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Inledning 
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Om du som läsare har några frågor, vill att jag förklarar något mer ingående, eller bara vill 

snacka lite kontakta mig gärna på alexander.hall@gknaerospace.com.  

  

mailto:alexander.hall@gknaerospace.com


 

 

 

 

 
Sida ii 

 
  

Sammanfattning 

GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan tillverkar bland annat en low-pressure turbine 

(LPT) case till flygplansmotorer. I slutet av produktionsprocessen av komponenten 

genomfördes en manuell rengöring som syftade till att tvätta bort smuts som uppkommit under 

tillverkningen, inte minst från kantbrytning, aktiviteten precis innan rengöringen. För 

operatörerna, vars uppgift var att manuellt tvätta bort denna smuts, var rengöringen fysiskt 

krävande och frambringade belastningsskador i armbågar, axlar och rygg.  

Syftet med detta examensarbete var att empiriskt utreda om DMAIC kan användas för att 

förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet inom samma projekt vid en tillverkningsprocess som 

har problem med ergonomi. Därför genomfördes en fallstudie på GKN med målet att genom 

DMAIC definiera och beskriva arbetsmiljöproblemet vid rengöringen av LPT case, samt att ge 

förslag på ett koncept som skulle förbättra arbetsmiljön vid rengöringen och som samtidigt var 

ekonomiskt lönsam genom att minska kostnader och öka effektiviteten i tillverkningsprocessen 

på GKN. 

Resultatet av att använda DMAIC var ett nytt koncept där rengöring automatiseras i samma 

aktivitet som våtgradning. Konceptet döptes till våtgradning och robotrengöring (VOR). 

Våtgradning innebär att mer kylvätska används vid kantbrytning. Därefter genomför samma 

robot en tvättoperation genom att byta verktyg och vätska. VOR skulle ersätta både 

kantbrytning och manuell rengöring i produktionsprocessen.  

Effekterna av VOR blev ej verifierade. Men den tilltänka fördelen med konceptet är framförallt 

att arbetsmiljöproblemet försvinner eftersom det inte längre skulle finnas behov för manuell 

rengöring. Utöver det skulle konceptet även ge upphov till eventuella kostnadsbesparingar 

genom att:  

• Rengöringen kunde genomföras snabbare och mer förutsägbart.  

• Flödeseffektiviteten i produktionsprocessen kunde öka då produkter i arbete (PIA) 

skulle minska som i sin tur skulle minska kapitalbindningen. 

• Våtgradning är en effektivare form av kantbrytning som skulle minska operationstiden 

och verktygsförbrukningen.  

För att implementera VOR behövde en ny robotcell köpas in som kunde hantera kyl- och 

rengöringsvätska. En sådan cell skulle kosta flera miljoner SEK, men potentiella 

kostnadsbesparingar skulle återbetala investeringen på 3 år, enligt en grov kostnadskalkyl. 

Därför indikerar detta att DMAIC kan användas för att förbättra både arbetsmiljö och 

lönsamhet. Dock behöver VOR implementeras i produktionen för att säkerställa effekterna och 

med säkerhet kunna påstå att DMAIC verkligen kan användas för att förbättra både arbetsmiljö 

och lönsamhet inom samma projekt vid en tillverkningsprocess som har problem med 

ergonomi.  
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Abstract 

GKN Aerospace Engine Systems in Trollhättan manufactures a low-pressure turbine (LPT) 

case for aircraft engines. At the end of the manufacturing process of the component, a manual 

cleaning was carried out aiming to wash off dirt that contaminated the component during 

manufacturing, not least from deburring, the activity just prior to cleaning. For the operators, 

whose task was to manually wash off this dirt, the cleaning was physically demanding and 

caused stress injuries in the elbows, shoulders and back. 

The purpose of this master’s thesis project was to investigate whether DMAIC can be used to 

improve both work environment and profitability. Therefore, a case study was carried out that 

utilized the DMAIC improvement structure to define and describe the work environment 

problem regarding cleaning of the LPT case, and to suggest a concept of how the cleaning could 

be improved with regard to the work environment, and at the same time be economically viable 

by reducing costs and increasing efficiency.  

The result of using DMAIC in the study was a new automated concept where wet deburring 

and cleaning were carried out in the same process step. The concept was called wet deburring 

and robot cleaning (VOR). Wet deburring means that more coolant is used during deburring. 

Thereafter, the same robot performs a cleaning operation by replacing tools and fluid. VOR 

would replace both deburring and manual cleaning in the production process.  

The effects of VOR have not been verified which will be needed before the solution is 

implemented in production. Nonetheless, the estimated benefit of VOR is, above all, that the 

work environment problem is eliminated as there will no longer be a need for manual cleaning. 

In addition to this, the concept would also give rise to possible cost savings as: 

• Cleaning could be carried out faster and more predictably. 

• Flow efficiency in the production process could increase as work in progress (WIP) 

would decrease, which in turn would reduce the capital tied up. 

• Wet deburring is a more effective form of edge breaking than standard deburring that 

would reduce operating time and tool consumption. 

In order to implement VOR, a new robot cell needed to be purchased that could handle liquids, 

both coolant and cleaning fluids. It would cost several million SEK, but according to a rough 

cost estimate, the potential cost savings could repay the investment in 3 years. Therefore, this 

indicates that DMAIC in fact can be used to improve both work environment and profitability. 

However, VOR needs to be implemented in production to verify the effects and with certainty 

conclude that DMAIC really can be used to improve both work environment and profitability. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel introducerar läsaren till ämnesområdet samt tydliggör frågeställningarna och 

motiverar ämnesvalet. Med anledning av detta redovisas bakgrund, problembeskrivning, syfte, 

samt rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Industriella processer hos tillverkande företag ska skapa produkter för att uppfylla kundens 

behov (Bergman & Klefsjö, 2012). På grund av kundens krav och hård konkurrens från 

konkurrenter är det därför viktigt för organisationer att ständigt förbättra sina processer för att 

göra dem mer effektiva, samt att minska kostnader (Ljungberg & Larsson, 2012).  Enligt Page 

(2010) gör sådana förbättringar processen bättre på att leverera värde för kunden. Ständiga 

förbättringar är därför en viktig strategi för att öka lönsamhet (Nicholas, 1997). George m. fl. 

(2005) menar att förbättringskonceptet sex sigma, som har fokus på ekonomiska besparingar 

och kunden i centrum, kan resultera i förbättrade produktionsprocesser, kortare 

produktionscykler och ökad processkapacitet (George m. fl., 2005). 

DMAIC1 är förbättringsstrukturen som används vid sex sigma-projekt för att på ett systematiskt 

sätt lösa problem (McAdam & Lafferty, 2004). Enligt De Mast & Lokkerbol (2012) är DMAIC 

en generisk struktur och kan användas för att lösa olika sorters problem. De olika faserna bryter 

ned problemlösningsförfarandet i mindre aktiviteter och uppgifter på ett sätt som främjar goda 

resultat (De Mast & Lokkerbol, 2012).   

Ett mål vid ständiga förbättringar i produktion är att göra tillverkningsprocesser mer robusta. 

Korn & Schmidt (2015) menar att processer bör vara robusta och hållbara för att kunna skapa 

värde över tid. Carlson (2012) hävdar att för att processer ska vara pålitliga måste alla aktiviteter 

vara driftsäkra och ha rätt förutsättningar. Enligt Jakobsson & Skoglund (2016) innebär detta 

att om manuellt operatörsarbete är en del av en process måste operatörerna kunna utföra sitt 

arbete utan att de skadar sig (Jakobsson & Skoglund, 2016). Därför är det viktigt att säkerställa 

god ergonomi genom att ständigt förbättra arbetsmiljö i produktion. 

Det finns nämligen risk att människor drabbas av belastningsskador om de jobbar med ensidiga 

och repetitiva arbetsmoment över en längre tid (Westgaard & Winkel, 1996). Därför finns 

behov av att jobba och förbättra arbetsmiljö på en arbetsplats och Nunes (2015) diskuterar 

fördelarna av att förbättra ergonomi med DMAIC. Författaren argumenterar för att både 

produktivitet och arbetsförhållanden kan bättras om ergonomi får ett tydligt fokus vid ständiga 

förbättringar (Nunes, 2015). Bedi m. fl. (2015) beskriver en fallstudie då DMAIC applicerades 

vid tandläkarkliniker vilket förbättrade ergonomin avsevärt för de anställda. Personalen hade 

problem med belastande kroppspositioner och rörelser som de genomförde under många 

                                                 
1 DMAIC står för faserna define, measure, analyze, improve, och control (Kumar & Kaushinsh, 2015). På svenska 

översätts de till definiera, mäta, analysera, förbättra, och styra (Sörqvist & Höglund, 2007). 
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timmar av sin arbetsdag. Med hjälp av DMAIC definierades problemet varefter mätdata 

analyserades som låg till grund till förslag för hur ergonomin kunde förbättras.  

För att undvika operatörsskador kan automation av processen vara en lösning (Karwowski m. 

fl, 1988). Industriella robotar är lämpliga för att genomföra monotona moment som upprepas 

(Engelberger, 1980). Dessutom är robotar mer förutsägbara än människor och automation kan 

öka produktionskapacitet och effektivitet (Neumann m.fl., 2002). Det innebär att vid ständiga 

förbättringar av arbetsmiljö kan automation vara en bra strategi.  

