis har en utvärderingsintervju med det två medarbetarna som arbetat
med den 5S gjorts. Intervjun var halvstrukturerad, Sallnäs (u.å.) med förberedda frågor och
följdfrågor som uppkom beroende på svaren, se bilaga 13. Båda personerna närvarade
under intervjun och var anonyma, samt att intervjun spelades in. Intervjufrågorna baserades
delvis på vad tidigare forskning visats ge för resultat.
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3.2. Dataanalys
Kvantitativa data har analyserats genom linjediagram för att se hur planerade tider
och rapporterade tiderna varierar gentemot varandra. Den rapporterade tiden för en artikel
har delats med den planerade tiden för en artikel. Det tal som sedan framkommit har
ändrats till procentsats (se exempel 1). Data har omvandlats till procent på grund av att det
ger en mer realistisk bild över diagrammets tider. Eftersom olika artiklar varierar mycket i
tid så kan en artikel som överstigit planerad tid med en timme bli svår att identifiera
gentemot en artikel som överstigit den planerade tiden med 100 timmar. När det sedan sätts
i procent ger det en bättre koppling till den planerade tiden eftersom en artikel som
överstiger med en timme kan ses som lite övertid gentemot 100 timmars övertid men det
beror på den ursprungliga planerade tiden. Där av har valet av procentenheter gjorts.
Avstickare som framkommit har eliminerats ur data eftersom de ger felaktig syn på
verkligheten. Eventuella orsaker till variation och avvikelser för icke uppnådda
planeringstider har tagits upp i intervjuerna och jämförts mot varandra för att identifiera
eventuella större, eller liknande, orsaker till avvikelser. 100 % innebär således att artikels
rapporterade tid är exakt som den planerade tiden, som exemplet visar har rapporterade
tiden överstigit med 50 % av den planerade tiden.
Exempel 1, uträkning för diagram
Rapporterad tid: 6h
Planerad tid: 4h
Jämförelse uträkning: 6/4= 1,5 à 150 %
Kvalitativa data har analyserats genom att ställa liknande frågor till olika personer
och jämföra svaren för att se om det finns likheter och olikheter i de olika svaren. Enligt
Bergman & Klefsjö (2012) kan de sju förbättringsverktygen, också kallat ”the seven QCtools” användas för att lätt smala in, undersöka och strukturera data för förbättringsarbeten.
Ett av de sju förbättringsverktygen är orsaks-verkan-diagram som har använts för att
strukturera data som samlats in via intervjuer och observationer. Diagrammet används i
resultatet för att kategorisera uppkomna orsaker till att planerade tider inte uppnås. Ett
orsaks-verkan-diagram benar ut orsaker till problemet, därefter analyseras en orsak i taget
för att undersöka orsaken mer detaljerat, se figur 5.
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Figur 5, orsaks-verkan-diagram, baserat på (Bergman & Klefsjö, 2012).
3.3. Reliabilitet och validitet
3.3.1 Reliabilitet. Tillförlitligheten i insamlad data varierar beroende på kvalitativ
och kvantitativ insamling. Kvantitativ data i form av orderlogg är inte helt pålitlig eftersom
den rapporterade tiden för en artikel kan innefatta aktiviteter som är utanför
processflödesanalysen, exempel gå och hämta kaffe, gå på toa, leta efter personer, mallar
m.m. vilket då räknas in i tiden. Den är inte heller pålitlig inom den faktorn att om en
person har två arbeten igång samtidigt så ser det ut som artikeln tagit extra lång tid eftersom
den aktiva tiden för arbetet för en artikel inte går att rapportera. Det innebär att om två
artiklar är beräknad att ta 4 timmar vardera och personen väljer att arbeta med båda
samtidigt så att det sammanlagt blir 8 timmar, då kommer det se ut som båda artiklarna
tagit 8 timmar istället för fyra. För att styrka att mestadels av den rapporterade tiden
stämmer har de fyra medarbetarna som arbetar i metall-förberedningen förfrågats om de
oftast arbetar med en eller flera artiklar samtidigt, eftersom det ger en stor konsekvens för
hur kvantitativ data kan användas. Tre av fyra personer svarade att de oftast endast har en
artikel i gång vilket innebär att mycket av den rapporterade tiden mestadels stämmer.
Medarbetarna har också förfrågats om de upplever att planerade tider uppnås eller inte. Alla
medarbetare svarar att det nästan alltid upplever att de planerade tiderna inte nås, vilket är
det som kvantitativ data visar.
Tillförlitligheten i resultat för implementering av 5S kan också anses relativt låg då
medarbetarna inte hunnit arbeta i strukturen mer än två veckor innan utvärderingsintervjun
gjordes, som resultatet baseras på. Om utvärderingen gjorts efter längre tid kan andra
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resultat ha förekommit. Eftersom arbetet inte sträcker sig under en längre period kan
resultat endast utgå från det som medarbetarna upplevt under de två veckor som de arbetat
med 5S samt försöka se kopplingar med liknande arbetens resultat.
3.3.2 Validitet. Kvalitativ data som mätts anses som lämplig för undersökningen
men en bättre tidsstudie över de olika stegen i processflödet hade gett en mer tillförlitlig
grund över rapporterade tider och planerade tider eftersom eventuella variationer hade
kunnat elimineras ur data och den faktiska arbetstiden då två artiklar bearbetas samtidigt
hade illustreras tydligare. Varför en egen tidsstudie av olika artiklar inte gjorts är på grund
av tidsbrist i projektet. Kvantitativ data i form av orderlogg är den enda data över planerade
tiderna och rapporterade tider som existerar och är därför de data som använts. Kvalitativ
data som samlats har därför vart avgörande för tillförlitligheten i kvantitativ data. Kvalitativ
data kan därför ses ha mätt rätt saker utifrån brister i kvantitativ data men mycket som
kommit fram vid intervjuer har också inte varit inom ramarna för arbetet. Många gånger har
nya fenomen och problem kommit upp som inte ligger inom arbetet. Framkommen data
som ligger utanför gränserna har därför inte använts i resultaten men finns med i
sammanfattningarna av intervjuerna.
3.4. Etiska ställningstaganden
Kvalitativ datainsamling har anonymiserats på grund av att intervjupersonen inte
ska känna sig utelämnad och för att erhålla så verklighetstrogen data som möjligt.
Intervjupersonerna har fått läsa igenom sammanfattningarna av intervjuerna och godkänt
dem innan materialet använts i arbetet för att säkerställa att ingen person riskerar att ställas
mot väggen eller utelämna känslig information.
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4. Resultat
4.1 Hur flödet ser ut idag
Flödet i metall-förberedningen är framtaget från det att en medarbetare börjar på en
ny artikel till att artiklarna är färdiglackerade och ställs i lager i väntan på nästa steg i
produktionen, se figur 6. Det är den här processen som utgör den rapporterade tiden för en
artikel.
1. Först tar medarbetaren fram ett arbetskort/tillverkningsorder för artikel där
specifik information står.
2. Sedan går medarbetaren och hämtar de metaller som ska användas.
3. Metallerna placeras i tvättkorgar och beroende på storlek får olika antal plats.
4. Efter det transporteras metallerna i tvättkorgarna till tvätten där de skjuts in och
ett tvättprogram startas.
5. Medan metallerna tvättas går medarbetaren och tar fram lackmallar för artikeln
om de finns, annars så måste metallerna maskeras med tejp på de områden som
inte ska lackas. När metallerna tvättas klart transporteras dem till
lackeringsrummet där de antingen blir maskerade eller anpassas till sin lackmall.
6. När metallerna är maskerade, eller iförda sin lackmall, och ska blästras
transporteras dem till blästringsrummet. Om de inte ska blästras stannar de kvar
i lackrummet.
7. Efter blästring är färdig, eller då blästring inte gjorts, ska metallerna lackeras.
Först lackeras metallen med en primer som fäster på metallen.
8. Sedan ska primen torka i cirka 15 minuter.
9. Efter det ska metallen lackeras med nästa primer som gör att gummit fäster.
10. Sedan ska den primen torka i cirka 15 minuter.
11. När torkningen är färdig kan antingen metallerna gå till rengöring, vilket innebär
att överflödig primer färg tas bort, eller så tas tejpen i form av maskering bort.
Om rengöring inte behövs hoppas det steget över.
12. När metallerna är färdig lackade och torkade, eller rengjorda, flyttas de från
lackbordet till lådor.
13. Lådorna transporteras ut till färdigvarulagret.
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14.

Sedan går medarbetaren till en dator och skriver in i systemet monitor att artikel
är färdig.

Figur 6, Processflödesdiagram av arbetet i metall-förberedningen.
Fortsättningsvis illustreras en layoutkarta över avdelningen för de olika steg som
metallerna går igenom. Beroende på olika artiklars bearbetning kan flödets väg genom
avdelningen variera, se figur 7. Efter arbetskortet tagits fram plockas metallerna ner i en
tvättkorg och in i tvätten, se svart linje. Alla metaller går från de två olika metallagrena till
tvätten, svart linje. Därefter kan de antigen gå direkt till blästringsmaskinerna om
blästermallar finns, se blå linje, för att sedan gå till lackeringsrummet. Om metallerna inte
ska blästras går de direkt till lackeringsrummet, se svart linje. Om metallerna ska blästras
men ingen blästringsmall finns går de först till lackeringsrummet för att bli maskerade,
svart linje, sedan går de till blästringsmaskinerna och tillbaka för lackering, se röd linje.

17

Figur 7, Layoutflödesdiagram över metallförberedning.
4.2 Planeringstider & orsaker till variation i tiderna
Rapporterade tider jämfört med planerade tider som uträknats i procentenheter
illustreras i diagrammet nedan, se figur 8. 100 % innebär att en artikels rapporterade tid är
exakt som den planerade tiden. Under 100 % innebär att artikel gått snabbare än planerat
och över 100 % innebär att artikeln tagit längre tid än planerat. Eventuella utstickare som
var uppemot 5000 % har tagits bort från diagrammet.
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Figur 8, diagram av rapporterad övertid och reducerad tid i %.
Tabell 1
Rapporterade tider uppdelade inom olika intervall och andel i varje intervall, med
avstickare inkluderat
Tidsintervall

Antal (artiklar)

Procent

Hur många artiklar som överstigit 200 %,

29 av 58 st

50 %

6 av 58 st

10 %

23 av 58 st

40 %

dubbelt så lång tid som planerat.
Hur många artiklar som understigit den
planerade tiden, under 100 %.
Artiklar som ligger inom 100-200 %
Tabell 2
Sammanlagd övertid & reducerad tid samt total övertid i timmar (h).
Sammanlagd övertid

916,42 h

Sammanlagd reducerad tid

618,20 h

Sammanlagd övertid – sammanlagd reducerad

916,42-618,20 = 298,22 h övertid

tid = total övertid/reducerad tid
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298,22 timmar total övertid har rapporterats. 298,22 timmar blir 37,3 dagar räknat på en 8
timmars arbetsdag för en person.
4.2.1 Orsaker till att den planerade tiden inte uppnås. Kvalitativ data har
redovisat olika orsaker till varför den planerade tiden för en artikel inte uppnås och
orsakerna är strukturerade i ett orsaks-verkan-diagram, se figur 9. Varje orsak är sedan
nedbruten i olika grundorsaker med koppling till citat från intervjuerna och hur många
personer som påpekat samma problem och orsak. Totalt har 6 personer intervjuats och i
tabellen redovisas hur många av 6 som svarat lika.

Figur 9, orsaks-verkan-diagram över orsaker till att planerade tider inte uppnås.
Lackmallar. En orsak till att de planerade tiderna inte uppnås är bristen på
lackmallar och att personalen måste lägga tid på att maskera detaljerna eller själva ta fram
lackmallar. Maskering av detaljerna tar ibland längre tid än resterande process. Det har
också påvisats att ett fåtal artiklar inte behöver lackmall då det är onödiga pengar, sedan
ökar volymen av detaljen gradvis och tillslut ska hundratals detaljer göras utan lackmall
vilket resulterar i att de planerade tiderna inte uppnås. Framkommen data angående
lackmallar och deras inverkan på flödet och de planerade tiderna redovisas nedan:
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Tabell 3
Orsaker, citat och antal personer med liknande svar angående lackmallar.
Orsaker

Citat

Lackmall finns inte

”Det känns som att man inte alltid hinner med

från början.

riktigt. Vissa saker hade man önskat var förberett

Antal
personer
3 av 6

bättre än de är. T.ex. lackmallarna, ibland står man
och inte har en lackmall när man ska börja.”
Kunden ska endast ha

” ”Tejpa artikel och lös det tillfälligt för den här

ett fåtal artiklar så

gången” och sen kommer artikel igen och så får

lackmallar behövs inte,

man till svar ”ja men det är ju bara några stycken,

sedan ökar antalet som

tejpa dem” och så fortsätter det så och så ökar det

du måste tejpa för

på och tillslut står man med flera hundra som du ska

hand.

sitta och tejpa för hand.”

Allmänna problem med

”Finns jättemycket att göra med maskering och

lackmallar och

lackmallar, vi har bara skrapat på ytan.”

3 av 6

1 av 6

maskering med
koppling till flödet
Människan. Beroende på vem som jobbar och hur varje person jobbar, i vilken takt,
vad personen orkar m.m. har olika utslag på de planerade tiderna. Framkommen data
angående människans inverkan på tiderna redovisas nedan:
Tabell 4
Orsaker, citat och antal personer med liknande svar angående människan.
Orsaker

Citat

Olika människor jobbar

”Skulle du tidsstudera en viss person och den

olika snabbt

personen inte hinner med behöver inte det betyda

Antal
personer
2 av 6

att tiden är fel det kan lika gärna vara personen i
fråga inte jobbar 100 %.”
Beroende på artikelns

”De stora plåtarna kunde man lägga upp 10-15

storlek orkar

stycken sen la man inte upp flera för man orkade
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1 av 6

människan endast ett

inte fysiskt i axlar, rygg och armar att fylla hela

begränsat antal

lackbordet.”

Blästring. Beroende på artikel har data redovisat att blästring ibland tagit längre tid
än planerat vilket resulterat i att planerade tider inte uppnås. Nedan redovisas insamlad data
angående blästringens inverkan på tiderna:
Tabell 5
Orsaker, citat och antal personer med liknande svar angående blästring
Orsaker

Citat

Blästringsmaskinen är

”Sen finns det artiklar som tar hur lång tid som

för svag för stor

helst i blästern, ett exempel är de stora plåtbitarna

detaljer

som tog väldigt lång tid i blästern och vår bläster

Antal
personer
5 av 6

är inte tillräckligt stark.”
Felaktiga tider. Flera har påpekat att de planerade tiderna är felaktiga, omöjliga
eller orealistiska vilket är en orsak till att de inte uppnås. Nedan redovisas data som påvisat
felaktiga tider som orsak.
Tabell 6
Orsaker, citat och antal personer med liknande svar angående felaktiga tider
Orsak

Citat

Tiden är felaktig

”Det är en felaktig tid.”

Antal
personer
3 av 6

De vet inte vad de ska

”Stressen ökar när jag ser att det här finns ju inte

1 av 6

sätta för tid, speciellt

en chans att hinna på den planerade tiden och då

vid nya produkter.

går man tillbaka och frågar så säger dem ”men vi
visste inte vad vi skulle sätta för tid så vi satte bara
en tid”.

Tiderna är inte

”Tror aldrig det hänt att vi vart klara tidigare

tillräckliga

nästan.”

För att få ett bra pris till ”Du får en förfrågan på en detalj och du har
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4 av 6
1 av 6

kund påverkas tiderna

konkurrenter runt omkring dig som har ett pris då
måste du räkna ner det någonstans, det priset, och
där har du en anledning till att du gör såhär många
i timmen i lacken och hoppas på att det är den
riktiga siffran.”

Oförutsedda stopp. Enligt flera intervjuer har det framkommit att pauser eller
oplanerade stopp också kan vara en bidragande faktor till att de planerade tiderna inte följs
eftersom pauser och stoppen inte är beräknade i tiden händer det att tiden för en artikel blir
längre än vad som planerats. Olika orsaker till pauser och stopp redovisas nedan.
Tabell 7
Orsaker, citat och antal personer med liknande svar angående oförutsedda stopp
Orsaker

Citat

När lacken torkar

”När metallerna torkar kan man gå och göra något

arbetar personen med

annat men ibland blir det lite ryckigt för ibland kan

något annat som tar

det bli lite längre avbrott än man tänkt för man vill

längre tid än betänkt

inte stå och göra ingenting emellan men det man då

Antal
personer
1 av 6

gör tar lite längre tid än betänkt.”
Ankomstkontroller

”Vi fastnar flera gånger för att vi står och

för metallerna görs av

kontrollerar metallerna, vilket kan ta timvis med tid,

personalen i lacken

och det finns tydligen ingen annan som kan göra

och kan ta flera

det. Då blir det ett jättestopp i lacken, och det

timmar

påverkar alla”

1 av 6

Tvättmaskinen. Enligt flera fungerar inte tvättmaskinen optimalt vilket gör att
personalen får avbryta arbetet för att putta in tvättkorgar som fastnat och onödig, ineffektiv
tid läggs på att få tvättmaskinen att fungera, som inte finns med i den planerade tiden vilket
gör att en artikel kan ta längre tid än planerat. Nedan redovisas data som tyder på att tvätten
är en orsak till att de planerade tiderna inte uppnås.
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Tabell 8
Orsaker, citat och antalet personer med liknande svar angående tvättmaskinen
Orsaker

Citat

Antal
personer

Tvättmaskinen fungerar inte

”Vi har en riktig fuling och det är vår

eller krånglar

metalltvätt som inte fungerar som den ska.”