1.2 Problembeskrivning 

Enligt Henderson & Evans (2000) är DMAIC ett tillvägagångssätt för att öka kvalitet och 

minska variationer, varför det är effektivt för att minska kostnader och öka lönsamhet för 

tillverkande företag. De Mast & Lokkerbol (2012) hävdar att DMAIC är en generisk struktur 

och kan användas för att lösa olika sorters problem. DMAIC har enligt Bedi m. fl. (2015) även 

bevistats effektiv för att förbättra arbetsmiljö för arbetare som jobbar med monotona och 

belastande rörelser. Vidare hävdar Nunes (2015) att DMAIC kan förbättra både arbetsmiljö och 

lönsamhet inom samma projekt. Dock presenter Nunes (2015) inga empiriska belägg för att 

styrka sin argumentation, varför det vore intressant att empiriskt utreda huruvida DMAIC kan 

användas för att förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet på samma gång.  

1.2.1 Fallbeskrivning 

GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan (förkortas hädanefter till GKN i denna rapport) 

tillverkar produkter för flyg- och rymdindustrin. På grund av produkternas komplexitet, och att 

de används i avancerade fordon samt säkerhetsrelaterade applikationer, ställs stora krav på 

kvalitet och leveranssäkerhet. Enligt en kvalitetsingenjör på GKN är det därför viktigt att 

processerna presterar väl samt att variationer minimeras för att produkter ska uppfylla de krav 

som ställs.  

Enligt en operatörchef hade GKN vid tidpunkten för detta examensarbete problem med 

arbetsmiljö för operatörerna som manuellt rengjorde en low-pressure turbine (LPT) case, en 

färdigtillverkad metallkomponent till en flygplansmotor. Enligt en rengöringstekniker skulle 

denna komponent genomgå en rad kontroller såsom dimensionskontroller och fluorescerande 

penetrantinspektion (FPI) efter rengöringen. Syftet med dessa kontroller var att säkerställa att 

den externa kundens krav uppfylldes av produkterna innan leverans. Smuts kunde störa 

kvalitetskontrollerna, varför det var viktigt att komponenterna rengjordes innan dess.  

Enligt en rapport från en intern utredning på renhet uppkom smuts under många aktiviteter i 

processkedjan, och inte minst i operationen kantbrytning som skedde precis innan den manuella 

rengöringen. Att tvätta bort denna smuts var hårt arbete för operatörerna. Situationen var inte 

hållbar och enligt operatörerna själva hade de rapporterat om smärtor som uppkommit i 

samband med upprepad rengöring. Dessutom skulle produktionstakten öka framöver enligt en 

andra linjechef, vilket kunde ge upphov till ännu allvarligare skador. Det skapade ett behov av 

att förbättra tillverkningsprocessen med avseende på arbetsmiljö.  
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1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att empiriskt utreda om DMAIC kan användas för att 

förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet inom samma projekt vid en tillverkningsprocess som 

har problem med ergonomi. För att undersöka detta har ett två mål skapats för studien: 

Mål 1: Genom DMAIC definiera och beskriva arbetsmiljöproblemet vid rengöringen av LPT 

case på GKN 

Mål 2: Ge förslag på ett koncept som ska förbättra arbetsmiljön vid rengöringen och som 

samtidigt är ekonomiskt lönsam genom att minska kostnader och öka effektiviteten i 

tillverkningsprocessen på GKN. 

1.4 Rapportens disposition 

Här presenteras rapportens fortsatta disposition med en kort beskrivning av syftet med varje 

kapitel. Se Tabell 1 som presenterar kapitlen.  

Disposition 

Introduktion 

Metod 

Teoretisk referensram 

Resultat och analys 

Slutsats och rekommendation 

Diskussion 

Metodkapitlet syftar till att presentera metoden för datainsamling och analys. Kapitlet förklarar 

även tillvägagångssättet genom att beskriva hur arbetet följde DMIAC samt de aktiviteter som 

genomfördes under arbetet.  

I kapitlet Teoretisk referensram presenteras en fördjupning inom ett antal områden som 

introducerats i detta introduktionskapitel och som användes vid analys av empiri. I Resultat och 

analys-kapitlet presenteras de resultat arbetet ledde fram till. Informationen presenteras på ett 

logiskt och stringent sätt utefter vilka resultat de gav, inte nödvändigtvis uppradat utefter 

ordningen som aktiviteterna genomfördes.  

Slutsats och rekommendation-kapitlet presenterar det arbetet ledde fram till samt författarens 

förslag till GKN. I diskussionskapitlet presenterar författaren sina tankar om hur arbetet har 

gått, om metodval, vad som skulle kunna gjorts annorlunda, samt förslag till framtida 

utredningar på GKN.  

Tabell 1 - Rapportens disposition 
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2 Metod 
Detta kapitel presenterar metoden som användes för att uppfylla syftet med examensarbetet. 

Kapitlet beskriver undersökningssyfte, -ansats och -strategi, samt metodval för datainsamling 

och analys. Vid beskrivningen av datainsamlingen presenteras de aktiviteter som genomfördes 

i respektive fas i DMAIC.  

2.1 Undersökningssyfte, -ansats och -strategi 

Enligt Saunders m.fl. (2016) finns fyra forskningssyften: undersökande, beskrivande, 

förklarande och värderande. Undersökande forskning är användbart för att förstå ett fenomen 

eller ett problem (Saunders m. fl., 2016). Yin (2009) hävdar att en undersökande studies mål är 

att ta fram hypoteser och förslag för ytterligare undersökningar. Saunders m. fl. (2016) menar 

att en beskrivande studie syftar till att ge en beskrivning av händelser, personer, eller situationer. 

Dock hävdar författarna att en beskrivande studie inte kan dra några konkreta slutsatser. Det 

gör istället en förklarande studie vars mål är att förstå orsakssamband genom att besvara frågor 

såsom ”hur” och ”varför” (Saunders m. fl., 2016).  

Eftersom detta examensarbete syftade till att pröva en hypotes genom att beskriva och lösa ett 

problem valdes undersökningssyftena beskrivande och förklarande. Anledningen till detta var 

att problemet först behövde definieras för att sedan förstå orsakssamband och ta fram ett 

lösningsförslag.   

Enligt Bryman (2008) finns två forskningsansatser som styr relationen mellan teori och 

forskningsstrategi: induktiv och deduktiv ansats. Saunders m.fl. (2016) hävdar att det dessutom 

finns abduktiv ansats som kombinerar dessa två. Författaren fortsätter med att beskriva att 

deduktiv forskning handlar om att utgå från teori och utveckla hypoteser som sedan testas för 

att bekräftas eller förkastas. Induktiv forskning innebär däremot att datainsamling sker först, 

därefter skapas ny teori utifrån analys av datamaterialet (Saunders m. fl., 2016). Detta 

examensarbete använde främst den deduktiva ansatsen eftersom det syftade till att pröva om 

DMAIC i praktiken kunde användas för att förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet. Utifrån 

befintlig teori hade en hypotes identifierats som behövde utredas med empiri.  

Saunders m.fl. (2016) menar att forskningsstrategi beskriver hur en studie avser att uppnå 

syftet. En fallstudie är enligt David & Sutton (2016) en studie där specifika enheter av 

individer, organisationer, händelser etc. studeras för att skapa en djup förståelse inom 

kontexten av fallet. Flera olika metoder kan användas för att uppnå detta, såsom intervjuer, 

observationer och dokumentanalys (Saunders m. fl., 2016). Med anledning av detta 

genomfördes en fallstudie på GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan eftersom det 

aktuella problemet som skulle undersökas förekom i en av deras tillverkningsprocesser.  
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2.2 Datainsamling 

För att samla in och analysera data kan en studie använda sig av kvalitativa eller kvantitativa 

metoder (Saunders m. fl., 2016). David & Sutton (2016) menar att alla typer av forskning 

använder både kvalitativ och kvantitativa inslag, men att ett kvantitativt tillvägagångssätt 

innebär att data samlas in som kan mäts numeriskt. Författarna fortsätter med att beskriva det 

kvalitativa tillvägagångssättet där data inte kan samlas in eller analyseras numeriskt (David & 

Sutton, 2016). Detta examensarbete samlade främst in kvalitativ data som analyserades för att 

skapa förståelse förstå ett problem. 

Yin (2009) hävdar att vid en fallstudie bör tre principer användas vid datainsamling. Dessa är: 

1. Triangulering: använda flera källor. 

2. Upprätta en databas för fallstudien. 

3. Dokumentera arbetsgången för att motivera hur undersökningen genomförs. 

Vid detta examensarbete användes därför flera olika källor vid datainsamlingen. Enligt David 

& Sutton (2016) kan urval av respondenter antingen göras slumpmässigt eller icke-

slumpmässigt. För detta examensarbete valdes icke-slumpmässigt vilket innebär att varje 

segment av populationen inte nödvändigtvis är representerad (Saunders m. fl., 2016). 

Anledningen till detta var att examensarbetet syftade till att undersöka ett problem, då var det 

viktigt att urvalet representerades av personer som hade kunskap om det aktuella 

problemområdet. Valet av dessa personer baserades på dokumentation samt förslag från 

respondenter. Urvalskriterierna var att respondenterna skulle vara experter som hade olika 

kompetenser och erfarenheter gällande problemet och processen för att tillsammans ge en 

heltäckande bild av problemet. Urvalet av respondenterna presenteras i Tabell 2. För att skydda 

identiteter används de intervjuade respondenternas roller på GKN istället för deras namn. 

  

Respondenternas roller  

Metodtekniker rengöring Konstruktionsingenjör  

Metodägare rengöring Kemiingenjör  

Metodtekniker inspektion Kvalitetschef 

Metodägare kantbrytning Operatörer i tillverkningen 

Detaljansvarig Logistikansvarig 

Värdeflödeschef Inköpare 

Sex sigma black belt Robotprogrammerare 

Industriell ingenjör Operations controller 

Andra linjechef Kvalitetsingenjör 

På grund av examensarbetets syfte valdes DMAIC som problemlösningsstruktur vid 

datainsamlingen. Att jobba enligt DMAIC-faserna är ett effektivt sätt för att systematiskt bryta 

ner och lösa komplexa problem genom ett faktabaserat och analytiskt arbetssätt (De Mast & 

Lokkerbol, 2012).  

Tabell 2 - Urvalet av respondenter 
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Rosvall (2013) beskriver de olika syftena med respektive fas. I Tabell 3 sammanfattas de 

viktigaste slutsatserna från Rosvall (2013), samt en frågeställning för varje fas enligt samma 

författare. I Figur 1 sammanfattas verktygen som genomfördes i varje fas.  

Tabell 3 - Syften med de olika faserna i DMAIC enligt Rosvall (2013) 

Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra 

Identifiera 

förbättrings-

möjlighet 

 

Definiera 

kundbehovet 

 

Skapa 

projektplan 

Identifiera vad som 

ska mätas 

 

Genomför 

datainsamling 

 

Validera 

insamlingsmetoden 

 

Definiera nuläget 

Analysera 

datamaterialet 

 

Identifiera 

grundorsaker 

Skapa potentiella 

lösningar 

 

Utvärdera och 

välj lösning 

 

Verifiera 

lösningen 

Hantera 

processtyrningen 

 

Övervaka 

processen 

 

Felsäkra 

processen 

”Löser vi rätt 

problem?” 

”Representerar 

mätdata 

problemet?” 

”Förstår vi de 

underliggande 

orsakerna?” 

”Förbättrar vi 

med avseende på 

problemet?” 

”Vilka blev 

effekterna?” 

 

 

 

Figur 1 - Vilka aktiviteter som genomfördes i varje fas 

DMAIC valdes som metod eftersom att syftet med examensarbetet var att undersöka om 

DMAIC kan användas för att förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet. Dessutom handlade det 

första målet av syftet om att definiera och beskriva ett problem, vilket görs i de första faserna 

av DMAIC. Det andra målet med studien handlade om att ta fram förslag på ett koncept som 

skulle lösa problemet. Det görs i förbättrafasen.  
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2.2.1 Definiera 

Som första steg i examensarbetet bestämdes projektets syfte och mål i definierafasen. Se Figur 

2 som visar de verktyg som användes och i vilken ordning de genomfördes.  

Släktskapsdiagram 

Släktskapsdiagrammet var det första verktyget som användes. Det lämpar sig till strukturering 

av verbal information. Syftet är att samla in fakta, åsikter och idéer runt ett problem (Klefsjö 

m. fl., 1999).  

Släktskapsdiagrammet användes för att definiera problemet och bestämma vad examensarbetet 

skulle fokusera på. Gruppen som hade sammanställts för att genomföra arbetet med 

släktskapsdiagrammet kom från olika delar av processen och hade olika syn på problemet. 

Deltagarna i gruppen var värdeflödeschef, metodägare och -tekniker för rengöring, metodägare 

för gradning, chef för operatörer, samt detaljansvariga. Arbetet var ett forum för att de skulle få 

en gemensam bild av problemet istället för att bara förstå sin egen del. Det öppnade upp många 

intressanta diskussioner, tankar och lösningsförslag.  

Gemba-promenad 

Dana (2015) menar att ett bra sätt att skapa sig förståelse för verksamheten är att promenera 

bland de anställda och se vad som händer i produktionen är genom att observera, delta, prata 

med anställda, och dokumentera. Denna metod användes för att få en överblick av problemet 

och att få kontakt med berörd personal. Det skapade snabbt en förståelse för processens 

utformning och samtal med personer som jobbade i processen gav viktig information om de 

brister som fanns i processen. 

Processkartläggning 

Ett naturligt steg efter gemba-promenaden var att kartlägga processen. Enligt Bradford & 

Definiera

Släktskapsdiagram

Gemba-promenad

Processkartläggning

Arkivsökning

Litteraturgenomgång

Projektdirektiv

Figur 2 – Verktygen som användes i definierafasen 
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Gerard (2015) ger en processkarta bra förståelse för hur aktiviteterna i en process hänger ihop 

och tillsammans skapar värde. Författaren fortsätter och hävdar att processkartläggning är 

kraftfullt för att utvärdera vilka aktiviteter som fungerar väl, vilka som fungerar mindre väl eller 

inte adderar värde, samt om eventuella förbättringsområden (Bradford & Gerard, 2015).  

Arkivsökning 

Från Gemba-promenaden och samtal med personer kopplade till processen blev det tydligt att 

mycket information om processen, problemet, och tidigare utredningar på GKN fanns sparat i 

tre olika arkiv. 11 mötesprotokoll, tre informationsmaterial, sju rapporter, och två 

presentationer studerades för att skapa en förståelse för problemet och den kunskap som var 

dokumenterad.  

Litteratursökning 

För att finna relevant information angående examensarbetets problemområde genomfördes en 

litteratursökning. Litteratur i form av vetenskapliga artiklar och läroböcker söktes som 

behandlade nödvändig kunskap för att genomföra arbetet. Det eftersträvades även att det mesta 

av litteraturen skulle vara referentgranskad och relativt ny. Eftersom arbetet inte behandlade 

nya eller komplexa företeelser, utan metoder för förbättringsarbete som funnits länge, var det 

dock svårt att hitta ny litteratur som beskrev det som var relevant för arbetet.   

Exempel på sökord: DMAIC, six sigma, business process improvement, continuous 

improvements, industrial health and safety, industrial ergonomics, musculoskeletal disorders, 

RULA, nylon brush deburring, deburring titanium, wet deburring, industrial component 

cleaning, particle contamination adhesion, automation, industrial robots.  

Projektdirektiv 

När den grundläggande informationen och förståelsen för problemet hade uppnåtts från 

släktskapsdiagram, intervjuer, och arkivsökning skapades ett projektdirektiv enligt GKNs mall. 

Denna innehöll information som till exempel vad projektet handlade om, vilka som berördes 

och vad som var syftet med arbetet.  
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2.2.2 Mäta 

Från definierafasen var problemet definierat. För att kunna lösa problemet krävdes 

datainsamling som ett underlag för att analysera problemet. Figur 3 presenterar verktygen som 

användes i mätfasen.2 

Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att i samla in information om processen och 

problemet. Saunders m. fl. (2016) definierar en intervju som en dialog mellan minst två 

människor där syftet är att nå kunskap från intervjupersonen. Olsson & Sörensen (2011) menar 

att en intervju kan ha olika grad av standardisering och strukturering. Författarna hävdar att 

standardisering syftar till att minska intervjuarens inflytande på intervjun genom att frågor ställs 

i exakt samma ordning och intervjupersonen endast kan svara enligt förbestämda 

svarsalternativ. Strukturering innebär att frågorna är formulerade så att alla intervjupersonerna 

uppfattar dem likartat (Olsson & Sörensen, 2011).  

I denna studie genomfördes intervjuer för att skapa förståelse för den studerade processen och 

det aktuella problemet. Det innebar att personer med olika roller och ansvarsområden från hela 

processen intervjuades, se Tabell 2. Eftersom dessa personer var experter inom sina områden och 

hade unik kompetens användes låg grad av strukturering och standardisering. Detta innebär att 

strukturen för intervjuerna tillåts variera och intervjuaren kunde elaborera och ställa följdfrågor. 

Intervjuerna planerades för att få så mycket kunskap som möjligt om problemet och även 

adekvat förståelse för processen. Det innebar att en del frågor var samma till flera 

intervjupersoner, medan andra var specifika till vissa personer. De frågor som var gemensamma 

var allmänna och öppna. De handlade om personernas ansvarsområden, erfarenheter, hur de 

påverkade och påverkades av problemet, samt lösningsförslag. De specifika frågorna var 

utformade utifrån intervjupersonernas arbetsuppgifter och deras specifika kunskaper och 

kompetens. Intervjuerna var cirka 1 timme långa.  