5 av 6

Sammanfattning av orsaker.
•

Lackmallar – alla intervjupersoner har tagit upp lackmallar som ett problem

•

Felaktiga tider – alla intervjupersoner har uppgett att tiderna är felaktiga,
inte tillräckliga, vet inte vart de kommer ifrån m.m.

•

Blästringsmaskinen – 5 av 6 intervjupersoner har tagit upp blästern som ett
problem på grund av att den är för svag.

•

Tvättmaskinen- 5 av 6 personer har nämnt tvättmaskinen som ett problem.

•

Människan- 3 av 6 personer har nämnt människans påverkan som en
eventuell orsak till att planerade tider inte nås.

•

Oförutsedda stopp – 2 av 6 personer har nämnt att oförutsedda stopp
tenderar att uppkomma vilket påverkar flödet och tiderna.
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5. Implementering av 5S.
Onödig tid har lagt på att leta efter saker eller personer som vet vart vissa specifika
saker placerats därför har 5S implementerats i metall-förberedningen.
5.1 Hur implementation av 5S genomförts.
Inför implementering av 5S bestämdes en dag, tillsammans med personal i metallförberedningen och ansvarig för produktionsplanering, då sorteringen kunde påbörjas, se
figur 10. Vi valde att börja en måndag för att kunna avlägga hela veckan till att sortera,
strukturera och städa.

Figur 10, de 5 olika stegen i 5S baserad på (Liker, 2013)
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Tillsammans med personalen som arbetar på metall-förberedningen avsattes hela
måndagen till att sortera ut vad som används dagligen, vad som används ibland och vad
som aldrig används/inte tillhör metall-förberedningen. Sorteringen gjordes av mig och en
av medarbetarna på metall-förberedningen. Vi började med att gå igenom de olika
lackmallarna. Innan implementering förvarades alla lackmallar på samma hylla som en del
av återvunna och nya metaller förvaras på, se figur 11. Ytan för lackmallarna var begränsad
och ingen markering på lackmallen fanns. Metallerna var däremot uppmärkta med
artikelnummer i genomskinliga lådor. Hyllorna var uppmärkta med bokstaven M som
grundbokstav och sedan från A-B samt numrerade från 1- 5.

Figur 11, Hyllan där lackmallar förvarades innan implementering, lackmallar
ligger ostrukturerat på understa hyllorna i påsar, burkar eller löst.
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De lackmallar som används kontinuerligt märktes upp med rätt artikelnummer och
resterande lackmallar, som det inte fanns något artikelnummer på eller som ingen visste
vilken artikel de tillhörde och inte användes kontinuerligt, tog vi kort på och la ner i
genomskinliga påsar i en pall. Pallen placerades på ett lagerställ med markering ”gamla
lackmallar”. En nya hylla togs in där alla lackmallar som används fick en specifik plats med
sitt artikelnummer på, se figur 12. Den nya hyllan fick även markerade hyllplan i samma
struktur som tidigare hyllor, M för metall och sedan fortsatte markeringen med bokstäverna
C-D och numrering från 1-5. Tidigare hylla som lackmallarna förvarats på erhöll endast till
metaller, se figur 13, Resterande pallplatsen i metall-förberedningen uppmärktes även med
samma struktur. All information om vilken hylla och hyllplan metaller och lackmallar
placerats på har dokumenteras för att föras in i systemet och på arbetskorten.

Figur 12, den nya lackmallshyllan.
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Figur 13, hyllan där lackmallarna tidigare förvarats är nu strukturerad med endast
metaller.
Efter att vi gått igenom pallplatser, lackmallar och hyllor började vi sortera i de
verktygsskåp som finns inne i lackeringsrummet, se figur 15. Vi tog bort det som inte
användes, vi tog fram lådor för att samla ihop liknande material och vi markerade ut på
vilken hylla som vilka verktyg har sin plats, se figur 14. Utanpå skåpet har en lapp satts upp
med de olika verktygen och materialen som finns i skåpet.
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Figur 15, skåpet innan

Figur 14, skåpet efter 5S

5S
För att skapa med plats och bättre struktur placerades tre nya hyllor i
lackeringsrummet är det mest vardagliga verktygen placerades för att vara så lättillgängliga
som möjligt i arbetssättet, se figur 16. Tidigare fanns det en mindre hylla utan struktur som
de tre nya hyllorna nu har ersatt, se figur 17.
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Figur 16, de tre nya hyllorna där dagligt material förvaras.

Figur 17, hyllan där daglig material tidigare förvarades.
En whiteboardtavla har satts upp i lackeringsrummet där grundläggande information
som exempelvis vad som beställts in, viktigt information om lackmallar med mera
illustreras. På tavla står det även vilka orders som är pågående och vem som arbetar med
vilken order samt vilka orders som är kommande. Prioriterings lappar har satts upp för att
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tydliggöra vilka orders som bör prioriteras, de går att förflytta. En del av tavlan används till
att skriva upp ifall någon utanför metall-förberedningen lånat något, då skriver den
personen vad som lånats och sina initialer. Lappar med innebörden rast, sjuk, ledig och
mediterar har tagits fram för att lätt se vart personer är eller vad personer gör, se figur 18.

Figur 18, Whiteboardtavla som satts upp i lackeringsrummet.
En pärm med bilder över de gamla lackmallarna har sammanställts, se bilaga 9, med
en rubrik för artikelnummer så att medarbetarna kan kolla igenom pärmen ifall gamla
artiklar kommer tillbaka och skriva i artikelnummer så att de i framtiden vet vilken artikel
lackmallarna tillhör. Till pärmen har också ett dokument med nödvändig information om
hur gamla lackmallar som kommer tillbaka ska behandlas med uppmärkning av hylla och
hyllplats, hur behandling av framtida gamla lackmallar ska gå till m.m. se bilaga 10.
En standard för arbetsrutinerna kring uppmärkning av hyllor, lackmallar, verktyg
m.m. har sammanställts och satts upp på två olika ställen i lackeringslokalen. Standarden
har gåtts igenom med personalen på metall-förberedningen och godkänts, se bilaga 11.
Varje kvartal görs en inventering och några dagar innan inventeringen ska ett 5S- program
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genomföras. Personalen har fått en mall som ska följas och eventuella avvikelser ska
åtgärdas samt ha en ansvarig för åtgärden, se bilaga 12. Mallen har gåtts igenom med
personalen på metall-förberedningen. Efter en genomgång av 5S genomförts placeras
mallen i en plastficka som heter ”färdiga mallar” för att personalen ska kunna gå tillbaka
och se vad som åtgärdats och av vem.
Pärmen med bilder av gamla lackmallar och genomgångsmallar för 5S programmet
har placerats i hyllan för lackmallar för att vara nära tillgänglig personalen och de dagliga
arbetet i metall-förberedningen.
5.2 Hur har implementering av 5S bidragit till en förbättring.
Insamlad data av de två personer som arbetat i metall-förberedning efter
implementering visar på att arbetet blivit mer effektivt, roligt och personalen känner sig
mer motiverade.
”Det blir effektivare, du behöver inte springa och leta efter grejer och det är
uppmarkerat.”
Båda intervjupersonerna fick frågan om de upplever att arbetstiden blivit effektivare
och de båda svarade ja. De framgår att arbetet blivit tydligare med hjälp av tavlan och det
är lättare att veta vem som gör vad både för personalen i metall-förberedning och för
personalen på andra avdelningar.
”Och tydligare, vi har ju tavlan vi kan skriva på, det är överskådlig på ett helt annat
sätt vem som gör vad, och det är mycket smidigare för vår skulle men även för andra som
kommer och tittar.”
Vid utvärderingsdiskussionen kom det fram att den största faktorn som arbetet
levererat är den mentala biten. Personalen säger att de känner sig mer motiverade till att
arbeta och att det är roligare att komma till jobbet, vilket leder till att de arbetar bättre. De
framgår också att de tycker ledningen visat mer engagemang och lyssnar bättre på dem nu
än tidigare.
”För mig känns det mer den mentala faktorn, det känns mer motiverande att gå till
jobbet, det är roligare för jag hittar grejer och att företaget gått med på det här, vi har lagt
tid och pengar på att förbättra så många grejer runt omkring som jag uppfattat inte vart så
viktigt förut, eller det har liksom prioriterats bort, man får en ordning och det blir roligare.
32