                                                 
2 SEM är en förkortning för svepelektronmikroskop 

Mäta

Intervjuer

Observation

Datasökning

SEM2

Figur 3 - Verktygen som användes i mätfasen 
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Om en process eller aktivitet ska förbättras måste därför kundens behov kännas till innan 

förbättringar implementeras (Antony, 2004). Därför undersöktes vilka krav som ställdes på 

renhet av detaljen, både internt på GKN och av den externa kunden genom intervjuer. 

Observation 

Myers (2013) beskriver observation som att se på och studera andra människor utifrån utan att 

involveras själv. I detta examensarbete användes observation för att förstå när och varför det 

aktuella problemet uppstår. Under observationen togs bilder och anteckningar. Respondenten 

var medveten om att observationen pågick och kommenterade arbetet för att öka observantens 

förståelsen för problemet. Dessutom undersöktes hur mätsystemet fungerade och användes vid 

samma observationstillfälle.  

Datasökning 

Här söktes en mängd data om processen som fanns dokumenterad i GKNs databas. Bland annat 

söktes information om avvikelser, ledtider, transporttider, lagertider, kötider, 

verktygsförbrukning, aktivitetstider, aktivitetskostnader, etc. En kostnadskalkyl beräknade 

processens kostnad med hjälp av data från datasökningen.  

Svepelektronmikroskop (SEM) 

Ett svepelektronmikroskop (SEM) är en typ av elektronmikroskop som skapar bilder av ett 

prov genom att skanna av ytan med en fokuserad stråle av elektroner. Enligt anställda vid 

labbet på GKN fungerar mikroskopet genom att elektroner interagerar med atomerna i provet 

vilket ger information om utseende och sammansättning av provet. En kemiingenjör på labbet 

varnade dock om att SEM endast ger en fingervisning över vad är för typ av material och kan 

inte ge några exakta svar. SEM i detta examensarbete för att analysera prover av okänd 

sammansättning. 

2.2.3 Analysera 

När mätfasen var över och en mängd information samlats in om processen övergick arbetet till 

analysfasen. Fasen strävade till att förstå orsakssamband samt krav på processen. Figur 4 visar 

verktygen som användes i analysfasen. 3 

Ishikawa-diagram  

Ishikawa-diagrammet, eller fiskbensdiagrammet som det också kallas, är ett verktyg för att 

                                                 
3 RULA är en förkortning för Rapid Upper Limb Assessment 

Analysera

Ishikawa-diagram

RULA3

Träddiagram

Figur 4 - Verktyg som användes i analysfasen 
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identifiera rotorsaker till ett problem (Muhammad, 2015). Ett ishikawa-diagram genomfördes 

med metodägaren för kantbrytning på GKN med syfte att identifiera rotorsaker till skapandet 

av smuts.  

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Enligt Rivero m. fl. (2015) används RULA för att utvärdera människors ergonomiska 

situation. Den tar hänsyn till faktorer i personers arbetsmönster som riskerar att leda till 

belastningsskador av det muskuloskeletala systemet. Enligt McAtamney & Corlett (1993) kan 

dessa skador härstamma från muskelbelastning på arbetsplatsen i form av kroppshållning och 

tung belastning.  

RULA användes för att analysera ergonomin för operatörerna. Detta genomfördes genom att 

en mall fylldes i om vilka rörelser som används vid arbetet. Med hjälp av enkel uträkning erhölls 

sedan en siffra från ett till sju där ett innebär att arbetet är ergonomiskt skonsamt, medan sju 

innebär att ergonomin är dålig och borde åtgärdas. 

Träddiagram 

Träddiagrammet är ett verktyg för att successivt bryta ner ett problem eller en frågeställning i 

mindre delar (Klefsjö m. fl., 1999). I detta examensarbete användes träddiagrammet för att 

identifiera de önskemål och krav som ställdes på de lösningsförslag som arbetet slutligen 

resulterade i. Detta gjordes genom att personer enligt Tabell 2 tillsammans diskuterade vad 

lösningskoncepten behövde uppnå. Dels tog gruppen hänsyn till vad som är viktigt för kunden, 

och dels vad som är viktigt för processen och GKN. När alla faktorer var identifierade viktades 

de. Desto viktigare en faktor var att uppnå, desto högre poäng fick den. Denna viktning 

användes senare i förbättrafasen för att utvärdera de olika lösningskoncepten.  

2.2.4 Förbättra 

I denna fas skapades och utvärderades potentiella lösningar, utifrån de parametrar som togs 

fram vid arbetet med träddiagrammet i analysfasen. Lösningarna utformades utifrån den 

information som samlats in och analyserats under examensarbetes gång. I Figur 5 visas de 

verktyg som användes i förbättrafasen.  

Benchmarking 

Iqbal m. fl. (2013) definierar benchmarking som ett arbetssätt för att finna möjligheter till 

Förbättra

Benchmarking

Experiment

Matrisdiagram

FMEA
Figur 5 - Verktyg som användes i förbättrafasen 
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förbättringar genom att studera andra organisationer och se hur deras processer är utformade. 

Enligt Keehley & Abercrombie (2008) börjar en benchmarkingstudie med att ett team från olika 

områden på företaget samlas för att definiera vad som behöver förbättras, vilken process, samt 

vilka mätetal det handlar om. Därefter menar författarna att information samlas om potentiella 

organisationer för att ta reda på till vilken grad de är bättre på den aktuella processen. Det är 

det klokt att finna best practices, alltså organisationer som genomför processen bäst (Iqbal, 

Khan, & Khan, 2013, December). 

Enligt Hollings (1992) kan benchmarking genomföras med fyra olika typer av 

jämförelsepartnerns:  

• Intern processjämförelse: jämförelser kan ske med annan intern process inom samma 

koncern. 

• Konkurrentjämförelse: för att jämföra sig med en process som är lik den egna kan 

konkurrenters processer studeras.  

• Funktionell processjämförelse: benchmarking behöver inte nödvändigtvis ske på andra 

organisationer inom samma industri.  

• Övrig jämförelse: inspiration kan dras från bra organisation även om de har väldigt lite 

med den egna organisationen att göra. 

I detta examensarbete användes intern processjämförelse för att undersöka hur GKN Driveline 

i Köping jobbade med liknande process. Dessutom användes funktionell processjämförelse 

genom att besöka Volvo Powertrain i Skövde.  

Experiment 

Enligt del Carmen & Furman (2016) kan experiment användas för att undersöka kausala 

samband mellan oberoende variabler och beroende variabler. Montgomery (2009) hävdar att 

för att förstå orsakssamband måste de ingående variablerna till ett system ändras och effekten 

mätas i de utgående variablerna. Författaren påstår även att ett experiment är ett test där 

oberoende variabler avsiktligt ändras för att mäta vad som sker med de beroende variablerna. I 

detta examensarbete användes experiment för att undersöka hur olika lösningsförslag fungerade 

och till vilken grad de skulle kunna lösa problemet. 

Matrisdiagram 

Matrisdiagrammet kan appliceras på en mängd olika vis och är bra för att jämföra olika 

alternativ utifrån ett antal kategorier (Klefsjö m.fl., 1999). Detta gjordes på GKN genom att 

många av personerna enligt Tabell 2 samlades. Som första steg genomfördes en spånskiva för 

att ta fram potentiella koncept som skulle lösa problematiken med den manuella rengöringen. 

När så många koncept som möjligt var identifierade gick gruppen vidare med att kritiskt 

analysera och utvärdera de förslag som tagits upp. Matrisdiagrammet användes sedan för att 

analysera lösningsförslagen utifrån de krav som träddiagrammet hade resulterat i.  

FMEA 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är en felmods-och-feleffektanalys, FMEA, en kvalitativ 
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analys av en företeelses tillförlitlighet. Det är en systematisk genomgång av felsätt, -orsaker 

och -konsekvenser. En process-FMEA kan vara användbar redan före produktionsstart av en 

tillverkningsprocess för att utvärdera hur fel kan orsakas av störningar (Bergman & Klefsjö, 

2012).  

En FMEA genomfördes på det vinnande konceptet från matrisdiagrammet. Detta gjordes dels 

för att kartlägga vilka delsteg den nya rengöringen skulle genomföra samt i vilken ordning, och 

dels för att identifiera och analysera potentiella fel som kunde uppstå samt dess konsekvenser. 

Analysen gjordes med metodägaren för gradning, en robotprogrammerare, och metodtekniker 

för rengöring. En enkel processkarta gjordes även för att illustrera hur processen skulle se ut 

efter att lösningen från matrisdiagrammet hade implementerats. 

2.2.5 Styra 

Det vinnande konceptet implementerades inte under examensarbetet. Projektet hann bara så 

långt att det föreslog ett koncept som skulle lösa problemet. Det behövde startas nya projekt 

efter examensarbetets slut för att faktisk implementera lösningen. GKN hade en 

väldokumenterad och noggrann process för förbättringsprojekt och investeringar. När det 

handlar om investeringsbeslut var en intern utredning nödvändig där högre chefer tog beslut 

om vilka förändringar som skulle genomföras. Därför genomfördes inte styrfasen.  

2.3 Analys 

David & Sutton (2016) menar att analys av kvalitativ data är ett försök att förstå samt skapa 

mening från data. Elo & Kyngäs (2008) beskriver innehållsanalys som en flexibel metod där 

målet är att få en komprimerad beskrivning av det studerade fenomenet. Saunders m. fl. (2016) 

hävdar att en innehållsanalys ofta är en sekventiell process som inkluderar urval, upprättande 

av analytiska kategorier, definiera enheter för analys, kodning, och kvantitativ analys. Ghauri 

& Gronhaug (2005) menar instämmande att datareducering är ett viktigt steg i analys av 

kvalitativ data. Det innebär att data väljs ut, reduceras och förenklas för att skapa användbar 

information (Ghauri & Gronhaug, 2005).  

Analysen i detta examensarbete var en slags innehållsanalys som genomfördes iterativt efter att 

ett verktyg eller en aktivitet hade genomförts. Insamlad kvalitativ data blev kodad genom att 

identifiera nyckelord, vilka blev komprimerade och hopslagna till kategorier. Dessa kategorier 

adderades sedan till sammanställningen av redan befintlig kunskap från tidigare aktiviteter. 

Därefter kartlades mönster och likheter, samt olikheter. Det som bekräftade den kunskap som 

redan fanns lades det mindre uppmärksamhet vid; det som var intressant var att se vad som var 

ny kunskap, det som utökade förståelsen för processen och problemet.  

Myers (2008) hävdar att datainsamling och analys av kvalitativ data ofta sker samtidigt på ett 

interaktivt sätt. Insamlad data skapar frågor som ger behov av mer datainsamling, vilket gör att 

förståelsen för problemet bli bättre (Myers, 2008). Därför genomfördes datainsamling och 

analys iterativt i detta examensarbete. Analysen av en aktivitet ledde ofta till att behovet av en 

ny aktivitet uppenbarade sig, genom att identifiera vad för slags kunskap som behövdes. 

Datainsamlingen och analysen inom en fas inom DMAIC pågick tills syftena med varje fas 
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enligt Tabell 3 hade uppnåtts. Därefter påbörjades nästa fas. Figur 6 illustrerar metoden för 

analysen.  

 

Figur 6 - Analysmetod 

2.4 Utvärdering av metoden 

Enligt Saunders m. fl. (2016) bör trovärdigheten i en studie utvärderas genom att undersöka 

validitet och reliabilitet.  

2.4.1 Validitet 

Vid datainsamling är det viktigt att det som avses att mätas faktiskt mäts, samt att studiens 

resultat kan anses vara sanningsenliga (Golafshani, 2003). Det finns olika sätt att mäta validitet 

i en studie (Saunders m. fl., 2016). Yin (2009) hävdar att intern validitet handlar om till vilken 

grad forskningens mätsystem faktiskt mäter vad forskningen syftar till. Detta examensarbete 

har undersökt ett problem och internvaliditeten säkerställdes därför genom att bryta ner 

problemlösningen till olika faser enligt DMAIC. Validiteten stärktes ytterligare genom att 

många personer inom problemområdet involverats och deltagit i gruppaktiviteter och intervjuer. 

Dessutom validerades arbetet kontinuerligt av en sex sigma black belt för att säkerställa att 

arbetet gick i rätt riktning för att lösa problemet.  

Externvaliditet handlar om till vilken grad en studie kan generaliseras utöver den specifika 

studien (Saunders m. fl., 2016). Yin (2012) menar dock att fallstudier har svårt att generalisera 

sina resultat, dock kan en fallstudie analytiskt generaliseras. Merriam (1988) menar att 

externvaliditet kan uppnås om fallstudiens sammanhang beskrivs, vilket gör att graden av 

generaliserbarhet av fallstudien kan utvärderas. Detta examensarbete beskriver processen och 

problemet som behandlas tydligt för att presentera kontext till det behandlade problemet. Syftet 

med examensarbete undersöker ett brett område och kan generaliseras till andra 

tillverkningsindustrier med ergonomiproblem.  

2.4.2 Reliabilitet 

Enligt Bryman & Bell (2011) ska insamlingsmetoder och analyser skapa konsekventa slutsatser 

och samma resultat ska uppnås om andra forskare skulle genomföra samma studie vid annat 

tillfälle. Detta innebär hög reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). Saunders m. fl. (2016) hävdar att 

ostrukturerade intervjuer kan skapa problem av reliabilitet på grund av bristen av 

standardisering. Därför påpekar författarna vikten av att beskriva valet och strategin för 

metoden noggrant.  

Detta arbete strävade efter en hög grad av reliabilitet. Yin (2009) har flera förlag för hur 

reliabilitet kan stärkas i en fallstudie. Bland annat uppnådde reliabilitet genom triangulering då 

flera olika källor användes vid datainsamlingen. Informationen som låg som grund till analys 
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och beslut kommer både från litteratur, interna dokument, och intervjupersoner med olika roller 

inom GKN. Utöver det har arbetsgången för datainsamling noga motiverats och beskrivits i 

detta metodkapitel vilket gör att eventuella forskare som vill replikera studien kan förstå vad 

som gjorts.  

Dock är det inte troligt att en forskare som gör samma studie vid ett annat tillfälle på GKN 

skulle få samma resultat. Anledningen är att fallstudien behandlade ett särskilt problem i en 

specifik process i en enskild organisation. Arbetet med examensarbetet har påverkat och 

influerat många personer i processen och problemet. Genom intervjuerna och 

kreativitetsövningarna har intervjupersonernas kunskap påverkats och utvecklats. Därför skulle 

förutsättningarna bli helt andra för en annan forskare som kommer till GKN och gör samma 

sak. Reliabilitet i detta examensarbete borde kanske snarare vara en fråga om resultatet skulle 

bli samma om en annan person genomförde samma studie vid samma ställe, istället för 

examensarbetaren.  

Reliabiliteten i detta examensarbete påverkades i hög grad av de personer som involverades 

från GKN. Vid arbetet med de olika aktiviteterna, inklusive intervjuerna, ingick endast 

intervjupersoner som var ansvariga för, eller direkt involverade i, de områden som studerades. 

Det var dessa personers erfarenheter, kunskaper, förslag och idéer som tog arbetet framåt. 

Reliabilitet säkerställdes alltså genom att alla dessa människor var involverade. Dessa personer 

var även högst involverade i skapandet av lösningskonceptet. På så sätt uppnåddes en hög grad 

av reliabilitet. Om en annan person genomförde detta examensarbete hade de förmodligen fått 

samma resultat, kommit till samma slutsats, och samma lösningskoncept om samma människor 

från GKN varit involverade och samma aktiviteter hade genomförts.  
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3 Teoretisk referensram 
Följande ämnen behandlades vid datainsamling och analys i detta examensarbete: arbetsmiljö, 

automation, ytkontaminering, industriell komponentrengöring, och kantbrytning, varför detta 

kapitel introducerar dessa övergripligt.  

3.1 Att förbättra processer 

Nadarajah m. fl. (2016) definierar en process som en kedja eller ett nätverk av sammanhängande 

aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund. Att arbeta med processer 

ger en helhetssyn över verksamheten samt förståelse för vad som skapar värde åt kunden 

(Bhuiyan & Baghel, 2005). Standardiserade arbetssätt och processer som upprepas är en grund 

för att jobba med förbättringar (Berger, 1997). Younes & Nissrine (2016) menar att förbättring 

av processer är ett systematiskt arbete där processen förändras för att bli bättre. Nadarajah m. 

fl. (2016) hävdar att en förbättring av en process innebär att processens förmåga att uppfylla 

kundens behov och förväntningar blir bättre. Enligt Page (2010) kan en process förbättras inom 

tre olika fokusområden: 

• inre effektivitet: att processen utnyttjar organisationens resurser på ett bra sätt när den 

producerar det den är designad för (Page, 2010), 

• yttre effektivitet: att processen uppfyller kundens behov genom att göra rätt saker (Page, 

2010), och 

• anpassningsförmåga: att processen kan anpassa sig till förändrade förutsättningar (Page, 

2010).  

Söderlund (1998) menar att ett företags viktigaste uppgift är att uppfylla kundens behov och 

förväntningar. Genom att göra kunder nöjda kan kundlojalitet byggas (Söderlund, 1998). Enligt 

Dereli (2015) ändras ständigt kunders krav, samtidigt som många företag möter hård 

konkurrens på den globala marknaden. Det kan göra det svårt att upprätthålla en hög nivå av 

kundtillfredsställelse och attrahera kunder (Dereli, 2015). Som åtgärd rekommenderar Banbury 

& Mitchell (1995) inkrementell innovation, eftersom det har en positiv koppling till ett företags 

marknadsandel och lönsamhet. Bessant m. fl. (1994) menar att ständiga förbättringar är en 

nyckelkomponent hos en organisation för att uppnå inkrementell innovation. Zain & Kassim 

(2012) instämmer och menar att ständiga förbättringar kan öka ett företags konkurrenskraft. 

Ständiga förbättringar definieras av Bessant m. fl. (1994) som summan av en organisations 

inkrementella innovationer som över tid ackumuleras och förbättrar en organisations 

prestationsförmåga. Författarna menar vidare att ständiga förbättringar är beroende av en 

företagskultur som präglas av en vilja att förbättra. Därför krävs ett långsiktigt perspektiv och 

strategisk ledning för att uppnå ständiga förbättringar (Bessant m. fl., 1994).  