Det känns som det är tydligare att vår arbetsplats och det vi gör är viktigt för processen för
det har inte känts så förut och bara det känns mer motiverande att gå till jobbet och roligare
att fortsätta underhålla det liksom. För sen givetvis innefattar det att det är lättare att hitta
grejer och så men det största är att det har visat för oss att det är viktigt, att vi är viktiga och
det vi gör, för det har inte förmedlats tidigare.”
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6. Analys och diskussion
6.1 Flödet och orsaker till att tiderna in uppnås.
I resultatet har data sorterats utifrån vad som överstiger 200 %, vad som understiger
100 % och vad som ligger mellan 100-200 %. Det har gjorts eftersom vi inte kan säkerställa
att en artikel bearbetas i taget kan eventuellt två artiklar bearbetas samtidigt och det
redovisar i felaktig data. Artiklar som därför tagit dubbel så lång tid kan bero på att två
artiklar bearbetats samtidigt och därför har jag valt att kolla på antal artiklar som överstiger
200 % då de artiklarna kan tänkas ta extra lång tid på grund av en annan faktor och de är de
artiklarnas planerade tider som bör undersökas först. Uträkningen för den totala övertiden
har gjorts för att få en uppfattning om vilka konsekvenser det kan skapa. Även de här
siffrorna är inte helt pålitliga eftersom vi inte kan säkerställa om tiderna stämmer. Det som
kan styrka övertid och att planerad tid inte stämmer är kvalitativ data.
Resultatet visar att 50 % av alla artiklar överstiger mer än dubbelt så lång tid som
planerat, vilket skapar problem i hela resterande delar av produktionen samt att resterande
artiklar riskerar att också bli försenade. Siffrorna är inte helt pålitliga då personalen kan ha
arbetat med två artiklar samtidigt, vilket resulterar i längre rapporterad tid. Utifrån
kvalitativ data har det framkommit att 3 av 4 personer svarat att de oftast arbetar endast
med en artikel i taget, vilket innebär att majoriteten av tiderna bör stämma och det betyder
att många av artiklarna tar mer än dubbelt så lång tid att färdigställa. Vid rapporterad tid
som tar mer än dubbelt så lång tid måste en åtgärdsplan och förbättring göras direkt för att
förebygga att liknande problem uppkommer. För offensiv kvalitetsutveckling innebär det
att förebygga, förändra och förbättra istället för att reparera och kontrollera (Bergman &
Klefsjö, 2012). Det kan göras med hjälp av att alla rapporterade tider som överstiger mer än
dubbelt den planerade tiden markeras, analyseras för att ta reda på orsak och sedan åtgärdas
direkt för att säkerställa att samma problem inte förekommer nästa gång artikeln bearbetas.
Att låta felaktiga tider finns kvar resulterar i att kontroller och reparationer behöver ske i
nästkommande steg och det sätter inte kunden i centrum eftersom det medför risk för en till
försenad leverans.
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Flödet på avdelningen idag har enlig kvalitativ data inte några mellanlager mellan
de olika aktiviteterna i metall-förberedningen, vilket ses som positivt utifrån Leans 8 olika
slöserier (Liker, 2013). Däremot har det framkommit från data att artiklarna kan lagras ett
tag innan de går vidare till nästa steg i produktionen, vilket är ett mellanlager som teorin
kallar för produktion för mellanlager och enligt Lean är ett slöseri. En intervju berättar att
när de planerade tiderna inte uppnås kan nästa steg i produktionen inte ha en maskin
väntandes på att metallförberedningen ska bli klara. Då kan de vara tvungna att ta en annan
order emellan, och det kan vara en stor order som tar dagar eller veckor. Om metallförberedningen blir färdiga med artiklarna efter två dagar ligger det och väntar på nästa steg
i produktionen eftersom de var tvungna att gå emellan med en större order för att inte ha
maskiner som står stilla. Det här skapar problem i form av mellanlager och väntan vilket är
ett av Leans 8 olika slöseri. Eftersom de planerade tiderna oftast inte uppnås förekommer
liknande problem hela tiden vilket bidrar till försenade leveranser och stressad personal.
Som kvalitativa data visar säger 5 av 6 personer att många av tiderna är felaktiga, vilket gör
att resterande avdelningar påverkas när metall-förberedningen inte gör klart saker i tid. Det
som behövs göras är att ta fram mer realistiska tider så att planeringen stämmer bättre, då
kan tiden för mellanlagring minimeras och resterande delar kan arbeta som planerat.
Det är svårt att avgöra vilka steg i flödet som tar längre tid än andra eftersom den
rapporterade tiden är från processen början tills den är färdig och ställs i mellanlagret till
nästa operation. Vid intervjuerna med medarbetarna som arbetar i lacken frågades vilken
aktivitet som de ansågs tog längst tid. Alla svarade att det beror på vad det är för artikel,
ibland tar blästringen väldigt lång tid medan lackningen bara tar några sekunder men för en
annan artikel kan det vara helt tvärtom, lackeringen tar väldigt lång tid medan blästringen
går snabbt. Det som kan avläsas från layoutflödesschemat är att när en metall ska blästras
och maskeras så transporteras den onödiga sträckor mellan lackrummet och
blästringsmaskinerna. Eftersom maskeringen kan ses som en onödig bearbetning, utifrån
lenas 8 slöserier enligt Liker (2013), blir den här aktiviteten ett slöseri eftersom tejpningen
tar lång tid samtidigt som det resulterar i onödigt långa transportsträckor. Kvalitativ data
har sagt att aktiviteter tar olika lång tid beroende på artikel, vilket innebär att endast en
aktivitet inte ses som orsaken till att de planerade tiderna inte uppnås. Däremot kan de olika
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stegen i processen ses som icke anpassade för olika sorters artiklar och beroende på detalj
identifieras olika orsaker. Det innebär att en ny blästringsmaskin inte kommer lösa det
problem som finns idag. En ny blästringsmaskin kommer lösa problemen för enstaka
artiklar men inte alla och beroende på vart den nya blästringsmaskinen placeras kan
transportsträckor och slöseri minimeras.
Som resultatet visar finns det många orsaker i metall-förberedningen som gör att de
planerade tiderna inte uppnås. Efter intervjuer, observationer och att själv jobbat en dag i
metall-förberedningen blev det tydligt att lackmallarna är av stor betydelse för tiderna och
arbetet i stort. När lackmallar inte finns måste personalen tejpa för hand de detaljer som ska
lackeras och det kan ses som onödig bearbetning (Liker, 2013). Många gånger har det sagts
att det är för dyrt att köpa in lackmallar men det som istället händer är att detaljen tar längre
tid än beräknat, vilket också resulterar i högre kostnader än planerat. Eftersom kunden har
fått ett pris från början, där tiderna för en detalj är inräknade, stiger den kostanden då
detaljen inte blir färdig på den planerade tiden och om resterande avdelningar i
produktionen inte arbetar in den tiden resulterar det i högre slutkostnader. Eftersom kunden
fått ett pris från början är det inte alltid säkert att kunden vill betala mer efteråt på grund av
att Gotlands gummifabrik inte uppnått den planerade kostnaden vilket ibland resulterar i att
fabriken får stå för de kostnaderna själva. I liknande tillfällen kan kostnaden för en lackmall
vart mindre än kostnaden som fabriken går back för att det inte köpte in en lackmall från
början. Det är viktigt att tänka långsiktigt, som princip ett i Lean förespråkar, basera beslut
på långsiktig tänkande även då de sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål (Liker,
2013). Att redan från start försöka lista ut om kunden planerar att köpa in flera artiklar i
framtiden, det vill säga ta reda på en framtida prognos, kan vara fördelaktiga för att redan
från start då kunna angöra om lackmallar behövs eller inte. Eventuellt om prognos kan vara
svårt att identifiera bör kunden informeras om lackmallar och varför det behövs. Det blir
svårare att sälja in en lackmall efter det att kunden fått sina produkter för då anser kunden
att detaljen går att göra utan lackmall. Att investera i lackmallar från början kommer
bespara slöseri med tid och kostnader som uppkommer på grund av förseningar samt
personalens tålamod och motivation, och även resultera i mer nöjda kunder.
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Leans princip två beskriver att när stora batcher förflyttas mellan aktiviteter är det
lättare att fel förkommer som upptäcks försent och flödet blir inte optimalt (Liker, 2013). I
metall-förberedningen fungerar flödet liknande och en lösning kan vara att försöka skapa
ett flöde där detaljer hela tiden förflyttas mellan aktiviteter, så kallat överlappande flöde
(Olhager, 2013). Idag så arbetar metall-förberedningen genom att tvätta, blästra, lackera
alla detaljer var för sig. Det i sig skapar ett slags mellanlager när 50 artiklar tvättas
samtidigt för att i lackeringen bara kunna lacka tre åt gången. De resterande 47 stycken
ligger då och väntar, vilket är ett av åtta olika slöseri (Liker, 2013). Det här är även en fråga
om slöseri i form av vattenanvändning vid tvättning och kan ses som mindre miljövänligt
ifall tvättens kapacitet inte utnyttjas till fullo, det vill säga att en mindre andel artiklar
tvättas åt gången vilket leder till flera tvätt-tillfällen. Därför kan uppdelning av batcher just
i den här aktiviteten föredras att utesluta, men i resterande delar kan överlappning ge
positiva resultat.
Vid stora batcher kan genomloppstiden reduceras om överlappning av operationer
görs (Olhager, 2013). En person blästrar metallerna för att direkt stoppas in i tvätten så att
nästa person kan ta över och direkt lackera detaljerna och när de torkat överlämnas dem till
nästa steg i produktionen istället för att lägga dem i ett lager i väntan på nästa steg. På det
sättet rör sig detaljerna i olika avdelningar hela tiden, aktiviteterna överlappar varandra
istället för att göra klart allt på en station för att förflytta hela batchen till en annan station.
För att lyckas med det här behövs det lackmallar och en större yta för lackering så att den
som står och lackar hela tiden kan lacka detaljer utan att behöva avbryta arbetet för att
detaljerna torkar. Hela flödesprocessen från råmaterial till färdigprodukt hade minimerats
eftersom mellanlagret mellan avdelningar hade försvunnit och detaljerna hade hela tiden
vart i rörelse. Därför kan en uppdelning av batcherna med överlappning av de olika
stationera underlätta arbetet och förbättra flödet, det kräver bättre kommunikation mellan
avdelningar och mindre transportsträckor men kan leda till mycket mer effektivt arbete,
mindre slöseri och mer värdehöjande arbete. För mindre batcher med fåtal produkter kan
överlappning inte vara att föredra eftersom det lätt kan uppstå störningar men för större
batcher kan det vara en lösning för att eliminera långa väntetider i lager och reducera
genomloppstiderna.
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Någon form av kvalitetskontroll bör också ske innan artiklar förflyttas till nästa
avdelning för att eliminera slöseri i form av felbearbetning (Liker, 2013). Som det fungerar
idag med hela batcher som förflyttas mellan avdelningar så skulle en kontroll vara att
föredra för att minska risken att bearbeta en hel batch för att i efterhand komma på att något
är fel.
Eftersom det framkommit att det är flertalet orsaker som gör att flödet inte fungerar
optimalt är det inte en åtgärd som behövs utan flera. Det behöver bli mer automatiserat och
tekniskt, att ha maskiner som fungerar ibland och ibland inte skapar problem tekniskt men
också mentalt. Personalen blir avbrutna i arbetet, de tappar motivationen när de måste leta
efter någon som kan laga maskinerna eller försöka fixa det själva. Det kommer inte bli
bättre direkt men det gäller att göra små förändringar hela tiden, vilket organisationen
arbetar med idag, det är mycket som blivit bättre de senaste åren men det finns också
mycket kvar. Det svåraste med att förändras kan ligga i den kultur som idag finns på
fabriken. Många medarbetare har jobbat där i flertalet år och gör som de vill. Det finns inte
mycket struktur eller standard och det kommer bli svårt att få dem att tänka nytt eftersom
en upplevd känsla av att ”dem vet bäst för så har de alltid gjort” existerar. Därför har
hörnstensmodellen och teori om kultur valts att ta med eftersom de måste arbeta med flera
olika hörnstenar, och organisationskulturen, för att bli bättre och inte endast fokusera på ny
teknik och bättre maskiner (Bergman & Klefsjö, 2012; Alvesson, 2015). Gotlands
Gummifabrik måste ha med alla de olika hörnstenarna för att lyckas och som resultatet
visar så medförde implementering av 5S delaktighet, vilket gjorde att medarbetarna kände
sig mer motiverade att gå till jobbet. Att låta personalen få ansvar för att göra förbättringar
och ta egna beslut kommer skapa motivation.
Precis som figur 4, onda och goda cirkeln, visar så skapas det lätt en ond cirkel när
medarbetarna inte tar något ansvar och allt ska gå genom ledningen. Det var exakt det som
hade hänt med arbetskorten i metall-förberedningen. Medarbetarna hade lämnat över
arbetskorten för uppdatering men personen som hade ansvar för det hade inte haft tid att
uppdatera arbetskorten, så ingenting hade blivit gjort, vilket medförde medarbetare som
inte känner delaktighet och saknad av ledningens engagemang. Det som hände under
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implementeringsarbetet var att vi bestämde att en av medarbetarna i lackeringen skulle få
ansvar för att uppdatera arbetskorten, utan att behöva lämna över informationen till högre
positioner. Genom en sådan liten förändring skapades mer motivation hos de anställda
eftersom de nu kände att ledningen lyssnade, de fick vara med och påverka, och kan nu
själva förbättra sin arbetssituation. Att hela tiden arbeta med ett ständiga förbättringar som
är baserat på rätt fakta med medarbetarnas delaktighet och ledningens engagemang kommer
resultera i att bättre processer skapas, mer motivation hos både medarbetare och ledning
samt att kunderna kommer se ett bättre resultat. De betyder att alla olika hörnstenarna i
teorin behöver tas till vara på och arbetas med, de har alla en koppling till varandra vilket
blivit tydligt vid utvärdering av arbetet.
Nästa steg är att fortsätta implementera 5S i resterande delar av fabriken och genom
att ge det ansvaret till medarbetarna ute på golvet kan högre motivation skapas i hela
fabriken baserat på det resultat som åstadkommits i metall-förberedningen, känna att
ledningen lyssnar mer, engagerar sig mer och att det blir roligare när de får ett ansvar som
ger positiva resultat.
6.2 Implementering av 5S och hur det bidragit till en förbättring.
Tidigare arbeten där 5S implementerats, som kandidat uppsatsen från Karlstad
universitetet och studien gjord av Srinivasan et al. (2016), har resulterat i effektivare
produktion, kortare ledtider, bättre arbetsmiljö, mer motivation hos medarbetarna som fått
ansvar för renlighet och struktur, bättre kommunikation och ett större engagemang hos
ledningen. Det är några av det faktorer som medarbetarna i metall-förberedningen också
upplevt. Som resultatet visar anser medarbetarna att arbetet blivit effektivare, personalen
känner sig mer motiverad när de fått ansvar och de ser mer engagemang från ledningen.
Eftersom endast två veckor har gått efter implementering kan de vara svårt att avgöra hur
implementering bidragit till förbättring därför kan tidigare arbeten ligga till grund för vad
arbetet efter längre tid kan resultera i.
Efter implementering av 5S fortsatte medarbetarna att utveckla struktur själva. De
började markera upp flertalet verktyg och strukturerade tavlan med namn. Det fick ett nytt
tänk, vilket även fick dem att vilja göra bättre ifrån sig. En känsla av mer positiv stämning
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och att medarbetarna ville göra ett bra jobb ifrån sig har också erhållits. Med det menas att
små ändringar kan göra stora förbättringar både fysiskt och psykiskt. Medarbetarna i
metall-förberedningen som känt sig lite underprioriterade kände efteråt att ledningen
lyssnar mer på vad de har att säga och det skapade motivation. För att lyckas med
förbättringar måste medarbetarna få vara med och ta beslut och påverka eftersom de är
deras arbetsplats och oftast dem som kan processen bäst, samt att de skapar en delaktighet
(Bergman & Klefsjö, 2012). Det är svårt att förklara men det har blivit otroligt tydligt att
hörnstensmodellen innefattar alla delar i ett förbättringsarbete och även om en förbättring
inte resulterar i bättre siffror eller tekniska förbättringar så kan mentala resultat i form av
engagemang, motivation och delaktighet vara av större vikt. Kanske kan flödet förbättras
bara genom att personalen nu känner att det är kul på jobbet, ledningen lyssnar på oss och
de ser oss. En sådan mental boost kan resultera i bättre effektivitet eftersom medarbetarna
då vill, och känner, att deras arbete spelar roll och de vill göra bra ifrån sig eftersom de vet
att det har betydelse. En organisation skulle kunna ha den absolut bästa tekniken och
maskinerna men om personalen inte tycker det är kul och ledningen inte bryr sig om vad
det gör, hur det gör det eller liknande då kommer organisationen inte leverera bra resultat.
Det har därför blivit otroligt tydligt att mentala delar är jätteviktiga att förbättra, i form av
kultur, kommunikation och ledarskap och i det här arbetet var det de aspekterna som
resultatet gett mest utav och kanske inte själva ”ordning och reda” faktorn.
Efter intervjuer och många besök anses personal och ledning vara medvetna om
flertalet av de problem som existerar och har bra lösningar men många gånger anses det
kosta för mycket eller så är det brist på resurser i form av tid och människor. Det kostar
pengar att göra förändringar och förbättringar men utan att investera i sig själva kommer de
inte att utvecklas och exakt som Leans princip säger så behöver fabriken tänka långsiktigt
utifrån dagens ekonomi (Liker, 2013). Hur kommer fabriken att fungera om de inte
investerar i sig själva och förbättrar de planerade tiderna, förbättrar flödet m.m. Om de vill
öka sin lönsamhet måste de våga göra förändringar som kanske påverkar dagens
ekonomiska sits men som i slutändan gör att de går vinst.
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Vid implementering av 5S och efter intervjuer och tid spenderat i fabriken blev det
tydligt att risken för att misslyckas med att upprätthålla arbetet ligger i kulturen och
beteendet hos personalen (Alvesson, 2015). I intervjuerna svarade majoriteten att problemet
kan vara att folk lämnar saker där de står för att de tar för lång tid att lämna tillbaka eller för
att det är så de alltid gjort. Det finns en slags kultur där det är acceptabelt att lämna grejerna
lite var som utan att tänka att det påverka nästa person som ska arbeta och det här kan
komma naturligt när varje sak får sin plats men det måste också arbetas med för att det inte
ska bli en norm som olika person tolkar olika. För en del personer inom fabriken kommer
5S innebära att allting måste ställas tillbaka på sin plats medan andra kanske anser att det är
väl inte så viktigt. Kulturen har därför en stor betydelse för hur arbetet kommer att fortlöpa
och det är viktigt att alla på organisationen gör likadant för att eliminera den kultur som
finns idag, och att eliminera att personer med olika befattningar tar sig friheten att handla
annorlunda. Eftersom implementering av 5S endast gjorts på en avdelning kan problem
uppstå i form av medarbetare från resterande avdelningar som inte lämnar tillbaka sakerna
eftersom de själva inte arbetar med 5S. Det kan därför vara avgörande att fortsätta 5S
implementering i resterande delar av organisationen för att skapa ett helhetstänk och
delaktighet känsla.
5S tillhör principen visuell styrning inom Lean och ska underlätta arbetet genom att
se hur arbetet ska genomföras, vart saker och ting har sin plats, vem som gör vad m.m
(Liker, 2013). Som resultat för implementering av 5S har det blivit synligt vart varje sak
ska stå och whiteboardtavlan har underlättat den dagliga kommunikationen mellan
avdelningarna och även för medarbetarna i lacken. På så sätt kan även tavlan bidragit till en
effektivisering i arbetet eftersom personer från andra avdelningar nu kan gå förbi metallförberedningen och med endast ett ögonkast på tavlan se vem som arbetar med vilken
artikel, om någon är sjuk, är på rast eller liknande. Tidigare har tid lagts på att leta efter
medarbetarna som arbetar i lacken för att via muntlig kommunikation ta reda på den
informationen. Därför har även whiteboardtavlan bidragit till de resultat som uppnåtts och
hela avdelningen har blivit mer visuell. Nästa del i förbättringsarbetet är att ta tag i flödet
och eliminera de olika formerna av slöseri som förkommer idag, samt att försöka utföra det
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förbättringsarbetet utifrån de olika hörnstenarna i hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö,
2012; Liker, 2013).
6.3. Slutsatser
Slutsatsen för analysen av flödet är att det är flertalet olika orsaker som påverkar
utfallet i form av rapporterad tid för artiklar och olika artiklar är i behov av olika
förbättringar för att få ett fungerade flöde. Ett mer överlappande flöde där stora batcher
delas upp och olika aktiviteter överlappar varandra kan skapa ett sug genom produktionen
samtidigt som det kräver bättre tekniska faktorer i form av lackmallar, större lackeringsyta,
starkare blästringsmaskin m.m. Samtidigt som flödet måste förbättras behöver även de
planerade tiderna stämma med verkligheten och kultur, ledarskap och delaktighet till
medarbetarna måste finnas med och förbättras ständig i arbetet.
Slutsatsen för implementering av 5S är att ett mer effektiv arbetssätt har uppnåtts,
motivationen hos medarbetarna har ökat, kommunikationen och det visuella arbetssättet har
förbättrats med hjälp av tavlan och 5S. Ledningen har även visat mer engagemang vilket
har bidragit till att avdelningen känner sig sedda och hörda. 5S har lett till en förbättring
inom metall-förberedningen och kan leverera desto bättre resultat när resterande
problemområden förbättrats som exempelvis flödet och arbetssäkerheten.
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7. Reflektion
7.1 Vad har undersökts?
I arbetet har flödet undersökts med hjälp av observationer, intervjuer och data i form
av orderlogg. En implementering av 5S har även gjorts på avdelningen för att minska
onödig tid som går åt till att leta efter saker och för att få en renare och bättre arbetsmiljö.
7.2 Vilka slags resultat har arbetet bidragit med?
Det resultat som uppnåtts är en personal som känner sig mer motiverade till arbetet i
metall-förberedningen, de upplever att arbetet blivit effektivare och att ledningen visat ett
annat engagemang efter implementering av 5S. Resultatet av flödesanalysen är att många
olika faktorer, både tekniska som mentala, spelar roll till varför planerade tider inte uppnås,
samt att många av tiderna är felaktiga. För att förbättra flödet krävs inte endast en ny
maskin eller robot utan alla hörnstenar från hörnstensmodellen måste arbetas med för att se
hållbar och kontinuerlig förbättring.
7.3 Hur hänger resultatet samman med resultat från andra arbeten som gjorts inom
området, där även forskning inkluderas?
Tidigare forskning, som visar att implementering av 5S resulterat i effektivare
arbete, bättre och säkrare arbetsmiljö, mer motivation och mer engagemang från ledningen,
och mitt resultat har likheterna i form av att medarbetarna upplever att arbetet blivit
effektivare, de känner sig mer motiverade och att det är roligare att jobba och att ledningen
visat ett större engagemang för deras avdelning. Det som tidigare forskning erhållit är
säkrare och bättre arbetsmiljö, vilket medarbetarna i metall-förberedningen inte känts
förbättras och det finns olika skäl. Medarbetarna känner att det finns stora brister i form av
brandfara på grund av användning av brandfarligt material i utrymmen som inte är helt
säkra, skyltning till närmaste nödutgång saknas m.m. Därför ser det inte att arbetsmiljön
blivit säkrare eftersom den grundläggande säkerheten i arbetet saknas anser dem att de är
svårt att säga att 5S gjort det säkrare. De menar dessutom att om andra faktorer som idag
ses som problem hade fungerat bättre skulle eventuellt flera positiva aspekter utifrån
implementering av 5S erhållits.
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7.4 Hur hänger resultatet samman med olika teorier?
Resultatet är mestadels kopplat till Lean eftersom 5S härstammar från Lean
filosofin och leans sätt att förbättra flödet har legat till grund för flödesanalysen. Flertalet
”mjuka” värden och teorier har visat sig ha en del i resultatet och hörnstensmodellen olika
delar har blivit synliga efter arbetets gång. Hörnstensmodellens olika delar speglar olika
delar i arbetet och resultatet. Först gjordes en förstudie för att ta fram problemområden och
eventuella lösningar, för att sedan beslut om ett område att arbeta vidare med, vilket blev
metall-förberedningen. Den aktiviteten kan kopplas till basera beslut på fakta eftersom hela
förstudien gick ut på att ta fram underlag för fortsatt arbete. Arbetet har levererat
effektivitet i flödesprocessen vilket kan kopplas till att arbeta med processer, och ständiga
förbättringar. Resultatet visar på att medarbetarna känt en motivation och delaktighet som
tidigare inte funnits och ledningens engagemang har förbättrats. Alla olika hörnstenar har
haft sin roll i arbetet och det blev synligt vid resultatet. Det blev också tydligt att kultur har
en stor roll vid förändring och är oftast det som skapar motstånd eller risker, därför är det
viktigt att skapa en gemensam syn på hur och varför arbetet ska utföras.
7.5 Hur hänger mitt resultat samman med mitt metodval och hur har mitt val av
metod påverkat resultatet?
Mitt val av metod för implementering är baserat på teorin om 5S. Den faktorn som
jag hade önskats tog med i metod från början var ett möte med all personal inom
organisationen för att informera om mitt projekt och varför det sker. Det hade underlättat
för riskerna att problem i form av medarbetare som inte vet vad 5S innebär inte lämnar
tillbaka sakerna som lånats från metall-förberedningen. Nu i efterhand verkar i stort sett alla
vara med på vad som hänt och varför, men en genomgång i början hade underlättat och
förberett personalen bättre. Val av metod för analys av flödet hade en tidsstudie velats göra
där olika artiklar klockas för varje aktivitet för att se hur artiklar tar olika lång tid, om de
finns samband, likheter med mera. En tidsstudie har också kunnat användas för att illustrera
om tiden för en artikel förbättrats efter implementering av 5S eftersom tidigare forskning
sett resultat i form av bättre cykeltider. På grund av att arbetet hade en begränsad tid
studerades den data som fanns tillgänglig, vilket gett en bild över arbetet men inte är helt
pålitlig. Hade metoden tidsstudie valts att göra kan ett helt annat resultat erhållits.
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7.9 Har problem av teoretisk eller praktiskt art lösts eller inte?
Problemet med verktyg, lackmallar och andra saker som inte haft en bestämd plats,
onödig tid som lagts på att leta och saker som inte använts har tagits bort, har lösts efter
implementering av 5S. Problemet med flödet har inte löst men fakta har tagits fram som
kan ligga till grund för beslut till hur flödet bör förbättras och lösas. Problemet med icke
effektiv tid som lagts på att leta har lösts men problemet med flödet har inte löst, däremot
har grundläggande fakta och orsaker till problemet redovisats.
7.8 Förslag på fortsatt arbete
Eftersom tiden var begränsad och ingen tidsstudie genomförts anses det som ett
mycket intressant område att fortsätta undersöka. Att ändra om flödet till ett mer
överlappande system där mellanlager elimineras hade också vart intressant att undersöka
för att se om det gett positiva resultat i form av effektivisering, kortare ledtider och bättre
kommunikation. Vid mer tid kan undersökning av mentala bitar i organisationen i form av
kultur, sjukfrånvaro, motivation och ansvar också vara av vikt att undersöka för att se
kopplingar till arbetets genomförande och effektivitet. Till sist hade en ny undersökning
vart kul att göra efter det att metall-förberedningen tagit in en ny bläster och en robot som
ska arbeta med att förflytta artiklarna från blästern till tvätten för att sedan lacka dem. Där
kan flertalet undersökningar göras i form av tidsstudier, motivation hos anställda, hur flödet
förändrats och mycket mer. Självklart hade också en ny undersökning om cirka ett år vart
roligt att göra som uppföljning av arbetet med 5S för att se om det fortfarande levererar
positiva resultat.
Sammanställning av förslag på arbeten som kan forskas vidare på:
•

Tidsstudie av flödet

•

Överlappande system

•

Kultur, sjukfrånvaro, motivation och ansvar

•

En ny utvärdering av 5S arbetet efter längre tid

•

Ny undersökning av tider, motivation, förändringar i flödet efter det att
metall-förberedningen tagit in en robot.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjumall medarbetare
1. Hur fungerar metall-förberedning idag enligt dig?
2. Hur går flödet till, blästrar ni alla metaller först för att sedan tvätta eller tar ni några
i taget?
3. Hur lång tid skulle du uppskatta att varje aktiviteter ungefär tar? (blästring,
tvättning, lackning, rengöring).
4. Vad är det som gör att planerad tid för artiklarna oftast inte uppnås, kan du sätta
fingret på något specifikt eller är det olika saker från gång till gång?
5. Jobbar ni oftast med flera artiklar samtidigt eller enbart en åt gången?
6. Hur skulle en ny blästringsmaskin kunna bidra till ett bättre flöde och snabbare
arbete?
7. Upplever du att det läggs onödig tid på att leta efter verktyg idag?
8. Skulle 5S, som innebär att varje sak har sin bestämda plats m.m. kunna underlätta
arbetet?
9. Var anser du kan bli det svåraste med att upprätthålla ordning och reda på
arbetsplatsen?
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Bilaga 2
Intervjumall ledning
1. Hur fungerar metall-förberedning idag enligt dig?
2. Det pratas om att ta in en ny blästringsmaskin, hur tror du att den kommer bidra till
ett bättre flöde?
3. Anser du att det finns något annat som bör läggas fokus på för att få det här bättre
flödet och höja upp standarden hos metall-förberedningen, är det något du tycker
inte fungerar?
4. Vad tror du är anledningen till att den planerade tiden för en artikel ofta inte räcker
till?
5. När de här tiderna inte uppfylls har ni någon rutin på hur ni arbetar med det, hur
åtgärdar ni det?
6. Hur påverkas planeringen i resterande delar när det blir försening?
7. Vad tror du måste göras, ändra de planerade tiderna eller måste vi se till att flödet
går snabbare i metall-förberedningen eller en kombination?
8. Hur tror du att ett 5S system där allting har sin specifika plats skulle kunna förbättra
arbetet?
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Bilaga 3
Intervjufrågor och svar.
Intervjuaren berättar kort om projektet. Personen som intervjuas är anonym och
intervjun spelas in. Intervjupersonen betecknas med P1 och intervjuarens frågor med
numrerade siffror och följdfrågor med bindestreck.
1. Hur fungerar metall-förberedning idag enligt dig?
P1: Personer försöker göra det till det bättre men det känns som att man inte alltid
hinner med riktigt. Vissa saker hade man önskat var förberett bättre än de är. T.ex.
lackmallarna, ibland står man och inte har en lackmall när man ska börja och det är många
som är lite frågande angående den saken. Och ibland när det är kund ägt material så
kommer det in försent inpå man måste börja producera, då finns det inte tid att stå med
massa maskeringstejp och då känner man att det tickar pengar. Man måste börja tänka till
redan i steget innan att några metaller måste komma in väldigt snabbt så att man kan
förbereda. Självklart kan man acceptera att det kan bli så några av de första gångerna när
man ska provköra en detalj och det enbart är några stycken. Sen finns det inte riktigt en
rutin för hur det ska skötas så tuffar tiden på och då står vi där och ska göra betydligt flera
och inte har en lackmall. Och sådant skapar stress när man försöker få ut grejer i tid men
vissa saker tar alldeles för lång tid. Det här är något som måste tas upp redan när man
planerar artiklarna.
-

Om man hade haft lackmallar hade den planerade tiden känts tillräckligt då eller
känner du att den fortfarande inte räcker till?
P1: Det har varit lite olika, de flesta gånger anser jag att vi önskar att det är

tillräckligt men vi vet inte riktigt. Sen så kan jag känna, jag är lite noggrann av mig, att
stressen ökar när jag ser att det här finns ju inte en chans att hinna på den planerade tiden
och då går man tillbaka och frågar så säger dem ”men vi visste inte vad vi skulle sätta för
tid så vi satte bara en tid”. Första gången är det svårt när vi inte har en aning om vad det
kan ta men ibland känns det som att tiden är helt orimlig. Någon tid ska man ju sätta men
vet man inte säkert kan man lämna blankt eller att det tar 0 i tid. Det har diskuterats flera
gånger när nya detaljer kommer att kan det verkligen vara möjligt, hur kan vi göra det här
på den här tiden, så börjar man undra vad man gör för fel. Och efter det så får man svaret
att det inte riktigt visste vilken tid de skulle sätta.
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2. Hur går flödet till, blästrar ni alla metaller först för att sedan tvätta eller tar ni några
i taget?
P1: Det beror på volym.
-

Men det går inte som ett flöde att någon står och blästrar och ser till att de kommer
från blästern, någon lackar och någon gör rent? Eller är det du som följer din order
hela vägen?
P1: i huvudsak så är det väl så. Men det kan vara lite olika beroende på hur det ser

ut och hur bråttom det är. Man försöker få till att man tvättar några, går in och lackar och
medan de lackade torkar då kan du gå ut och förbereda en ny korg som ska tvättas. Men
ibland har det uppstått lite krångel för den där tvätten är väldigt sällskapssjuk. Det händer
att ibland måste man putta in korgen när det inte fungerar av sig själv. Då blir man avbruten
i det flöde man har om man står och lackar och ser att nu har tvättkorgen fastnat så man
måste gå ut och putta in den igen.
-

Hade det underlättat om flödet överlappades så att någon är ansvarig för blästring
och matar in i blästern hela tiden för att få in ett mindre antal av ordern till
lackeringen?
P1: Ja för vissa artiklar hade det faktiskt underlättat, när de behövs tvättas hyffsat

fort och behöver blästras hela tiden så tror jag helt klart att man hade tjänat tid totalt.
3. Hur lång tid skulle du uppskatta att varje aktiviteter ungefär tar? (blästring,
tvättning, lackning, rengöring).
P1: ska jag då tänka en artikel som har blästring, tvättning och allt.
-

Ja precis.
P1: det är väldigt olika faktiskt, plast går bara i tvätten sen lackas den och den finns

lackmallar till. Sen finns det artiklar som tar hur lång tid som helst i blästern, ett exempel är
de stora plåtbitarna som tog väldigt lång tid i blästern och vår bläster är inte tillräckligt
stark. Pratar vi om liknande artiklar som tar dagar och blästra och sen bara några minuter
att lacka då är det blästringen som tar längst tid.
4. Hade det underlättat om en ny bättre bläster togs in tror du?
P1: ja absolut. När det gäller detaljer som är stor och ska grov blästras, helt klart att
det skulle sparas in tid. Den bläster vi har är anpassad för mindre detaljer, eller mindre ytor
om man säger så.
-

Hur lång tid kan artiklarna ligga (lagras) mellan varje aktivitet?
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P1: tidigare har det vart så en del men nu har man jobbat bort det mer och mer efter
en del utbildningar. Det kan ha varit de stora plåtarna som tog väldigt lång tid i blästern att
de fick ligga lite mellan men annars så läggs inte mycket av den uppskattade tiden på att
lagra artiklarna mellan de olika aktiviteterna. På den delen har vi blivit mycket bättre
faktiskt. Man förbereder så att tvättade detaljer kan lackas direkt efter och hinner man inte
lacka alla detaljer under den dagen så tvättar man inte upp alla.
5. Vad är det som gör att planerad tid för artiklarna oftast inte uppnås, kan du sätta
fingret på något specifikt eller är det olika saker från gång till gång?
P1: det kan nog vara lite olika saker, är det så att du inte ligger riktigt rätt
utleveransmässigt kan det komma en order som måste in mellan och då blir det en paus.
Det handlar också om struktur och det här, sen kan det vara det här med om lackmallar
finns eller inte, hur stor lackytan faktiskt är, som exempelvis de stora plåtarna kunde man
lägga upp 10-15 stycken sen la man inte upp flera för man orkade inte fysiskt i axlar, rygg
och armar att fylla hela lackbordet.
-

Och sen blir det en paus när de ska torka då också?
P1: ja och då kan man gå och göra något annat men ibland blir det lite ryckigt för

ibland kan det bli lite längre avbrott än man tänkt för man vill inte stå och göra ingenting
emellan men det man då gör tar lite längre tid än betänkt. Men det är lite olika beroende på
vad det är för artikel som sagt.
-

Men du upplever ändå att den planerade tiden är för kort?
P1: jo på grund av olika faktorer, det kan vara att metallen tar längre tid att blästra

än vad man tänkt. Och när vissa saker inte är i närheten av den tid som är planerade kan du
tänka dig vilken soppa det blir av alltihop. Då påverkas alla de andra jobben också och sen
kommer vi till frågan vilket jobb är mest bråttom så börjar du på det och sen kommer nästa
som de är bråttom med så får du börja lite på den också. Och då blir det ibland att du har 34 olika orders igång och då blir det väldigt mycket att hålla kolla på, bara genom att känna
okej vilken ska jag prioritera mest nu.
6. Jobbar ni oftast med flera artiklar samtidigt eller enbart en åt gången?
P1: det brukar vara flera samtidigt men det beror på detaljen också. Är det mycket
förberedningar med tejpande och man lackar samtidigt jag då är det kanske bara den ordern
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igång för då tejpar du medan lacken torkar. Men har du en detalj som du bara lackar så kan
du börja med en annan medan lacken torkar.
7. Upplever du att det läggs onödig tid på att leta efter verktyg idag?
P1: det har vart otroligt mycket sådant men det syns att det börjar bli bättre nu. Så
nu skulle jag inte säga att det läggs mycket onödig tid på att leta efter verktyg men för inte
alls längesen var det inte så. Sen med 5S och det här om lackmallar tas bort som inte
används speciellt ofta men inte märks upp vart de placeras tydligt så kommer vi behöva leta
efter de senare så ett tydligt system för vart de placeras, kanske att det till och med ska
kunna synas i systemet. För där har det vart lite problem när saker tas bort som inte är
aktiva för närvarande och sen när det några år senare behövs är det ingen som vet vart de
ligger.
8. Tror du att 5S skulle kunna göra det mer positivt än vad det är idag och lättare att
hitta eller tycker du det fungerar som det är nu.
P1: nej men det skulle helt klart göra en förändring till de bättre.
-

Eftersom ni är vissa personer som ”hoppar” in och hjälper till i lacken tänker jag att
det kan vara svårt för er att veta vart allt är om det inte finns tydliga platser för allt.
P1: nej precis och där har vi en läxa att göra i hela fabriken för det går ut på att veta

vart saker och ting finns och de kan man inte alltid veta i huvudet. Och det här har vi pratat
om så alla vet om det och börjar man tänka pengar är det alldeles för mycket saker vi letar
efter i hela fabriken.
9. Var anser du kan bli det svåraste med att upprätthålla ordning och reda på
arbetsplatsen?
P1: jag vet inte om det hade vart svårt, går man bara ”by the book” från början och
strukturera upp med skyltar eller markeringar då tror jag det inte är några problem. Det som
kan vara lite krångligt är lagersystem och liknande och när det är tidsbrist eller folk är sjuka
kan det lätt bli så att personer lämnar saker där de står för det tar längre tid att lägga tillbaka
det på sin plats, även fast det har en plats men sen tar det ju extra tid för nästa person som
då måste leta efter grejerna. Aningen så är man lite av en slarvpelle eller så finns det inte tid
men då snor man ju tid av någon annan när den sen måste gå och leta och totalt så tjänar
man på att ställa sakerna på rätt ställe.
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-

Ja och det har lite med beteende och kultur att nu är det ”okej” att lämna saker där
man står men sen får man hjälpas åt tillsammans och säga till varandra för att kunna
upprätthålla ordning och reda.
P1: jag så är det i alla relationer, vissa personer är mer ordningssamman än andra

men då får man hjälpas åt genom att påminna varandra.
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Bilaga 4
Intervjufrågor och svar.
Intervjuaren berättar kort om projektet. Personen som intervjuas är anonym och
intervjun spelas in. Intervjupersonen betecknas med P2 och intervjuarens frågor med
numrerade siffror och följdfrågor med bindestreck.
1. Hur fungerar metall-förberedning idag enligt dig?
P2: Jag tycker det ser ut att vara ganska strukturerat idag men problemet är att
lackavdelningen är så liten så det är svårt att ha struktur på alla grejer. Jag hade velat ha
väldigt ordning med papper och pennor och allting. Så kommer man in på lacken så känns
det nästan som ”åhh nej” så måste man börja städa. Men jag tycker ändå det blivit bättre att
var sak står på sin plats så det har blivit bättre.
2. Hur går flödet till, blästrar ni alla metaller först för att sedan tvätta eller tar ni några
i taget?
P2: Jo så ser det ut.
-

Hade det underlättat om flödet överlappades så att någon är ansvarig för blästring
och matar in i blästern hela tiden och någon ansvara för lackeringen så att man får
en cirkulering på artiklar hela tiden?
P2: nej jag tror inte på det för att när vi hade en order med väldigt stora plåtar så var

det en kille som bara stod och blästra i flera dagar och jag tyckte så synd om honom för det
är väldigt tungt att blästra.
-

Nej det var nog inte tanken att det skulle ta så lång tid va?
P2: Nej men med de grejerna vi har så går det inte att ha ett sådant flöde.

3. Hur lång tid skulle du uppskatta att varje aktiviteter ungefär tar? (blästring,
tvättning, lackning, rengöring). Vilken aktivitet känner du tar mest onödig tid?
P2: Ja det är den där tvätten som ska krångla jämt.
-

Okej för många pratar om den här blästringen?
P2: Jo den tar tid men sen är det lite beroende på vad det är för artikel. Jag vet att

när man blästrar små artiklar som man kan sätta i lackmallar och att sätta ner varje pinne i
en skärbräda då är det lätt att blästra av det.
-

Anser du att artiklarna lagras mellan varje aktivitet?
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P2: Nej oftast inte. Nej det tycker jag inte för har jag en order på 100 stycken små
artiklar så går jag ut och blästrar, sedan tvättar jag och sen lackar jag dem. Vissa saker får
inte lov att ligga för länge heller efter att de lackas, då ska de snabbt ut på grund av att det
är en sådan lack.
4. Vad är det som gör att planerad tid för artiklarna oftast inte uppnås?
P2: för att vi inte förstår vem som satt tiderna.
-

Okej men känner du att de inte är tillräckligt med tid?
P2: Nej det är det inte och det är inte bara på lacken utan på andra delar av fabriken

också. Man blir faktiskt lite nervös ibland när de står att man ska hinna 300 i timmen och så
har man bara hunnit 100 i timmen och då har jag jobbat hela tiden.
-

Ändras de tiderna då eller..?
P2: Det är väl det att vi ska säga till.

-

Men det görs inte alltid?
P2: Nej vi gör väl inte alltid det.

5. Jobbar ni oftast med flera artiklar samtidigt eller enbart en åt gången?
P2: På lacken är det väl så att man oftast har en artikel.
6. Hur skulle en ny blästringsmaskin kunna bidra till ett bättre flöde och snabbare
arbete?
P2: Det är lite beroende på vad man ska blästra för något. Men stora artiklar
fungerar inte här men små saker fungerar med de maskiner vi har idag.
7. Upplever du att det läggs onödig tid på att leta efter verktyg idag?
P2: Jo visst är det mycket letande, folk lägger inte tillbaka det där dem tagit det.
-

Finns det bestämda platser?
P2: Jo det ska finnas bestämda platser men de hamnar inte alltid där de ska vara och

i lackeringen är det väldigt stökigt i det här skåpet.
8. Skulle 5S, som innebär att varje sak har sin bestämda plats m.m. kunna underlätta
arbetet?
P2: Jo det hade underlättat arbetet definitivt. Och sen att när dagen är slut att man
hänger tillbaka grejerna där de ska vara.
-

Jo för min tanke är att när de hoppar in lite olika folk i lackeringen ska alla kunna
veta vart saker finns och inte endast de som jobbar där på heltid.
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P2: Jo det hade underlättat.
9. Var anser du kan bli det svåraste med att upprätthålla ordning och reda på
arbetsplatsen?
P2: Oj, jag vet inte, killar kanske inte är lika ordningsamma haha, nä jag vet inte.
-

Men tror du ändå att det här beteendet att lägga tillbaka sakerna är det svåra?
P2: jo det är de svåra.