Förutom att öka kundnöjdhet kan ständiga förbättringar öka tillförlitlighet och minska 

kvalitetsbristkostnader (Farooq m. fl., 2017). Juran (1951) diskuterade kvalitetsbristkostnader 

tidigt och definierade det som alla kostnader som uppstår som en konsekvens av dålig kvalitet. 

Dess kostnader kan minskas genom ständiga förbättringar.   
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Savolainen & Haikonen (2007) menar att en förutsättning för en organisations förmåga till 

ständiga förbättringar är att organisationen är lärande. En lärande organisation kännetäcknas av 

en fallenhet att utvecklas genom att tillhandaha och utnyttja information, samt att anpassa sitt 

beteende utifrån ny kunskap (Savolainen & Haikonen, 2007). Saadat & Saadat (2016) 

argumenterar för att organisatoriskt lärande spelar en nyckelroll för ett framgångsrik företag 

eftersom det ökar konkurrensfördelar.  Lärandets syfte är att hjälpa organisationen att 

fördelaktigt anpassa sig till omgivningen (Senge, 1990). Senge (1990) anser att det finns fem 

discipliner som är kritiska för att en organisation ska uppnå lärande: systemtänkande, personligt 

mästerskap, mentala modeller, lära i grupp, och gemensam vision. 

Andersson m. fl. (2006) menar att det finns flera ramverk för att jobba med förbättringar. Även 

om olika perspektiv präglar förbättringsstrategierna vilar de på samma grund (Andersson m. fl., 

2006). I en litteraturstudie jämförde Chiarini (2011) bland annat TQM, Lean, Business Process 

Re-engineering samt Sex Sigma och hittade att antal områden som överensstämmer. Studien 

resulterade i slutsatsen att samtliga strategier har ett långsiktigt perspektiv med delaktiga 

personer från både ledning och anställda med målet att öka kundnöjdhet samt att minska 

variationer och/eller slöseri (Chiarini, 2011). Dessutom används liknande verktyg inom 

samtliga förbättringsstrategier och de strävar efter att utnyttja mätdata (Chiarini, 2011).  

Bergman & Klefsjö (2012) påstår att det är innehållet på förbättringsstrategin som spelar roll, 

inte namnet. Vidare poängterar författarna vikten av en helhetsbild och presenterar sin modell 

offensiv kvalitetsutveckling. Sex viktiga fokus presenteras som hörnstenarna i modellen: sätta 

kunden i centrum, utveckla ett engagerat ledarskap, skapa förutsättningar för delaktighet, basera 

beslut på fakta, arbeta med processer, och arbeta med ständiga förbättringar (Bergman & 

Klefsjö, 2012). 

I Deming (1993) diskuterar kvalitetsgurun Edward Deming några områden som är nödvändiga 

att besitta kunskap inom vid förbättring av organisationer. Författaren menar att förståelse för 

variation, psykologi, kunskapsteori och systemförståelse utgör en grund för att leda utveckling. 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) ska Deming ha sagt:  

”If I had to reduce my message to just a few words, I’d say it all had to do with 

reducing variation”.  

Det poängterar hur viktig variationsreducering är för att öka kvalitet. Montgomery (2009) lyfter 

också upp perspektivet på variation genom att explicit definiera kvalitet som omvänt 

proportionell till variation.  

Eftersom det finns mycket att hämta från olika förbättringsstrategier tycker Bergman & Klefsjö 

(2012) att det kan vara klokt att dra nytta av fördelar från olika förbättringsstrategier beroende 

på vilken situation en organisation står inför. Lean Sex Sigma utnyttjar det bästa från Lean och 

Sex Sigma (Brkic & Tomic, 2016). Alhuraish m. fl. (2017) menar att eftersom Sex Sigma främst 

har fokus på att reducera variation och öka lönsamhet, medan Lean inriktar sig på processer och 

att skapa värdeskapande flöden, kompletterar de varandra väl.  
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Även Womack & Jones (2013) hävdar att Lean har ett stort fokus på att optimera processer. 

Författarna menar att Lean berör två typer av processeffektivitet som bör förbättras: 

resurseffektivitet och flödeseffektivitet (Womack & Jones, 2003). Enligt Ziengs m. fl. (2011) 

ökar en process kapitalbindning genom att förvara produkter i arbete (PIA). Författarna menar 

att hög PIA gör det svårt att producera mot kundorder, samt att det förvårar 

produktionsplanering och styrning. Det gör även förbättringsarbete problematiskt eftersom det 

tar längre tid att upptäcka problem (Ziengs, Riezebos, & Germs, 2011).  

3.2 Arbetsmiljö 

Jakobsson & Skoglund (2016) beskriver att arbetsmiljö handlar om säkerhet, hälsa och välfärd 

för människor i deras arbete; anställda ska kunna gå till jobbet varje dag utan att de mår dåligt 

eller skadas av arbetet. Alla organisationer har en skyldighet att se till att anställda och andra 

personer som kan påverkas av organisationens verksamhet förblir säkra hela tiden (Jakobsson 

& Skoglund, 2016). Det är arbetsgivarens yttersta ansvar att förebygga ohälsa och skador, men 

även arbetstagare har ett ansvar för sin egen och andras säkerhet (Jakobsson & Skoglund, 2016).  

3.2.1 Belastningsergonomi 

Enligt European Agency for Safety and Health at Work (EASHW) (2000) förloras 600 miljoner 

arbetsdagar varje år som en konsekvens av skador som uppkommit via arbetet. Detta motsvarar 

ca 3,8 procent av Europas BNP. Av dessa skador är 40-50 procent på grund av 

belastningsskador (EASHW, 2000). Fredriksson m. fl. (2001) hävdar att belastningsskador ger 

upphov till stora kostnader för företag som inte lyckas ordna en god arbetsmiljö där de anställda 

drabbas av stora, långvariga och ensidiga belastningar. Dessa belastningar, såsom 

arbetsställningar och fysisk rörelse, påverkar människans muskler, leder, skelett och brosk, 

vilket kan leda till skador (Fredriksson m. fl., 2001).  

Westgaard & Winkel (1996) hävdar att kroppen är gjord för rörelse och klarar av olika 

belastningar, i lagom mängd. Det är dock viktigt att kroppen får tid att återhämta sig samt 

variation i de rörelser som görs. Enligt författarna finns tre skäl till att människor drabbas av 

belastningsskador, varav en är repetitiv belastning som uppkommer då en rörelse upprepas flera 

gånger vilket sliter på kroppen och gör att skadan växer fram över tid (Westgaard & Winkel, 

1996).  

3.3 Automation  

Hall & Shell (2000) hävdar att automation innebär att låta teknik eller en maskin utföra ett 

arbete som styrs och övervakas av ett styrsystem. Författarna beskriver att inom industri 

används automation för att öka kapacitet, minska variationer, samt när arbetet av olika 

anledningar är olämpligt för operatörer (Shell & Hall, 2000). Andersson (1992) menar att 

belastningsskador kan uppkomma vid manuellt arbete. För att reducera skador föreslår 

författaren att arbetet genomförs med hjälp av lyftanordningar eller industriella robotar 

(Andersson E. R., 1992). Enligt Engelberger (2012) är industrirobotar stabilare, effektivare, och 

mer förutsägbara än människor vid enkla och repetitiva arbeten där det finns en standardiserad 

procedur som ska följas oberoende av yttre omständigheter. 
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Kihlberg m. fl. (2002) beskriver en studie då manuellt arbete i en tillverkande process ersattes 

av robotar. Författarna hävdar att detta ökade produktivitet samt att risken för belastningsskador 

för operatörer minskade (Neumann, Kihlberg, Medbo, Mathiassen, & Winkel, 2002). Dock 

hävdar Karwowski m. fl. (1988) att det kan uppkomma nya sorters risker i samband med 

automatisering, såsom vid underhåll av robotarna (Karwowski, Rahimi, & Mihaly, 1988).  

3.4 Ytkontaminering 

Enligt Kanegsberg & Kanegsberg (2011) uppkommer ofta smuts under produktion i en 

industriell verkstadsmiljö. Författarna menar att denna smuts kan kontaminera ytan hos 

produkten som produceras och kallas då ytkontaminering. Enligt Luzhnov (1971) klassificeras 

ytkontaminering som oönskad materia på fel plats eller material på produkten som stör 

produktionen eller användaren. Författaren hävdar att det finns många olika ursprung till 

kontamineringen, till exempel kan det vara materia som använts i tidigare aktiviteter i 

produktionsprocessen men som inte längre tjänar sitt syfte, såsom verkstadskemikalier, oljor 

och skärvätskor. Det kan även vara rester från tidigare processer eller leverans vilket kan vara 

lim- och plastrester, gammal markeringsfärg, lack eller vax. Det kan även komma från 

omgivningen och människor, till exempel damm, sot och fingeravtryck. Från produktionen i sig 

kan det handla om blästerrester, kantbrytningspartiklar eller korrosionsprodukter från 

grundmaterialet (Luzhnov, 1971).  