-

Hur skulle vi kunna förebygga att det inträffar tror du, ska man sätta upp regler,
eller säga till varandra?
P2: nej det där med regler och lappar tycker jag inte fungerar då är det bättre att

man säger till varandra.
-

Är det något annat du vill tillägga eller tänkt på?
P2: som jag sa i början, de här med lackmallar, det har alltid vart ett jätteproblem.

-

Okej vad är det som är problemet?
P2: Ibland får man in en ny produkt som ska lackas men det finns ingen lackmall till

och då står man där och vet inte hur man ska göra. Då måste man vara uppfinningsrik och
komma på en lackmall själv. Då ligger det på mig att jag ska komma på hur en lackmall för
den här artikeln ska kunna se ut.
-

Okej så det finns inga instruktioner för hur artikeln ska tejpas eller vilka delar som
ska lackas och inte.
P2: Nej, inte som det var förut men hur det är nu vet jag inte riktigt.

-

Men då underlättar det när det finns lackmallar?
P2: ja det underlättar, det finns ju en ritning där det maskeras vad som ska lackas

och inte men jag är inte så bra på att läsa de ritningarna.
-

Vad hade underlättat för dig att förstå, en bild t.ex.?
P2: Ja en bild på vad det egentligen är och hur den ser ut i verkligheten. För

ritningen med grader och siffror är svårt att förstå. Så lackmallar har tidigare vart ett
problem men vet inte riktigt hur det är idag. Ibland har vi artiklar där varje lite metall ligger
i en påse så först ska alla metaller tas ut från påsen, sen tvättas, sen ska varje liten metall
märkas med en liten plupp på undersidan för att den inte ska lackeras där. Efter det står vi
och doppar varje liten metall för sig i primer och sen blåser av överflödig primer. När man
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har 800 stycken man ska markera, doppa, blåsa och sen ta bort markeringen på tar det
väldigt lång tid.
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Bilaga 5
Intervjufrågor och svar.
Intervjuaren berättar kort om projektet. Personen som intervjuas är anonym och
intervjun spelas in. Intervjupersonen betecknas med P3 och intervjuarens frågor med
numrerade siffror och följdfrågor med bindestreck.
1. Hur fungerar metall-förberedning idag enligt dig?
P3: Den fungerar väl okej
-

Vad anser du inte fungerar?
P3: Bra fråga, om man kommer in som ny är det svårt att veta vad man ska göra och

svårt att hitta vad man behöver.
-

Anser du att tillverkningsordern inte är tillräcklig, man kanske inte kan gå in och få
den information man behöver?
P3: Många av dem är inte uppdaterade.

-

Men de andra delarna fungerar (tvätt, blästring, lackering)?
P3: Ja om man har någon att fråga. En gång skulle jag blästra små metaller som bara

skulle blästras på toppen. Då behövde jag en blästringsmall så jag fick gå runt och fråga
massa folk om det fanns en mall men ingen hade sett någon. Till slut fick jag tag på en
person som visste att det fanns en mall.
-

Men om det inte hade funnits någon mall hade du fått konstruera en mall själv då?
P3: Ja det har jag gjort några gånger.

-

Varför ska man göra det själv eller vad är tanken?
P3: Tanken är väl att man ska sitta och tejpa för att kunden inte vill betala för en

mall för att det kostar ganska mycket.
-

Så man kan tejpa och blästern går inte igenom tejpen?
P3: Nej det är ju det den gör. Man får vara ganska noggrann och försiktig.

2. Hur går flödet till, blästrar ni alla metaller först för att sedan tvätta eller tar ni några
i taget?
P3: Vi tar varsin order och följer den genom alla stegen.
-

Hade det underlättat om flödet överlappades så att någon är ansvarig för blästring
och matar in i blästern hela tiden, någon står och lackar och någon rengör dem, hade
det gått snabbare?
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P3: Det hade det säkert gjort.
3. Hur lång tid skulle du uppskatta att varje aktiviteter ungefär tar? (blästring,
tvättning, lackning, rengöring).
P3: det beror sig på artikeln egentligen. Det varierar från artikel till artikel, vissa går
väldigt snabbt på ett ställe medan andra tar lång tid på de stället. Ibland är det stora grova
metaller som tar jättelång tid att blästra men går supersnabbt att lackera och sen har vi
några metaller som går väldigt fort och blästra men de tar lång tid att sitta med en pensel
och lackera var för sig.
-

Hur lång tid kan artiklarna ligga (lagras) mellan varje aktivitet?
P3: Det är nästan ingen lagring mellan varje grej utan oftast försöker man gå direkt

till nästa station.
4. Vad är det som gör att planerad tid för artiklarna oftast inte uppnås?
P3: Jag vet inte vad de där tiderna kommer ifrån egentligen.
-

Upplever du att den avsatta planerade tiden för artikeln är tillräcklig eller inte?
P3: Ibland, eller väldigt sällan.

-

Så du hade egentligen velat ha längre tid än vad som står där?
P3: Ja på många av artiklarna.

5. Jobbar ni oftast med flera artiklar samtidigt eller enbart en åt gången?
P3: Oftast en artikel.
6. Hur skulle en ny blästringsmaskin kunna bidra till ett bättre flöde och snabbare
arbete?
P3: Bra fråga, beror sig på vad man ska blästra, vissa saker går inte snabbare.
7. Upplever du att det läggs onödig tid på att leta efter verktyg idag?
P3: Jo, det händer.
8. Hur skulle 5S, som innebär att varje sak har sin bestämda plats m.m. kunna
underlätta arbetet?
P3: Ja det hade underlättat och om det fanns kloka arbetskort på hur arbetat ska gå
till hade underlättat.
9. Var anser du kan bli det svåraste med att upprätthålla ordning och reda på
arbetsplatsen?
P3: Människor, beteenden. Vissa tar någonting och lägger de någon annanstans.
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-

Vad gör man då, säger man till personen?
P3: Ofta vet man inte vem personen är.

-

Okej händer det att personer som inte arbetar på lackeringen går in och lånar saker
av er?
P3: Ja det händer

-

Hur skulle vi kunna förebygga att det inträffar?
P3: Om man har lite bättre koll på vad man har i skåpet och om man vet vem som

lånat vad.
10. Hur känner du för de här lackmallarna, tycker du att det är jobbigt att läsa av
ritningarna?
P3: ja det kan vara lite krångligt.
-

Hade en bild underlättat?
P3: Ja en bild och beskrivning hade underlättat.

-

Anser du att det inte finns tillräckligt med information angående artikel då?
P3: Ja många av tillverknings korten måste uppdateras.
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Bilaga 6
Intervjufrågor och svar.
Intervjuaren berättar kort om projektet. Personen som intervjuas är anonym och
intervjun spelas in. Intervjupersonen betecknas med P4 och intervjuarens frågor med
numrerade siffror och följdfrågor med bindestreck. Namn som nämnts i intervjun har
ersatts med ***** för att hålla informationen anonym och inte utelämna några personer.
1. Hur fungerar metall-förberedning idag enligt dig?
P4: Mycket har förbättras så jag tycker det är bättre än när jag började, men det
finns definitivt många grejer som kan förbättras.
-

Vad är det som har förbättrats?
P4: Vi har fått lite fler lackmallar, vilket underlättar jobbet men oftast tar man bara

in en lackmall för en artikel och det finns ju flera artiklar. Så det finns fler lackmallar och
mer strukturerat hur metallerna ligger. Det är små detaljer som blivit bättre och jag försöker
att markera upp lackmallar som man hittar eller tar fram för att lättare veta vilken artikel de
tillhör. För annars har det vart massa lådor med olika pinaler i och så står man och kliar sig
i huvud och undrar vilken som ska användas till vilken artikel. Det finns ingen numrering
eller markering alls och arbetskortet som du får i handen vill jag helst att de ska stå på vad
som ska göras och vilka förutsättningar som finns, allting ska liksom vara med men de
flesta är tomma eller så är det väldigt gammal information. Då har vi skrivit in ny
uppdaterad text och lämnat in så att de kan ändrats men nu ligger det i en hög på ett kontor
och kommer inte vidare. Så artiklar med arbetskort från 1-2 år är fortfarande blanka (ingen
information) och när någon då ska hoppa in i lacken och hjälpa till så vet de inte vad de ska
göra eller hur de ska göra det och sådant skulle definitivt kunna förbättras.
-

Så det står inte på arbetskortet om den finns en tillhörande lackmall eller om de inte
finns någon lackmall?
P4: I stort sett nästan aldrig någonting om lackmallarna, men det hade vart superbra

om det vart så. Men det är ju den som står i lacken som ska uppdatera texten och lämna
vidare så att de kan läggas in i systemet så det gäller att den personen som står i lacken
också tar ansvar och uppdaterar texten. Tidigare har det vart lite ”straff” att stå i lacken för
det är ingen som vill vara där eftersom det inte finns någon ordning på saker och det blir
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bara frustation. Jag vill helst ha lathundar på väggen så att vem som helst ska kunna förstå
hur man ska blanda färgen till exempel.
-

Men vilka är det som kan det då? Och om man kommer dit och inte kan vad gör
man då?
P4: Man får fråga någon men just nu är det bara de två som står i lacken som kan

det. Sen har vi haft en person som jobbat där för länge sen men hen är inte riktigt
uppdaterad så då får man bara hoppas att någon av oss ordinarie är där och kan hjälpa.
-

Men du skulle inte själv kunna lägga in ny information på arbetskorten?
P4: Det är bara teamledare som får göra det.

-

Okej, varför då?
P4: Jag vet inte men det kan vara att det inte ska ändras något i någon annan text

eller liknande, någon säkerhetsåtgärd. Men det har vart lite av en frustration för jag har
verkligen flera gånger frågat om jag kan få göra det så att de blir gjort.
-

Ja förstår att det måste underlätta att kunna uppdatera korten så att de har bättre
information.
P4: Ja och att göra det hela tiden efter hand om man har gjort en grej och utvecklat

ett nytt bättre sätt eller gör en lackmall eller vad som helst och så ska det helst ha en
hyllplats med nummer så du kan gå och hämta rätt lackmall.
-

Ja jag har försökt observera era hyllor och förstå hur det fungerar. Det känns som ni
har lite struktur på metallerna i plastlådorna men under dem är det lite oklart, och
någon godisburk såg jag.
P4: Haha ja det är mycket kakburkar och godisburkar men det är lackmallar i dem.

Men det står inget mer än kakburk på, det finns liksom ingen struktur.
-

Nä men det är ju det vi ska få struktur på och om man hade kunnat föra in det i
systemet så att man kan gå in och se ”okej den är där” istället för att springa runt i
fabriken och fråga folk.
P4: Ja vi har lagt in en önskan om att få nya hyllor så att vi har mer plats och nya

plastlådor med olika storlekar för lackmallarna är helt olika, och gärna genomskinliga lådor
så att det blir överskådligt vad som är i dem.
2. Hur går flödet till, blästrar ni alla metaller först för att sedan tvätta eller tar ni några
i taget?
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P4: Inte särskilt många som blästras i det stora hela. Ett av problemen är att det inte
finns någon klok ankomstkontroll på metallerna. Vi fastnar flera gånger för att vi står och
kontrollerar metallerna, vilket kan ta timvis med tid, och det finns tydligen ingen annan
som kan göra det. Då blir det ett jätte stopp i lacken, och det påverkar alla.
-

Du menar när ni får in som råvarulager?
P4: Jo precis för när de kommer in ska de kontrolleras, att det är rätt mängd och rätt

mått, för annars så lackar vi dem och göra hela arbetet och sen fungerar det inte i pressen
eller så kan inte kunden använda dem för att de var fel mått från början. Annars så fungerar
flödet att vi tvättar först och sen lackar och om man ska blästra så görs det efter tvätten.
-

Jag tänker att finns det ett flöde att en person står vid en station och blästrar och sen
att någon står och lackar så att artiklar hela tiden är i rörelse?
P4: Nej

-

Nej okej då man följer sin artikel i alla steg?
P4: Precis, man tar ett orderkort och så tar man en artikel och en order och kör den

till den är färdig, ibland kan man ta två som man varvar medan färgen torkar för att vara
effektiv.
-

Hade det underlättat om flödet överlappades så att någon är ansvarig för blästring
och matar in i blästern hela tiden och någon står och lackerar hela tiden, för att
skapa ett flöde/snurr på artiklarna?
P4: Först och främst krävs det att man är flera. Det som är svårt är att olika moment

tar olika med tid och man jobbar i olika hastighet. Och då måste man kanske ha ett flöde
eller om en station tar längre tid att man går in två där, då måste det tänket finnas. Men nu
har det mera vart att en person står och jobbar med en sak åt gången, men det hade vart
toppen om det gick att få till.
*Diskussion om att en robot ska tas in och hur den ska arbeta med en ny
blästringsmaskin. Samt små detaljer hur säkerhetsåtgärder kommer hanteras och rengöring.
Diskussionen ledde oss in på byte av filter i lackeringsrummet*
P4: Bara att få till underhåll i lacken så att det fungerar, så att lackborden blir täta.
Jag hade gärna velat ha ett regelbundet underhåll istället för att man ska tjata som en tok på
underhåll och de som har hand om de, för de har fullt upp med allt annat, serva maskiner
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m.m., och det blir alltid en nedprioritering. Fick man in en rutin på byta av galler m.m. hade
det vart bra för det handlar om att utsuget ska fungera.
-

Men hur ofta har ni det underhållet då, finns det någon?
P4: Det finns ingen, det är när vi tjatar.. först står vi och hackar sönder med knivar

för att försöka få bort gammal lack och blåsa bort men när du bråkar med de torkade
färgerna så blir det ett stoff i luften och då sätter det sig på nästa grej som du ska lacka och
då är det lättare att bara byta ut gallret. Men ska man då behöva stå i timmar och krafsa
sönder så blir man ganska trött på det hela och att behöva tjata flera gånger. Lacken är
redan en flaskhals och då vill man bara kunna byta ut gallret när de behövs och fortsätta
lacka för det tar onödig tid när vi måste tjata och krafsa. Färgblandaren strular nästan alltid
måndag morgnar för då har luften vart avstängd så färgen fastnar och då kan man småbråka
med sprutorna en halv eller en heldag. Vi har fått godkänt av chefen att de får stå på under
helgen men jag vet inte om de har ordnat det för jag får inga vettiga svar. För om färgen
ligger i slangarna över helgen så stelnar det och fastnar och då blir det trögt när man
kommer på måndagar och om vi har det problemet med små sprutor hur blir det då med
roboten och en större spruta eller lackering. Sådant måste med i tankarna men det är ingen
riktigt som vill höra problemen.
-

Nej jag får inte uppfattningen av att de är medvetna om alla smådetaljer och någon
av er borde vara mer involverad i det här projektet eftersom det är ni som vet.
P4: ja precis och samma sak med säljarna jag hade önskat att när de sålde in en

artikel eller pratar med kund eller tar in en offert så ska det finnas med en tanka om
lackmall istället för att de har formen och säger japp nu kör vi så provkörs artikeln och sen
får du börja från noll. De påpekar väldigt ofta att metall-förberedningen är viktigt men ändå
så tas den inte med i planeringen. Då säger de jag men tejpa artikel och lös det tillfälligt för
den här gången och sen kommer artikel igen och så får man till svar ja men det är ju bara
några stycken tejpa dem och så fortsätter det så och så ökar det på och tillslut står man med
flera hundra som du ska sitta och tejpa för hand. Jag tror det är därför man tröttnar, och jag
vet inte hur jag ska göra för att det ska gå fram.
-

Det känns ju som att det måste finnas någon kommunikation mellan säljarna och ni
som jobbar i lacken. Om de inte kommer fram till något får de kontakta er och säga
vi vet inte hur vi ska lösa det här, eller vi har ingen lackmall. Eftersom det är ni som
blir drabbade och ert arbete.
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P4: ja precis och hela artikeln blir ju mindre vinst på för tar det längre tid där blir
det fler mantimmar per detalj så i slutändan förlorar vi på det allesammans. Jag har tjatat
om de här flera gånger men inget händer och i många fall när en säljare ansvarar för en
metall så vet de inte ens om de finns en lackmall eller inte. Tidigare personer som jobbat i
lacken har tagit en ölburk ibland och bara hittat på lackmallar och då förstår man att det inte
står i systemet någonstans.
-

Vad är orsaken till att lackmallarna inte tas på allvar?
P4: jag vet inte, ofta får man tänka fram något själv när de är en ny artikel eftersom

den är ny och då tar man det som finns och försöker utveckla en lackmall, då brukar vi
fråga ***** och så fixar hen det men ibland är det svårare detaljer och då vet man inte hur
man ska göra. Den som vart ansvarig för lackmallarna har ändrats, jag tror det vart fem
olika personer eller mer så när man frågar vem man ska ta det med så får man olika besked.
Sen har flera gått in i väggen och då läggs det ansvaret på någon annan och flera sådana
saker. Men det blir frustrerande för det är aldrig samma person så då ska du ta allting igen
och så gäller det ju att dem ska prioritera lacken.
3. Skulle en ny blästringsmaskin kunna bidra till ett bättre flöde och snabbare arbete?
P4: Hur ska den fungera?
-

Det jag vet är att dem vill ha in en ny blästringsmaskin för de ni har nu inte är
tillräckligt bra tryck i och det tar för lång tid. Och då är frågan om du tror att det
kommer bli bättre eller känner du att det inte är det som är problemet?
P4: Det hade vart jättebra med en ny bläster men det beror på, är det en person som

ska stå där eller ska du bara putta in en artikel och så blir den blästrad, för som det är nu blir
det väldigt tungt och jobbigt att behöva stå och blästra under en längre tid. Så rent
ergonomiskt hade det vart toppen om det gick att få till med en automatisk bläster.
4. Hur lång tid skulle du uppskatta att varje aktivitet ungefär tar? (blästring, tvättning,
lackning, rengöring).
P4: Det beror väldigt mycket på vad det är för artikel för ibland krånglar tvätten och
ibland tar det jättelång tid att blästra och ibland går det fort, sen ibland tar det jättelång tid
att maskera så det är väldigt olika från olika artiklar.
5. Vad är det som gör att planerad tid för artiklarna oftast inte uppnås?
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P4: De stämmer inte alls, många är bara drömsiffror. Jag har gjort en lista där vi
tagit ungefärlig tid för artiklarna och lämnat in och jag tror att det har uppdaterats men jag
vet inte riktigt. När tiderna inte stämmer blir det problem överallt eftersom de räknar med
att det ska ta den tiden det tår och oftast gör det inte det vilket påverkar alla steg i
produktionen. Ibland står det att de ska ta en halvtimme och så tar det en halv dag och då
påverkar det väldigt mycket liksom. Det blir frustrerande.
-

Upplever du att den avsatta planerade tiden för artikeln är tillräcklig eller inte? Eller
händer det att den är för lång?
P4: jo precis, tror aldrig det hänt att vi vart klara tidigare nästan.