Peterson (1997) klassificerar ytkontaminering i tre kategorier: partiklar, beläggningar, och 

mikrobiell kontaminering. Partikelkontaminering kommer i formen av damm, fiber och 

metallisk fragment som lägger sig på ytan av detaljen. Dessa partiklar kan förekomma i många 

olika storlekar, somliga är bara några nanometer medan andra är flera mikrometer (Peterson, 

1997).  

Visser (1976) menar att partiklar fäster vid ytan av komponenter på grund av adhesion. 

Författaren hävdar att adhesionen kan uppstå av till exempel van der Waals-krafter, 

elektrostatisk laddning, eller kemisk bindning. Författaren beskriver att då en torr yta möts av 

torra partiklar uppstår ofta van der Waals-krafter. Om partiklarna och/eller ytan är laddade 

uppstår elektrostatisk laddning som kan vara starkare än van der Waals. Visser (1976) tipsar 

om att en våt yta kraftigt kan reducera både van der Waals- och elektrostatiska krafter vilket 

gör rengöringen enklare. Om kemiska bindningar uppstår är dessa generellt starkare än van der 

Waals och elektrostatisk laddning (Visser, 1976).  

3.4.1 Industriell komponentrengöring 

För att åtgärda ytkontaminering föreslår Kanegsberg & Kanegsberg (2011) att smutsen kan 

tvättas bort genom industriell komponentrengöring. Rengöring är en process som består av 

tvättning, avsköljning och torkning där målet är renhet, vilket Kanegsberg & Kanegsberg 

(2011) definierar som avsaknad av smuts. 

Zimon (1969) menar att för att avlägsna partiklar måste kraften i rengöringen vara starkare än 

adhesionen mellan komponenten och partiklarna. Författaren påstår att kraften i adhesionen är 
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en funktion av partikels storlek. Desto större partikel, desto mer kraft behövs för att avlägsna 

den. Trots detta hävdar författaren att det är svårare att avlägsna små partiklar. Anledningen till 

detta är att kraften vid avlägsningen beror på partiklarnas area och på partikelmassan. En 

konsekvens av detta är att totalt behöver det appliceras mer kraft i rengöringen för att avlägsna 

små partiklar (Zimon, 1969).  

Durkee (2006) varnar dock för att rengöring inte får vara så pass kraftig att den skadar 

komponenten. Önskvärda aspekter av produkten såsom beläggningar, färg, och smörjmedel kan 

vara känsliga för viss rengöring. Därför är det viktigt att ha en god förståelse för vad för slags 

partiklar det handlar om och vilka krafter som får dem att fästa för att kunna välja adekvat 

rengöringsmetod (Durkee, 2006).  

Kanegsberg & Kanegsberg (2011) presenterar tre typer av mekanismer för att avlägsna partiklar 

från ytan av en detalj. Den första är lyftkraft som måste vara starkare än adhesionen. Dock är 

det svårt att applicera lyftkraft i praktiken på små partiklar. Nästa mekanisk är att tillföra glid 

vilket skapar friktion mot ytan av detaljen. Den sista mekanismen är rullning. Kanegsberg & 

Kanegsberg (2011) beskriver även ett antal metoder för att avlägsna partiklar från ytan hos en 

komponent. Dessa är hydrodynamisk avlägsning, akustisk rengöring (ultraljudsavlägsning och 

megasonic), borsttvätt, och kemisk rengöring (Kanegsberg & Kanegsberg, 2011). 

3.5 Kantbrytning 

Vid skärning av metal uppstår ofta grader då skärverktyget närmar sig kanten av arbetsstycket. 

Gillespie (1999) definierar en grad som en liten deformerad rest efter skärningen. Författaren 

menar att graden är det resterande kanten eller ojämnheten som stannar kvar på komponenten. 

En grad kan beskrivas enligt två mått som tillsammans definierar hur graden ser ut. Dessa är 

gradlängd och rottjocklek. Svårigheten i att ta bort en grad påverkas dels av gradlängden och 

rottjocklek, men även på deformationshärdningen av graden (Gillespie, 1999).  

Duwell & Bloecher (1983) rekommenderar att ta bort grader från komponenter för att reducera 

risken för utmattningsbrott som orsakas av spänningskoncentrationen vid skarpa hörn eller små 

radier. Författarna menar att ett rundat hörn med större radie är hållfasthetsmässigt starkare än 

ett skarpt hörn med små radier. Under användning av en produkt där grader inte avlägsnats är 

risken stor för att små sprickor i materialet kommer att skapas. Dessa sprickor kommer växa 

sig stora tills hela detaljen spricker och förstörs (Duwell & Bloecher, 1983).  

Wick & Veilleux (1985) menar att kantbrytning, även kallat gradning, är en metod för att ta 

bort grader. Enligt Gillespie (1999) gradar de flesta metallindustrier bort grader från sina 

produkter med gradborstar. Författaren hävdar att detta är på grund av att borstar gradar 

effektivt, flexibelt, snabbt, samt att de är relativt billiga. Författaren påstår att det som påverkar 

aggressiviteten i gradningen med borstar är borsten i sig: trådarnas längd, diameter, textur och 

material. Dessutom påverkar även hastigheten borsten roterar med och tiden som gradningen 

pågår (Gillespie, 1999).  
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Keating (1983) menar att när en borste används vid kantbrytning kommer material från borsten 

kontaminera komponenten. Till exempel påstår författaren att en mässingborste kommer ge en 

gulaktig beläggning på komponenter av stål och nylonborstar kommer smeta ett tunt lager av 

nylon över komponenter. För att undvika dessa beläggningar bör rikligt med kylvatten användas 

samtidigt som tiden och hastigheten som kantbrytningen genomförs bör minskas (Keating, 

1983). Dessutom menar Scheider (1991) att en nylonborste kommer samla på sig material från 

detaljen som gradas. Om samma borste används för att grada olika typer av detaljer kan detta 

vara ett problem eftersom borsten då kommer kontaminera detaljerna med främmande material 

(Scheider, 1991).  
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4 Resultat och analys 
Detta kapitel presenterar resultatet och analysen från DMAIC-faserna som kom från 

användandet av aktiviteterna som beskrevs i metodkapitlet. I kapitlet finns OBS-rutor som 

uppmärksammar det mest väsentliga från datainsamlingen. 

4.1 GKNs Low-Pressure Turbine case 

GKN Aerospace är en oberoende leverantör av motorkomponenter, strukturer och 

specialproduktion till flyg- och rymdindustrin. Bland annat är de tillverkare av komponenter 

till över 90 procent av världens civila flygplan. GKN Aerospace Engine System producerar 

metalliska och komposita motorkomponenter till flygplan och rymdraketer. En av dessa 

komponenter är ett lågtrycksturbinhus, på engelska ’low-pressure turbine case’ vilket 

hädanefter förkortas till LPT case. I Trollhättan produceras flera olika sorters LPT case-detaljer 

som används i olika motorer av olika flygplan.  

Enligt ett internt informationsmaterial, samt intervju med detaljansvarig, är LPT case-

komponenten en del av den bakre delen av flygplansmotorn. Den driver fläkten och 

lågtryckskompressorn genom att utnyttja energin i utloppsflödet från högtrycksturbinen. En 

turbin består av ett antal steg, bland annat av ett ledskenesteg och ett rotorsteg. Ledskenorna 

styr gasflödet så att arbetet effektivt kan tas ut i rotorsteget. Antalet steg i en turbin är bland 

annat beroende av hur mycket arbete som krävs för att driva fläkten och lågtryckskompressorn. 

Funktionen av LPT case-modulen är att vara en lastbärande struktur mellan turbinstativet och 

andra strukturer i motorn. Den måste även hålla ledskenor och yttre tätsegment på rätt plats. 

Detta görs genom att ledskenorna och tätsegmenten monteras i ett antal maskinbearbetade spår 

på insidan av LPT case-modulen.  

Enligt en detaljansvarig måste LPT case-modul hålla vid extraordinära driftsfall som till 

exempel om ett turbinblad skulle lossna. Då måste LPT case-modulen kunna hålla inne denna 

så att den inte flyger ut från motorn. Dessutom utsätts LPT case-detaljen för upp till ca 800 

Celsius som materialet måste klara. Samtidigt har LPT case-komponenten krav på att den ska 

vara billig, ha låg vikt, och uppnå en god livslängd.  

4.1.1 X LPT case  

GKN i Trollhättan producerade många olika LPT case-moduler, en av dessa var till 

flygplansmotorn X4. X användes till ett några av världens mest producerade civila flygplan5 

och var designad och tillverkad av en världsledande motortillverkare5. GKN tillverkade 5006 X 

LPT case-moduler per år.  