-

Ja okej för jag såg på siffrorna att en artikel hade gått väldigt mycket snabbare än
den planerade tiden.
P4: ja och det kan till exempel vara för att någon glömt att stämpla in, det händer

men vi försöker bli bättre på det.
6. Jobbar ni oftast med flera artiklar samtidigt eller enbart en åt gången?
P4: oftast en men det händer att vi tar flera och, jag vet då ser det ut som man får
jättedåligt siffror för det ser ut som man är jätteslö. När jag började hade vi papper där vi
skrev ner artikel och så hade man själv koll på klockan och skrev ner hur många timmar
och om jag då växla mellan två artiklar så visste jag om den ena hade tagit 2/3 av tiden den
dagen eller och då kunde jag lägga in det och då blev det mycket mer realistiskt.
-

Okej, varför kan ni inte göra samma system fast på datorn?
P4: ibland har jag gjort så också och då struntar jag i att logga in och sen kan jag

efterregistrera timmar och antal men då ser det ut som att jag inte gör någonting i systemet
och folk kan komma och fråga eftersom jag inte är inloggad på någonting.
-

Det hade ju vart bra om man kunde pausa tiden medan man jobbar med någonting
annat och då kanske det är lättare om man kan göra det i telefonen för att slippa
springa till en dator varje gång.
P4: ja det hade vart superbra. För ibland springer man iväg på möten eller hamnar i

diskussion om en lackmall och då är det inte effektiv lacktid heller så då skulle jag vilja att
det kommer med också. Det finns att man kan stämpla in på förbättringar, så ibland när
man står och bara pysslar med sådant försöker jag få med det så att det syns för annars blir
det rätt missvisande.
-

Ja för jag tänker att man kan få till en tavla också som man kanske kan börja med..
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P4: Ja och den vill jag verkligen ha in för då kan jag skriva vem som gör vad och
vilken artikel m.m. För då kanske man kan skriva in tider på den när man tar lunch och när
man början med en artikel m.m.
P4: Ja precis för nu klottrar vi i kalendern när vi fyllt på blandarna eller när man
bytt galler för att få en överblick av vad som gjort och så skriver vi våra signaturer och
artikelnumret men det är ingen annan som vet utifrån, så kommer det in någon så frågor de
sig ”jaha vad gör ni just nu, vem gör vad?” hade då en tavla funnits hade de själva kunnat
läsa av vem som jobbar med vilken artikel, vad som är på gång, vilka artiklar är prio m.m.
så en tavla hade varit superbra.
7. Upplever du att det läggs onödig tid på att leta efter verktyg idag?
P4: Jo, jo eller egentligen har vi inga kloka verktyg inne i lacken. Någon
skruvmejsel och målarkniv, skulle definitivt kunna vara mer uppmarkerat och märkt att det
tillhör lacken för det hade vart fint om det fick vara kvar där.
-

Okej men när det försvinner är det andra som kommer in och lånar då eller är det ni
i lacken som inte lägger tillbaka?
P4: Jo det är andra som lånar, det kan säker hända att vi slarvar bort dem men vi är

mest därinne så ofta försvinner det inte från lacken då.
-

Ja för jag funderar på när man lånar något att man ska markera upp det med sina
initialer så att ni i lacken vet vem som lånat vad.
P4: Ja väldigt gärna, för vi har ju borrmaskiner som behövs när vi ska montera

brandmansutrustningen och dem får ben. Dem är överallt och dem går sönder och ingen
lämnar tillbaka dem eller säger att dem gått sönder så vi har ju fyra tomma
borrmaskinslådor och nu förtiden gömmer vi grejer bakom pärmar och liknande för att få
behålla dem ifred.
8. Hur skulle 5S, som innebär att varje sak har sin bestämda plats m.m. kunna
underlätta arbetet?
P4: Jo absolut. Det är många gamla detaljer som man lackat och sen har man
inte gjort de på två, tre år och då har man inte en susning av vad det är för lackmall så vi
har inte vågat kasta någonting, så jag har försökt spara de som man tror kan komma till
användning. Men om vi lägger undan och sen händer inget på ett år, för som sagt ibland
är det små metallpinnar och du kan inte se eller gissa vad det används till. Så jag tror
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absolut att det hade underlättat och speciellt om det är någon som ska hoppa in i lacken
ibland.
9. Var anser du kan bli det svåraste med att upprätthålla ordning och reda på
arbetsplatsen?
P4: Personligt ansvar gäller ju medarbetarna, alla måste ta ansvar att skriva upp att
man tagit något och inte tänka ”ehh jag ska bara ha den en stund” för det är ju så det blir nu
att man inte bry sig. Och sen att om man använder en lackmall så måste man markera upp
den igen för du får ju färg över hela så att man ser till att markera upp den igen eller lägger
den i en påse som är markerad, så ja personligt ansvar för det finns kollegor som inte alls
tycker det är viktigt.
-

Så lite beteende egentligen, hur man ska få alla att ta sitt ansvar.
P4: Jo precis och bara tänka till lite att du ska ha den igen eller en kollega ska ha

den igen. Att man bara tänker till lite så..
-

Hur skulle vi kunna göra för att folk ska ta det här ansvaret då, finns det något vi
kan göra för att det ska underlättas?
P4: Jag tänker att finns det tydliga platser och tydligt på arbetskortet den här hyllan

eller lådan är markerad så borde man tänka till att har jag hämtat den här i den här lådan,
var sak har sin plats så lägger man tillbaka.
-

Så du tror att om vi strukturera upp platser och liknande så kommer saker lättare
komma tillbaka, för nu är det lite mer att ja jag har tagit det men ingen märker för
det har ingen plats eller?
P4: Jo jag hoppas det, jag tror inte det hjälper att skälla på varandra utan mer att ge

ut information att nu har de här grejerna sin plats.
-

Är det någonting annat som du tycker fungerar bra eller inte fungerar bra?
P4: Det som gör att man tappar energi är väl att ibland när jag lägger energi på

att skriva ihop en lista eller liknande och lämnar den så händer det liksom ingenting och
ibland blir det så att när jag väl kommer till ***** så är jag redan så frustrerad för att
man har blivit hänvisad till massa olika personer och så händer ingenting och då hinner
man bli ganska frustrerad när man pratat med så många olika personer och då blir man
bara den här jobbiga istället för att kanske om man är med i information och
kommunikationen tidigare och att det tas på allvar. Det är nog det för det faller bara
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bort eller det finns ingen prioritet. Det är mycket för alla att göra och då blir det tråkigt
när engagemanget inte tas på allvar.
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Bilaga 7
Intervjufrågor och svar.
Intervjuaren berättar kort om projektet. Personen som intervjuas är anonym och
intervjun spelas in. Intervjupersonen betecknas med P5 och intervjuarens frågor med
numrerade siffror och följdfrågor med bindestreck. Namn som nämnts i intervjun har
ersatts med ***** för att hålla informationen anonym och inte utelämna några personer.
1. Hur fungerar metall-förberedning idag enligt dig?
P5: Den fungerar ju på ett gammaldags vis, den har inte hängt med i utvecklingen
alls.
-

Du menar jämfört med resterande utveckling i fabriken?
P5: Det som nutiden kräver, korta ledtider, höga kvantiteter och den biten då hinner

vi inte med. Det är än sålänge väldigt mycket handarbete, vissa och mestadels av artiklarna
kommer få vara så på grund av att det här företaget tjänar pengar på att ha en avancerad
artikel, annars hade vem som helst kunnat köra den. Vi har ju stor konkurrens i Sverige,
Norden och mot Asien till exempel som alltid ligger billigare, snabbare, de har andra
förutsättningar på grund av billig arbetskraft och så. Då måste vi vara bra på andra saker
och den här kombinationen metall-gummi ligger vi lite före med men vanliga
gummipackningarna är vi ganska rökta på för där når vi inte deras priser, de har blivit
dyrare men de är svåra att konkurrera med.
-

Okej så du ser en potential till att fortsätta utveckla metall-förberedningen?
P5: Det är så, och det är också vad ledningen och styrelsen vill för det är där

pengarna finns.
-

Vad måste göras för att fortsätta vara i framkant?
P5: vi måste ha in ny teknik, vi måste ha bättre flöde rakt igenom, Du har sett hur

vår lack ser ut det är en lite låda en liten box, folk har armbågar mot varandra, lådor, vagnar
rakt i ryggen det är inte alls anpassat för det här flödet som faktiskt är idag. Förut var det så
att det var väldigt stort flöde på vissa detaljer och då var man ganska specialiserade på just
dem men nu är det väldigt blandat och mycket metall har det vart men inte i så stora
volymer. Då det som händer är stora volymer och mycket olika detaljer och det kräver
lackmallar och annan service och rutiner för deras redskap som vi saknar idag. Om man går
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på deras lacksprutor med omrörare och det som är inköpt ganska nyligen, förut stod det och
blanda för hand.
-

Så du ser ändå att det förbättrats lite?
P5: Jojo det har det men utrymmet är fortfarande litet och lackmallarna är alldeles

för få och det är något som kostar pengar, ibland betalar kunden för det och ibland betalar
vi för lackmallarna. Det där är egentligen en uppgift för säljarna att sälja in de grejerna och
lyckas det inte sälja in de måste de ta så pass bra betalt att våra kostnader täcker den biten
för de hjälpmedlen.
-

Finns det någon rutin för det?
P5: Nej det finns det inte, utan det är väldigt mycket upp till säljaren hur han gör

och vad han kommer överens med kunden om. Det är sagt så men det är mer som ett
önskemål som blivit en grej att vi ska alltid ha lackmallar till våra detaljer men det händer
också att vi får in nya kunder och nya grejer utan att lackmall är med i priset och det brukar
försvarar på det här viset ” de ska bara ha 10 metaller så det är onödigt och den här
kostnaden kan vi ta” nästa gång ska de 15 snart är det hundra och sen ökar det på, det är så
verkligheten brukar se ut. Sen någonstans när det blivit för jobbigt för dem blir det ett
beslut någonstans att nu måste vi lägga egna pengar på en lackmall.
-

Är det svårare att sälja in en lackmall på kunden efteråt att han redan fått sina
detaljer då?
P5: Mm det blir ju det.

-

Där borde man ha en gräns att ökar det över 20 stycken måste en lackmall köpas in.
P5: Någon gräns borde man ha ja, sen är det lite såhär hur säljarna agerar och hur de

gör är ganska otydligt för oss andra.
2. Det pratas om att ta in en ny blästringsmaskin, hur tror du att den kommer bidra till
ett bättre flöde?
P5: Det kommer den ju göra, för jag tänker den maskinen då som anpassas till de
nya artiklarna men även kunna användas till andra saker men dock inte allt, långt ifrån allt.
För mycket ska ju ha en blästermall, eller maskeras, de är små prylar så den kommer långt
ifrån ta allting.
-

Okej så ni kommer ha kvar de maskiner ni har med att göra för hand?
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P5: ja det kommer vi men den kommer bli en hjälp, en stor hjälp allra mest för de
stora detaljerna.
3. Anser du att det finns något annat som bör läggas fokus på för att få det här bättre
flödet och höja upp standarden hos metall-förberedningen, är det något du tycker
inte fungerar?
P5: Nej alltså det är en personal fråga tyvärr är det såhär att man har alltid tyckt att
själva lackavdelningen är, jag ska inte säga en onödig utgift för den är med i beredningen
och räknad på så, men ofta tror man och hoppas och har egna mallar för hur fort det ska gå
och beräknar priset därefter och det är väldigt sällan man får ut det resultat i slutändan. Man
kan lägga in att man ska göra 300 stycken och resultat blir 100 stycken och det är det dem
arbetar emot. Eftersom systemet går utifrån de siffrorna som är inlagda lägger de starttider
därefter så de hamnar efter redan från start kan man säga.
-

Så där blir det en flaskhals?
P5: Jo det är en bra flaskhals att man inte riktigt vill se sanningen i hur lång tid det

egentligen tar att lacka en metall.
4. Vad tror du är anledningen till att den planerade tiden för en artikel ofta inte räcker
till?
P5: För att den ska gå ihop i kalkylerna så att du kan presentera det uppåt för en
högre chef att det här fungerar.
-

Okej så man sätter de här tiderna för att det ska se bra ut?
P5: Kan man göra för att få detaljen i huvud taget och sen hoppas man att det löser

sig under tiden.
-

Så det är inget i lackeringen som gör att det aldrig fungerar utan det är tiderna som
är fel?
P5: Tiderna kan ibland vara medvetet felaktiga.

-

Varför vill man ha det så?
P5: Det vill man egentligen inte

-

Nej men då behöver man inte sätta en tid tänker jag?
P5: Nej precis men om vi säger såhär du får en förfrågan på en detalj och du har

konkurrenter runt omkring dig som har ett pris då måste du räkna ner det någonstans de
priset och där har du en anledning till att du gör såhär många i timmen i lacken och hoppas
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på att det är den riktiga siffran och den sätts ju innan du ens har börjat producera, för vi kan
inte vänta tills vi börjar producera för då är det alldeles för sent att börja räkna tider och
sådana saker. För att då sälja in den har du som en standard tid att ungefär såhär på
liknande detaljer ska du hinna såhär mycket men om den här detaljen nu har en vinkel eller
någonting som ska skyddas eller maskeras på ett vis vi inte räknat med. Då blir det 100 i
timmen istället för 300 men priset satts ju på 300 för att vi skulle få detaljen.
-

Men då måste ju kunden bli jättemissnöjd sen när de ska betala mera?
P5: Nej kunden betalar ju det priset som satts så det är vi som gör förlusten och det

är därmed som vi måste köpa upp allting, vi måste ha fungerande lackmall och vi måste
snabba på processen.
5. När de här tiderna inte uppfylls har ni någon rutin på hur ni arbetar med det, hur
åtgärdar ni det?
P5: De kommer upp sen på ständiga förbättringsförslagsmöten och sådana saker och
då måste man göra en åtgärd för dem. Då kan det bli så att ibland kan man lura till sig en
förhandling med kunden för att rätta till det här efteråt, givetvis är det ett ful-spel precis
som andra branscher. Men ibland är det en hård kund som säger nej så då måste vi lösa det
själva.
-

Så då går ni alltså back på det?
P5: Vi kan gå back på det om vi inte tar in det någon annanstans själva. Vi måste

inte ta in den tiden, det priset där, utan vi kanske måste göra det någon annan stans som i
pressningen eller i efterbearbetningen men någonstans måste de pengar in. Ju mer fel deras
tid är ju mer måste vi andra trimma våra tider för att väga upp.
6. Hur påverkas planeringen i resterande delar när det blir försening?
P5: Det påverkar otroligt mycket, vi har planeringsmöten varje fredag där vi går
igenom allting som skulle vart levererat, vår släplista då. Vi har börjat arbeta på rätt vis
måste jag börja med att säga, jag tror vi har hållit på med det ett år, den här formen av
planeringsmöten, förut såg det annorlunda ut. På det här möten tar vi i alla fall upp vad vi
inte hunnit med vad som inte levererats och det gör vi för att vi ska kunna meddela våra
kunder och förutse andra sena leveranser som är leverans för nästa vecka och näst nästa
vecka, det är så långt vi kommit nu, vi har inte kommit till ett stadie där man tittar längre
fram för det har varit övermäktigt så att säga. Därmed så sitter vi ju och diskuterar och
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kollar vem behöver meddelas, hur löser vi sakerna och förseningarna så. Det är klart det här
med att det är någon avdelning som sitter tätt till blir otroligt såbart. Vi har väldigt svårt att
planera lackens detaljer där det ingår metall. Jag personligen har nästan gett upp det för när
jag ser att det kommer detaljer i vårt system med metall så måste jag hela tiden känna av
läget, hur mycket har dem, kommer dem att hinna, jag får gå förbi dem och se att det
kommer bli en försening på dem för jag kan inte stå och vänta med verktyget i maskinen i
presseriet för att det ska komma ut 20 detaljer så kör vi den och sen måste vi stänga
maskinen. Då kan det bli att en annan order måste gå emellan och det kan vara en lång
order som tar en hel vecka innan de fått fram metallerna. Även om de fick fram metallerna
inom två dagar så satt ju det verktyget i en vecka som jag behövde välja istället för det får
inte stå still. Så jo det blir krokben för samtliga. Sen är det så att det har cirkulerat ganska
mycket folk på lackavdelningen och de som är där idag jobbar 1,75 % och man kan inte
räkna med en person till 100 %.
-

Anser du att det skulle behövas mer personal?
P5: De är två stycken men inte i procent så vi skulle behöva haft två stycken om vi

pratar procent. Men det är en lyx som vi inte kan bekostas oss, nej jag tror inte det eftersom
allting annat håller på att trappas ner.
-

Om de ändrar tiderna så att det förhåller sig mer till verkligheten hade det
underlättat planeringen då?
P5: Absolut.

-

Då är ju frågan ska man välja det eller att lura kunden för att kunna sälja in artikeln,
eller ja man måste ju väga det lite mot varandra?
P5: Nu pratar jag vad man vill och hur verkligheten ser ut, såhär är det, man vill

såklart ha in rätt tider planeringsmässigt men vänder du på det i nästa diskussion vad kostar
detaljen och den biten då kan det bli det här att jag vågar inte sätta ner den så mycket i tid
för då syns det att det inte går ihop innan vi har en lösning på det, så det är två olika
världar. Så planeringsmässigt ja, och jag tror, eller jag vet att vi fått in mer relevanta tider
nu för förut flöt det bara som lite ”hakuna matata”.
7. Vad tror du måste göras, ändra de planerade tiderna eller måste vi se till att flödet
går snabbare i metall-förberedningen eller en kombo?
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P5: Båda två, flödet måste bli mycket bättre, absolut, plus att tiderna måste stämma
för planeringens skull.
-

Hur ska man förbättra flödet då, är det genom mer systematiska och tekniskt och
mindre handarbete.
P5: Absolut ni är så pass på rätt väg så det finns inte, ni har strukturerat upp det så

att saker och ting går att hitta. Vi har en riktig fuling och det är vår metalltvätt som inte
fungerar som den ska. Den faller under den här fabrikens vanliga rutin att det fungerar inte
när reparatören är där och pillar lite och får det att fungera för tillfället.
-

Men det är inte hållbart i längden.
P5: Det är det inte och så är det vecka efter vecka på det viset så det är någonting

som skulle behövas tas tag i ordentligt och tyvärr vet jag inte vart man ska vända sig heller.
Vi har ju haft folk här nere för att se över maskinen som dessutom utbildade personalen i
allt möjligt, den fungerade i alla fall inte som den ska så till exempel *****, ***** har lärt
sig genvägarna när maskinen stannar här måste vi göra si och så men så kan det inte få
vara, det skäl tid och blir frustration och sen jobbar vi helg och då kanske dem som kan det
inte är här och då står saker och ting stilla för att de inte kan alla tjuvknepen. Skulle man
skriva ner alla dem i en instruktion så hade den blivit oändligt lång, grejerna ska ju fungera.
8. Hur tror du att ett 5S system där allting har sin specifika plats skulle kunna förbättra
arbetet?
P5: Jo men det gör det ju automatiskt för är saker och ting strukturerat och i
ordning, det är det som hela fabriken behöver.
-

Du känner att det läggs onödig tid på att leta efter saker och ting?
P5: Oja oja bara en sådan sak som att vi inte har 100 % ordning på våra verktyg och

formar. Där är det uppbyggt ett system för att det verkligen ska vara i ordning och är det i
alla fall inte.
-

Vad är det svåra med att upprätta den här ordningen?
P5: Tid, vi är så pass stressade för vi är underbemannade och ska ut med våra

leveranser så det finns inte tid till att avsätta.
-

Men har ni uppmärkning på formverktygen idag?
P5: Ja det har vi.

-

Okej men inte på hyllorna?
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P5: Jo det är enda ställer vi har uppmärkt.
-

Okej men ändå så har de ingen specifik plats eller de kommer inte tillbaka eller?
P5: De kommer inte dit där dem ska för vi har ingen människa som arbetar där ute,

och det är det vi ska ha. För när vi får loss en människa blir det ordning igen men i
dagsläget är alla där och rycker och alla gör det i stress och panik så det är inte konstigt att
det blir så.
-

Så du tror att om det finns en person som jobbar där och ser till att allt har en plats
så kommer det komma tillbaka?
P5: Jajamän det gör det för det blir den personens arbetsuppgift.

-

Kommer det tas in en människa som ska jobba där?
P5: Det vågar jag inte svara på längre, jag har blivit lovad det så väldigt länge.

-

Och om man inte får in någon vad händer då?
P5: Då kommer det se ut som idag.

-

Så det finns inget man kan göra då?
P5: Nej eftersom grupperna i sig själva ute i pressen är så minimala just nu så finns

det ingen tid över till att sköta den biten alls.
-

Men hur kommer det sig, ni är underbemannade som jag fattar det, men ni ska ändå
skära ner, jag förstår inte riktigt den logiken?
P5: Nej då är vi två. Det är också två olika världar, det är en investering som

görs i Polen och vi ska flytta över en avdelning dit och om du bara tittar på papper hur
det ser ut så flyttar du avdelningen så kan du också ta bort samtliga som arbetar på den
avdelningen här. Men sen tillkommer ju det här att i övriga fabriken har inte alla
avdelningar vart bemannade så man skulle egentligen behöva de här människorna. Man
kanske inte räknar med att vissa maskingrupper bara är upplagda på dagtid och andra på
två skift och börjar man bara plocka ut människorna jämt fördelat på den biten så ser
det ut som man kanske skulle klara det. Sen är det andra saker som hänt under vägen,
en kille slutade pang brak alldeles nyss och där försvann det en.
-

Men jag tänker att det är en kostnad att ha kvar människorna från den här
avdelningen men det är också en kostnad för er att alltid gå underbemannade, att
aldrig kunna leverera i tid och då kanske man ska ta den här kostnaden för att i
längden kunna gå vinst på det. För ni får ju mer och mer att göra men då går det inte
att skära ner på människor, det går liksom inte jämt ut.
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P5: Nej men trycket finns från styrelsen att vi ska göra oss av med de här
människorna för den här flytten.
-

Okej så det bestämmer dem.
P5: Mm. Så sanningen ser ut som att vi får göra det här för att kunna presentera

otroligt dåliga siffror för att kunna göra en förändring, innan dess lär inte det hända, vi kan
inte rädda oss på vägen utan vi måste slå pannan i golvet innan vi kan göra något, skulle jag
kunna tänka mig i alla fall.
-

Det var inge roligt.
P5: Nej det är det inte men det är så det ser ut eftersom företaget i sig själv

bestämmer inte över sig själva, vi är ju uppköpta så det är Garpcos styrelse som bestämmer.
-

Är det någonting mer du vill tillägga som du anser är viktigt angående
metallförberedningen som fungerar eller inte fungerar?
P5: Nej alltså metallen är egentligen endast att det är trångbott för dem och sen är

det en grej till och det är att sista tiden har det vart många nya detaljer, och det gör att man
inte är igång i produktion, det är många testprov som sticks in emellan som stör dem, vi har
detaljer som inte fungerat, alltså verktygen har inte fungerat. Dem har hållit på att lacka
metaller som sedan har kasserats på grund av övrig produktion inte fungerat, det har blivit
lite bakslag på dem också och det har varit ganska mycket sådant senaste året och det gör
inte saken bättre. Sen är det jätteviktigt att emot de kunderna verkligen ta tag i problemet
samtidigt sabbar du resten av linjen för leveranser och produktion. Sen är det de i och med
att vi är ganska få, en sak som är mer påtaglig nu än förut. Alla företag gör likadant, du har
ett år på dig med ett visst antal arbetsdagar och då fullplaneras alla dagar sen att du som
anställd har semester att ta ut, arbetstidsförkortningar i timmar att ta ut och ibland
övertidstimmar och sjukdom, en ganska och alldeles för hög procent här. Det här tiderna
kommer människan att ta ut någonstans och det finns inte med i beräkningen och när man
är väldigt många kan man på något sätt täcka upp för varandra men när vi nu är så få så kan
vi inte det längre.
-

Nej det är inte lätt att lösa det här.
P5: Nej det är det inte men en väldigt stor hjälp på vägen är det arbete ni håller på

med för det är så rätt att gå den här vägen, för det första behöver vi ordning och struktur
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och vi behöver modernisera och vi behöver bygga ut själva lackrummet, det behöver bli
större och deras utrustning behöver bli hanterbar.
-

Den här blästermaskinen är ju ganska tung att jobba i, jag testade själv att blästra
cirka 8 stycken och fick träningsvärk i handlederna, men den nya blästermaskinen
anser du att den ska vara automatisk eller manuell för jag tror inte man orkar stå för
hand och blästra och mata in till roboten.
P5: Nej den måste vara automatisk men vi måste ha kvar några av de

blästermaskiner vi har idag också. Sen måste man tänka på att om man ska ha en ny
blästermaskin kan det behövas ny blästermallar som kostar pengar men det spar väldigt
mycket tid. Därför behöver vi ha kvar de gamla skåpen också för i alla fall i början är det
bara några detaljer som kommer kunna gå i nya blästern för vi har många detaljer som ska
maskeras för att vissa områden inte ska blästras.
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Bilaga 8
Intervjufrågor och svar.
Intervjuaren berättar kort om projektet. Personen som intervjuas är anonym och
intervjun spelas in. Intervjupersonen betecknas med P6 och intervjuarens frågor med
numrerade siffror och följdfrågor med bindestreck. Namn som nämnts i intervjun har
ersatts med ***** för att hålla informationen anonym och inte utelämna några personer.
1. Hur fungerar metall-förberedning idag enligt dig?
P6: Det fungerar både bra och dåligt.
-

Vad är bra och vad är sämre?
P6: Det fungerar bra så tills vidare att vi producerar och målar detaljer som går ut i

produktionen och vi kör ju detaljer, så det fungerar. Vi har fler folk utbildade idag än vad vi
någonsin haft sen 2012 då hade vi 2 personer och det var dem som aldrig var här. Men nu
har vi flera som kan lacka och alla har varsin personlig mask, vi har investerat i omrörare,
fått bättre kunskap och kvalité, alla är utbildade av en professor i materiallära. Det som inte
fungerar är att flödet inte är bra, övrig utrustning är inte alltid bra, framförallt blästern,
tvätten är ju inte ny men den är ny för oss men den fungerar inte hundra men däremot när
den fungerar så är den ganska intressant.
-

Vad är det med flödet som gör att det inte fungerar optimalt?
P6: Dels så har du ju metallerna som kommer in i ankomstkontrollen där och sen

ska de gå igenom hela produktionen för att komma in och sen kastar vi upp dem på en
hylla, det är de flödet jag tänker på. Sen så har vi personal som är ganska ofta frånvarande,
så trots att vi är flera utbildade har vi dåligt flöde ur avdelningen ibland.
-

Ser du att det är för mycket handarbete och att det skulle behövas mer tekniskt?
P6: Jo så är det.

2. Det har pratas om att ta in en ny blästringsmaskin, hur kommer en ny
blästringsmaskin bidra till ett bättre och effektivare flöde?
P6: Inte flödet, jo om du har ett band innan och efter, teoretiskt vill vi ha ut en del
artiklar till roboten men bara blästern löser inte flödets problem men däremot får vi
snabbare hantering. En trycksatt bläster fungerar, den vi har biter inte därför tar det väldigt
lång tid att blästra.
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-

Men du tror inte att om vi får in en bläster som biter bättre att man kan effektivisera
genom att minska tiden just på den avdelningen?
P6: Jo definitivt, tiden kommer definitivt förminskas.

-

Kommer de gamla blästrarna vara kvar eller kommer allt köras genom den nya?
P6: Vi har lite annan blästring som ska göras ibland, formverktyg, så glas kan vara

bra att ha kvar men annars så vet jag inte, tror det är bara att kassera de gamla.
3. Anser du att det finns något annat som bör läggas fokus på för att få det här bättre
flödet och höja upp standarden hos metall-förberedningen, är det något du tycker
inte fungerar?
P6: Finns jättemycket att göra med maskering och lackmallar, vi har bara skrapat på
ytan.
-

Vad är det man kan göra där?
P6: Artikel för artikel, produktionstekniskt, hur gör vi för att lacka den här bäst. Ska

vi ha en robot som lackar så måste vi ha lackmallar så det är ett jättejobb att gå igenom. Det
finns, man får göra en kalkyl på det, det finns artiklar som vi aldrig kommer lacka i roboten
och så är det. Jag vet att ***** vill ha lackmallar för 10 ringar för det går fortare, men tar
det en timme om året så tar man inte fram lackmallar för det och sådana artiklar kommer
alltid att finnas men det finns mycket arbeta när det gäller lackmallarna.
-

Du tror inte att man skulle behöva en ansvarig för att ta fram lackmallar eller se till
att dem finns, eller det är deras ansvar?
P6: Det är en produktionstekniker som ska jobba med produktivitetsförbättringar

och det kan vara allt från att köra med nya artiklar, vara med i beredning till att ta fram
hjälpmedel och sådana saker.
-

Okej men finns det någon som arbetar med det idag?
P6: Nej vi är lite svaga där, för det är jag eller ***** och vi har också mycket andra

arbetsuppgifter.
-

Ja för jag tänker att man skulle vilja ha någon som sitter och arbetar med att ta fram
lackmallar och liknande för nu känns det som att dem får ta det och göra bästa
lösningen av det som finns.
P6: Kollar du tillbaka till 2012 sålde vi inte ens lackmallar, nu idag så säljer vi

lackmallar till nya artiklar som har metall vilket är ett stort steg framåt. Det vi behöver nu
är att titta tillbaka på gamla problem, de vi har nu som redan rullar hur kan vi lösa det på
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bästa sätt och där finns det mycket att göra. Tyvärr har vi samma problem med verktyg och
maskiner och allt annat också, för bakåt i tiden har man inte tänkt, så det finns inte ens en
gång instruktioner. I mitt tidigare jobb arbetade jag bara med att lösa gamla problem hela
tiden, sen när det gått några år satt jag och visste inte vad jag skulle göra.
-

Nej för då fanns det inga gamla problem kvar?
P6: Nej så det är bara bita ihop och göra en sak i taget.

4. Vad tror du är anledningen till att den planerade tiden för en artikel ofta inte räcker
till?
P6: Det är en felaktig tid.
-

Vad beror det på?
P6: Samma sak där när du kör in en artikel ska produktionstekniker vara med och

tidsstudera artikeln, och gärna också om han inte når en tid komma med förbättringsförslag
eller ”hur gör vi för att nå den här tiden” så ska man jobba med förbättringar till man når
tiden och ibland lyckas man inte men då måste man ändra strukturen så den stämmer.
-

Men det finns ingen sådan idag?
P6: Nej det finns ingen sådan, sen har vi vart tydliga med att vi vill att felaktiga

tider rättas till men ibland tror jag inte personalen heller förstår det.
5. När de här tiderna inte uppfylls har ni någon rutin på hur ni arbetar med det, hur
åtgärdar ni det?
P6: Egentligen är det daglig uppföljning eller mötet som ***** har då kan man ta
upp sådana här problem, det är typexempel. Men hade vi haft en riktigt tekniker så hade
han vart med på möten och kanske plockat ut statistik. Jag kan ta ut statistik med hjälp av
det nya beslutstödet, då är det ganska enkelt. Innan var det svårare med många olika listor,
men nu är det ganska lätt och jag korrigerar ganska mycket tider som jag hittar så det är
bättre.
-

Nej för jag tänkte att de fyller ju i den rapporterade tiden för jobbet och om den är
mycket högre än den planerade tiden kan man fylla i någon orsak då?
P6: Nej man stämplar in på en artikel och stämplar ut och sätter ett antal man har

gjort.
-

Så man ser bara att det gått över tiden men vet inte varför egentligen?
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P6: Jag vet inte om ni läser tidsstudier men skulle du tidsstudera en viss person och
den personen inte hinner med behöver inte det betyda att tiden är fel det kan lika gärna vara
personen i fråga inte jobbar 100 %.
-

Jo precis och då är det ju en mänsklig faktor jag tänkte mer om det finns gånger då
det är en tydlig orsak, till exempel att det fanns ingen lackmall eller liknande.
P6: Har vi satt en tid, om vi gör en beredning och räknar på ett jobb så får vi det och

så säger vi att vi ska lackera 200 metaller i timmen, när dem kör utfallsprovet då ska dem ju
göra det här jobbet, i min värld ska man göra den här tidsstudien och då ska man ta fram
hjälpmedel, behöver vi lackmall ska vi redan ha förutsett det, vi kommer behöva ta fram ett
verktyg eller liknande och det kommer kosta säg 15 000 då tar vi betalt för det.
-

Och då finns den tiden med i den planerade tiden?
P6: Då ska tiden stämma på ett ungefär med lackmallar och sådär, det är ju såhär det

ska gå till. Om man inte klarar tiden så måste man, som jag ser det, jobba med
förbättringar, för jag vill ju att vi uppnår tiderna och att kalkylen håller för annars om
kalkylen är kraftigt försämrad så förlorar vi till och med pengar på ett jobb och så är det
ibland, ibland har vi trott någonting och vi har tänkt jättebra men når inte hela vägen fram
och då får man acceptera det. Men då vill jag ha en efterkalkyl och jaga säljarna.
-

Jo för jag tänker om samma artikel kommer igen vill man ju ha höjt tiden eller gjort
en förbättring så att det går snabbare.
P6: Ja tiden ska vara rätt, tiden behöver inte vara rätt från det att vi börjar köra men

från att artikeln är produktionsatt så ska tiden vara rätt, sen händer det grejer ändå, verktyg
slits och helt plötsligt går det inte att rensa 300. Då vill man naturligt jobba med
förbättringar att man ser att en artikel börjar bli sliten, ska vi byta verktyg, renovera eller
bygga ett nytt verktyg att man har den dialogen, för dit kommer vi också, så ska de gå till
och så har det inte gått till, framförallt inte bakåt i tiden, vi är nog bättre nu än då men vi är
inte bra nu.
-

Känner du att de tider som ni har nu att dem är rimliga för de som ska göras eller
finns det tider som behöver ändras?
P6: Jag tror det finns många tider som behöver uppdateras, som sagt det är inte

målningen som vi fokuserat mest på när vi letat felaktigheter. Jag tycker det är svårt för om
jag drar ut i beslutstödet och tittar hur måleriet har fungerat så vet jag att ***** jobbar där
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och jag kan inte gå på de tiderna. Så jag skulle egentligen vilja att vi gjorde en tidsstudie, vi
väljer ut 10 artiklar som ligger fel, sätter en tidsstudie man med klockan och se hur folk
jobbar.
6. Hur påverkas planeringen när det blir förseningar i metall-förberedningen?
P6: Det påverkas nog rätt mycket, ska man göra 500 i timmen men bara gör 50 så
klart att metallerna inte kommer ut när de ska.
7. Vad tror du måste göras, ändra de planerade tiderna eller måste vi se till att flödet
går snabbare i metall-förberedningen?
P6: Det är en kombination, egentligen är det bättre att den tiden som vi jobbar den
ska vara rätt i systemet. Så sätter vi en långsam person så är det bättre att tiden stämmer, för
planeringen stämmer och kostnaden stämmer också, för personen i fråga, det tar så lång tid
och den person kostar såhär mycket så vi ljuger lite för oss själva, samtidigt så vill man inte
bara ändra tider för att en person inte hänger med man måste ifrågasätta tiderna och varför
hinner de inte med men det är bättre att ha en tid som stämmer än att ha något som inte
stämmer i dagens läge.
-

För helst skulle man vilja ha så att det spelar ingen roll vem som gör det utan man
ska kunna göra det under samma tid för man har de förutsättningarna.
P6: Det går, om vi nu får till det här med tvättning och robot och allting, då kommer

roboten göra samma sak hela tiden oberoende av vem som sköter roboten och det är
fördelen. Du har cykeltiden maskin och vulktiden maskin den kan operatören inte påverka
däremot kan man plundra olika snabbt så det är lite skillnader.
8. Hur tror du att ett 5S system där allting har sin specifika plats skulle kunna förbättra
arbetet?
P6: Det spar tid eftersom vi hittar grejer fortare, hittar utrustning och rätt verktyg så
det spar jättemycket tid. Ordning och reda är ju bra för det minskar olycksrisker och sådant
här också, de minskar ytan vilket innebär att du kanske kan få in en maskin till eller
liknande. Sen ser jag det som ett säljargument, det är mycket lättare att få nya affärer om vi
har kundbesök och de tycker att vi har en fin verksamhet.
9. Vad tror du blir det svåra med att upprätthålla ordning och reda, vad finns det för
risker?
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P6: Det svåraste vi har här det är att vi har nyckelpersoner som inte begriper det här,
jag tror inte det är operatörerna som är problemet utan det är middle management som är
problemet.
-

Du menar att de inte ser anledningen till att lägga tillbaka saker på sin plats?
P6: Jag tror att det kommer bli svårt ja.

-

Men då är det egentligen beteende och personligt ansvar.
P6: Jag är inte ute efter en toyota fabrik för jag vill inte att vi ska gå så långt utan

jag vill ha en sunt förnuft fabrik. Det är sunt förnuft att inte köpa saker för tidigt, att inte
slänga och köra kassationer, det är sunt förnuft, men att gå så långt att man driver det på det
japanska sättet tycker jag nästan är lite omänskligt.
-

Ja jag förstår dig för jag tror också på sunt förnuft men det fungerar inte om alla inte
har det. Så frågan är hur man ska få alla att tänka så.
P6: Jag tror att ska det fungera kan vi inte bara köra igenom det på en avdelning

utan vi måste samla alla och förklara varför och försöka få med alla på båten, så ska vi helst
välja en grupp där vi alla tror att det här kan fungera hos. Nu har vi lite problem därför vi
har några stycken sist in först ut.
-

Men hur tror det vi ska göra för att det här systemet ska fungera nu, tror du vi ska ha
ett möte med alla eller skicka ut information till alla?
P6: Jag tror vi måste informera alla och lite utbildning om 5S.

-

Är det någonting annat som du vill ta upp angående metall-förberedningen som
fungerar eller inte fungerar, ja vad som helst?
P6: Jag tror att det här affärsområdet är ganska intressant för det är inte så billigt i

Kina längre, vi hade ett ganska bra exempel här om dagen när vi jämförde med Kina. Vi
fick ut samma pris som att tillverka hemma men verktyget var billigare i Kina men det är så
att verkligheten kommer ikapp de länderna så jag ser potential till ett affärsområde som är
intressant. Men då gäller det att vi är duktiga och effektiva och att allting fungerar.
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Bilaga 9
Gamla lackmallar med bild i pärmen.

Figur 19, Exempelbild av gammal lackmall.

Artikelnummer:

Övrig information:
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Bilaga 10
Första sidan i lackmallspärmen.
Följande lackmallar har använts tidigare men är nu placerade i en pall på pallplats
MI.
I den här pärmen finns bilder av de lackmallar som är nerplockade i pallen så att
man kan kolla om någon av de gamla artiklarna skulle komma tillbaka eller om de gamla
lackmallarna kan användas till en ny artikel.
Om en av de gamla lackmallarna används till en ny eller gammal artikel ska
artikelnummer markeras upp på lackmallen och på bladet i pärmen under lackmallens bild i
rubriken ”artikelnummer”.
Skulle en av de gamla lackmallarna tas fram för användning mer kontinuerligt ska
en plats på lackmallshyllan markeras upp med artikelnummer. Hyllplatsen som lackmallen
placeras på ska föras in i Monitor på artikelns arbetskort. En medarbetare ansvarar för att
skriva in Monitor, skriv in lackmallens hyllplats på arbetskortet, samt övrig information
som kan vara av värde för artikeln, och lämna i facket ”arbetskort för uppdatering”. Bilden
i pärmen kan tas bort eftersom lackmallen då inte längre ligger i pallen.
Om flera gamla lackmallar placeras i pallen ska varje lackmall fotas och skrivas ut
på ett dokument med artikelnummer och övrig information. Sätt sedan in bilden i pärmen
för att underlätta nästa gång den kan behöva användas.
Om du vill ändra något eller lägga till en rubrik eller om pallen flyttas till en ny
plats går det bra att uppdatera detta dokument, rubriker eller liknande. Ständiga
förbättringar är det som gör oss bättre och alla förslag till förbättring är välkomna!
Kom ihåg, den som slutar bli bättre slutar snart att vara bra J
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Bilaga 11
Standardisering för 5S.
Alla lackmallar som används kontinuerligt ska ha en bestämd markerad plats på
lackmallshyllan.
Tas en ny lackmall fram ska lackmallens artikelnummer markeras upp på
hyllplatsen där lackmallen förvaras. Det görs med hjälp av en etikettmaskin som finns på
Roffes kontor, skriv ut artikelnumret på etikettmaskinen och sätt fast på hyllkanten så det
syns utåt. Lackmallens hyllplats ska föras in i Monitor, skriv därför in den nya lackmallens
hyllplats på arbetskortet och lämna arbetskortet i facket ”arbetskort för uppdatering”.
Hyllplatsen läser du av i vänstra hörnet på hyllan. En av medarbetarna ansvarar för att
uppdatera arbetskorten i Monitor.
Om någonting lånas från lackavdelningen ska personen som lånar skriva sina
initialer och vad som lånats på tavlan inne i lackeringsrummet. När du lämnat tillbaka de
lånade sakerna stryker du dina initialer och vad som lånats på tavla.
Det är varje persons ansvar att allting kommer tillbaka till sina bestämda platser
efter att de lånats eller använts i lackeringen. Genom att ställa tillbaka sakerna på sina
platser underlättar du för nästa person som då inte behöver lägga tid på att leta.
När nya metaller kommer in ska pallplatsen som metallerna förvaras på
dokumenteras och läggas in i Monitor. Skriv in metallens pallplats och artikelnummer på
arbetskortet, eller på ett vanligt papper, och lägg i facket ”arbetskort för uppdatering”.
Om nya verktyg placeras i verktygsskåpet eller på någon hylla ska det markeras upp
precis som med lackmallarna. Använd etikettskrivare för att skriva in verktygets namn och
sätt fast på den plats där verktygen ska förvaras.
I slutet av varje vecka, vid dagens slut, ska arbetsplatsen gås igenom och eventuella
verktyg, lackmallar m.m. ska ställas tillbaka på sina platser. Allting ska vara på sina platser
och fria ytor ska vara helt tomma. Genom att ha ordning och städat underlättar det arbetet
för nästa som kommer in, det är lättare att hitta saker och man minskar eventuella problem
och skador. Se därför till att lägga 5 min i slutet på varje vecka för att skapa struktur och
ordning.
En gång i kvartalet, innan inventeringen sker, ska 5S-programmet gås igenom. En
mall kommer följas och om en avvikelse inträffar bestämmer personalen i lackavdelningen
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hur avvikelsen ska åtgärdas och vem som är ansvarig för åtgärden. En av medarbetarna
ansvarar för genomgången. Mallar finns längst bak i pärmen för gamla lackmallar i en
plastficka.
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Bilaga 12
Genomgångsmall 5S.
Datum:
Genomfört av:
Markera rätt alternativ med tillhörande överstrykningspenna för varje kontrolluppgift. Det
är upp till den som genomför genomgången att ta fram åtgärder för de avvikelser som
framkommer och utse ansvariga för varje uppgift. När åtgärden är genomförd ska datum
och signatur fyllas i färdigställt rutan. De genomförda genomgångsmallarna sparas i ett år
för att kunna gå tillbaka och se vad som åtgärdats och inte.
Är det någon övrig kommentar angående arbetet som behövs åtgärdas eller
förbättras så skrivs det nedan, skriv vem som är ansvarig och vad som ska åtgärdas.
Tabell 9
Genomgångsmall för 5S program
Kontroll uppgift

Status

Varför?

Åtgärd

Ansvarig

Färdigställt

alternativ
Har alla lackmallar en

Ja

-

-

-

-

uppmärkt plats

Nej

Finns det lackmallar som

Ja

inte används

Nej

-

-

-

-

Har nya verktyg tagits in

Ja
Nej

-

-

-

-

Lämnas saker tillbaka

Ja

-

-

-

-

efter de lånats

Nej

Har alla arbetskort

Ja

-

-

-

-

-

-

-

-

som inte är uppmärkta

uppdaterats med
hyllplats/pallplats för
lackmallar och metaller

Nej

Är fria ytor tomma och

Ja

städade vid dagens slut

Nej
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Behövs det nya

Ja

hyllor/lådor/pallplatsför
nytt material

Nej

-

-

Övrig kommentar:
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Bilaga 13
Utvärderingsfrågor med svar.
En diskussion med medarbetarna på metall-förberedningen har gjorts efter att ha
jobbat med 5S i ca 2 veckor. Personerna är anonyma och presenteras med MP1 & MP2.
1. Hur har 5S förbättrat arbetet?
MP1: Det blir effektivare, du behöver inte springa och leta efter grejer och det är
uppmarkerat. Visst har det vart ett lite jobb att få ordning på allting, men det känns mer
meningsfullt i huvud taget. Det är påverkbart, vi vill ju påverka, och kunna lägga in
information på arbetskorten och nu när vi kan göra det själv känns det roligare.
MP2: ja de är bättre och effektivare.
MP1: Och tydligare, vi har ju tavlan vi kan skriva på, det är överskådlig på ett
helt annat sätt vem som gör vad, och det är mycket smidigare för vår skulle men även
för andra som kommer och tittar.
MP2: Ja att kunna gå ut och veta att där är lackmallen.
MP1: ja den finns faktiskt där och sen bara att det finns fler hyllor, förut var det
halvvägs nere på golvet och bara i en hög så det var väldigt rörigt.
-

Så det är mer effektivt och mer överskådlig, mindre tid läggs på slöseri, eller att gå
och leta?
MP1: ja och det är motiverande och roligare att jobba.

2. Känner ni att arbetet blivit bättre, lättare?
MP1: Jo absolut.
-

På vilket sätt?
MP1: Det är just att allting har en plats och det är också roligare att ha med ett

ansvarstänk att hålla ordning, ja det blir roligare, och det blir bättre och snabbare i
huvud taget.
3. Har du upplevt att arbetstiden för en artikel blivit effektivare?
MP1: Jo
MP2: Ja.
4. Har 5S förbättrat kvalitén på arbetet?
MP2: Tycker det är som förut.
91

MP1: Det är tydligare och lite mer utrymme, eller att de har lyssnat på ett annat sätt
när vi kommit med förbättringsförslag, eller grejer rent praktiskt som vi vill fylla på för att
det ska flyta på för oss lättare, det känns som man får ett helt annat svar nu.
-

Okej från ledningen då menar du?
MP1: Jo, precis, vi vill ju fortsätta att driva det här, jag upplever det så att det

fungerar lite smidigare än förut. Sen har personen som ansvarar för inköp ändrats några
gånger men det har glidit på lättare och lite mer gehör.
-

Okej så lite mer engagemang från ledningen hålls kanske?
MP1: Ja absolut, och runt omkring.
MP2: man behöver inte gå och tjata.
MP1: nej absolut för då tappar man ju energi på att det inte händer någonting. Jo

det känns överhuvudtaget mer motiverande och då blir det noggrannare, snabbare och
det är roligare.
5. Anser du att arbetsmiljön och säkerheten har förändrats?
MP1: Jag tycker den är oförändrad för där har inte du kunnat ändra någonting,
det har inte hänt någonting på den biten ännu, så det är bara hoppas på att det blir
ändringar. Många säkerhetsbitar framförallt skulle jag vilja ha förbättring på.
-

Hur tänker du då?
MP1: Då tänker jag ur brandsäkerhet, man har lust att ha på sig knäskydd för att

inte slå i färgblandarna, till exempel en sådan grej. Och även att frågan har kommit
fram efter senaste skyddsronden om skyddskläder, för vi har ju vanliga arbetskläder
men står i mitt bland lösningsmedel och färg för just nu har vi ett förkläde på oss men
vi står i t-shirt så det är flera sådana saker som absolut kan förbättrats.
-

Okej, för nu är det ju mycket saker som inte fungerar i metall-förberedningen, tror
ni det hade gett mer positiva utslag från vårt arbete om allting annat hade fungerat
lite bättre?
MP1: Jo det tror jag.

-

På vilket sätt?
MP1: jag vet inte, jag tror att hade de grejerna redan vart fixade, hade det vart

mycket mindre på prioriteringslistan, så mycket blir bortrationaliserat, det hamnar
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längst ner, och däremot vår säkerhet. Bara att ha väggar som är täta eller bara städning
av luften, och hade dem fungerat hade vi nog fått mer av ditt arbete över huvud taget.
6. Tror du att ni kommer se ännu bättre resultat länge fram i arbetet?
MP1: Det blir lite annat tänk i det, och eftersom redan grovjobbet är gjort och att
man lägger någon minut hit och dit, och uppdaterar arbetskort eller liknande, att få ta den
stunden man behöver skriva det så blir det ju bättre till nästa gång och det blir enkelt att
underhålla. Sen när vi är två stycken att vi hjälper varandra och tänka annorlunda och vi har
vår tavla och andra grejer så absolut förbättrar det ju.
-

Okej så ni känner att ni kommit in i ett annat tänk?
MP1: Ja
MP2: ja

-

Är det något annat som blivit bättre, eller lättare eller vad känner ni är den stora
faktorn som arbetet bidrag till?
MP1: För mig känns det mer den mentala faktorn, det känns mer motiverande

att gå till jobbet, det är roligare för jag hittar grejer och att företaget gått med på det här,
vi har lagt tid och pengar på att förbättra så många grejer runt omkring som jag
uppfattat inte vart så viktigt förut, eller det har liksom prioriterats bort, man får en
ordning och det blir roligare. Det känns som det är tydligare att vår arbetsplats och det
vi gör är viktigt för processen för det har inte känts så förut och bara det känns mer
motiverande att gå till jobbet och roligare att fortsätta underhålla det liksom, för det
betyder mer för mig än lön eller vad jag gör men jag vill känna att det jag gör är
meningsfullt och att det är roligt att förbättra. Så för mig är det en morot och visa att det
är viktigt så det är nog största vinsten.
MP2: Jag håller med det hen sa.
MP1: För sen givetvis innefattar det att det är lättare att hitta grejer och så men
det största är att det har visat för oss att det är viktigt, att vi är viktigt och det vi gör för
det har inte förmedlats tidigare.
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