                                                 
4 Motorn heter någonting annat, men på grund av sekretess skriv ej det verkliga namnet ut. I rapporten kommer 

denna motor benämnas med X.  
5 På grund av sekretess specificeras inte GKNs kunder.  
6 Den verkliga siffran är ej 500. På grund av sekretess skrivs antalet tillverkade X ej ut. 500 visar istället på ett 

exempel.  
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GKN hade en standardiserad tillverkningsprocess för att tillverka en X LPT case. Den totala 

ledtiden var i genomsnitt 37 veckor och processen startade genom att detaljen göts av en 

nickellegering8. Därefter skedde ett antal fräs- och svarvoperationer innan den genomgick 

kantbrytning. Efter kantbrytning skedde en manuell rengöring för att tvätta bort partiklar. Denna 

rengöring hade syftet att göra detaljen ren inför ett antal kvalitetskontroller innan komponenten 

var redo att monteras och sedan levereras till den externa kunden. Ett antal enklare 

rengöringsoperationer skedde även efter den manuella rengöringen, men dessa kunde endast ta 

bort enklare kontamineringar, såsom fett, vilket uppkom under kvalitetskontrollerna.  

I Figur 7 presenteras en processkarta för tillverkningsprocessen för X LPT case. I kartan slås 

de bearbetande aktiviteterna innan gradning ihop till en aktivitet eftersom de saknar relevans i 

detta examensarbete.  

Figur 7 - Processkarta X LPT case 

4.1.2 Kontaminering av X LPT case innan manuell rengöring 

Under tillverkningsprocessens gång skapades mycket smuts i form av partiklar som 

kontaminerade detaljen. Mycket av detta härstammade från kantbrytning i robot, aktiviteten 

precis innan manuell rengöring. Denna genomfördes med en borste gjord i nylon och aluminium 

med slipmaterial av kiselkarbid. Dock skapades det partiklar även från tidigare operationer, 

enligt en tidigare studie som utfördes på partiklar på X LPT case.  

Partiklarna var mycket fina och en individuell partikel kunde inte uppfattas med blotta ögat. 

Dessa partiklar kletades ihop och la sig över insidan av detaljen, framförallt centrerat kring de 

delar där kantbrytningen hade genomförts, se Bild 1. 

                                                 
7 Den exakta tiden skrivs ej ut på grund av sekretess 
8 Legeringsbenämning: Inconel 718 
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Svepelektronmikroskopet, som användes i mätfasen, visade att smutsen kletades ihop av ett 

material som till stor del bestod av kol. En kvalificerad gissning var att det var nylonet som 

smetades av gradborsten under gradning. Liknande nylonbeläggning hade identifierats på andra 

produkter som gradades med samma typ av borste. I nylonsmeten fanns partiklar som av till 

stor del var sammansatta av kisel och kol. Därför antogs detta vara kiselkarbid som 

härstammade från gradborsten. Dessutom fanns många partiklar gjorda av nickel. Eftersom X 

LPT case är gjord av en nickellegering drogs slutsatsen nicklet som mikroskopet identifierade 

kom från komponentens material. Detta var troligt eftersom kantbrytnings syfte var att borsta 

bort grader som består av samma material som komponenten. Utöver dessa förekom även en 

del aluminiumpartiklar på detaljen som, likt kiselkarbiden, troligast kom från borstverktygen i 

kantbrytning.  

 

4.2 Manuell rengöring av X LPT case 

Den manuella rengöringen som skedde efter robotgradningen syftade till att tvätta bort smutsen 

som bildats under tillverkningen och kantbrytningen av detaljen. Den manuella rengöringen av 

LPT case skedde vid en rengöringsstation där totalt tre operatörer arbetade i olika skift. 

Stationen rengjorde flera olika sorters produkter med en mängd olika metoder. 

Rengöringsmetoden för X LPT case var en standardiserad procedur som hade en beskrivning 

för hur den skulle utföras. Operatörerna var dock vana vid att rengöra LPT case och hade inget 

behov av att läsa instruktionen för hur rengöringen skulle genomföras, och de hade utvecklat 

egna individuella stilar för rengöringen. Totalt tog rengöringen i genomsnitt 1,2 timmar att 

genomföra per detalj. Nedan presenteras stegen kortfattat: 

1. Komponenten kontrollerades att det inte fanns några tusch- och tejprester från tidigare 

aktiviteter.  

OBS 1: X LPT blev smutsig  

under produktionen och rengöring krävdes 

Bild 1 - Kontaminering av X LPT case 
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2. Därefter användes en rundsling för att lyfta detaljen, se Bild 2. Detta för att kunna 

placera detaljen i en vagga där själva rengöringen utfördes, se Bild 3. I denna vagga 

kunde operatören rotera detaljen för att kunna rengöra överallt.  

3. Detaljen spolades med vatten PL 3071.  

4. Detaljen borstades invändigt med fiberborste och vatten.  

5. Rengöringslösning påfördes varefter detaljen återigen borstades med fiberborste. 

Högtrycksvatten spolades på detaljen för att rengöringslösningen inte skulle torka in.  

6. En kvalitetskontroll genomfördes genom att operatören torkade över detaljen med en 

vit trasa medan detaljen fortfarande var blöt. Om det var smuts på detaljen skulle det 

visa sig på trasan genom att den blev smutsig. Detta innebar att rengöringen skulle göras 

om från början. Om detaljen däremot var ren från partiklar visades detta genom att 

trasan fortfarande var ren. Om så var fallet kunde rengöringen fortsätta. Först torkades 

hela detaljen torr med vit trasa. Därefter genomfördes ytterligare en kvalitetskontroll 

med vit trasa då detaljen var torr. Om trasan blev smutsig skulle rengöringen göras om 

från början; om trasan var ren skulle proceduren fortsätta och detaljen sköljdes i rent 

hett avjoniserat vatten. Se Bild 4 som visar en vit trasa efter ”vit trasa”-testet. Trasan är 

helt ren efter testet vilket innebär att detaljens renhet är godkänd. 

Bild 2 - Rundslinga för att lyfta LPT case Bild 3 - Manuell rengöring av LPT case i vaggan 
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7. Sist avlägsnades eventuella vattensamlingar med sugmunstycke och luftpistol genom 

att komponenten blåstes torr med ren oljefri tryckluft. Därefter var den manuella 

rengöringen klar och detaljen var redo att skickas vidare till nästa aktivitet i processen.  

 

4.2.1 Arbetsmiljöproblemet 

Det var känt sedan tidigare att den manuella rengöringen av LPT case utgjorde ett 

arbetsmiljöproblem för operatörerna. Detta uppmärksammades under arbetet med 

släktskapsdiagrammet som var det första verktygen som användes i definierafasen. Se Figur 8 

för en digital kopia av släktskapsdiagrammet.   

 

Figur 8- Digital kopia av släktskapsdiagrammet 

OBS 2: För att rengöra X LPT case användes manuell rengöring.  

Bild 2 - Vit trasa efter godkänt "vit trasa"-test 
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Släktskapsdiagrammet resulterade i sex områden som är problematiska kring renhet. De är (i 

ordning av flest poäng till minst): 

Tabell 4 - Områden som är problematiska kring renhet. De är i ordning av flest poäng till minst 

Rangordningen från prioriteringen 

14 poäng Rengöringsmetod 

13 poäng Ergonomi 

7 poäng Förståelse av smuts 

6 poäng Oklara förutsättningar 

4 poäng Gradningsmetod 

4 poäng Renhetskrav 

Det som fick mest poäng vid prioriteringen var rengöringsmetod, alltså manuell rengöring. 

Rengöringsmetoden visade sig även vara direkt kopplad till alla andra områden. Se Figur 9 som 

visar släktskapen mellan de olika områdena.  

 

Figur 9 - Sambanden från släktskapsdiagrammet 

Ergonomi, som fick näst flest poäng, var en direkt konsekvens av rengöringsmetoden som 

användes. Anledningen till att den nuvarande rengöringsmetoden användes var alla de andra 

områdena som släktskapsdiagrammet resulterade i.  

4.2.2 GKN stävar efter god arbetsmiljö 

Enligt intervjuer med avdelningen som jobbar med hälsa för de anställda på GKN strävar de 

alltid efter att uppnå god arbetsmiljö för alla anställda. Detta gäller flera olika sorters 

arbetsmiljö, till exempel social- och psykisk hälsa. GKN vill ta hand om sina anställda och göra 

det möjligt för dem att jobba hela livet. Hälsa och välmående är några av de värdeord GKN 

jobbar utefter. Anledningen till att ergonomiproblemet med den manuella rengöringen inte hade 

åtgärdats innan detta examensarbete var på grund av att problemet inte hade lyfts och 

prioriterats, samt att skadorna ansågs som relativt lindriga. 

4.2.3 Belastningar som skadade över tid 

Tre operatörer jobbade på tvättstationen. Två av dem hade jobbat där länge och en bara en 

månad. Det var de två operatörerna som jobbat länge som upplevde ergonomiproblemet med 

rengöringen. De fick skador i ländrygg, axlar, armbågar och handleder. Problemen växte fram 

över tid. I början när de var nya på stationen upplevde de inga skador för att de hann vila upp 

sig mellan varje komponent de rengjorde. Men efter några månader märkte de att kroppen inte 

hann återhämta sig helt utan skadan ökade successivt över tid.  
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”Arbetet [med den manuella rengöringen av LPT case] är tungt och slitsamt. Jag orkar 

inte jobba kvar här utan kommer faktiskt byta arbete. Detta är inte hållbart för min kropp. 

Jag vill hålla hela livet ut”.  

- Operatör som jobbat en längre tid med den manuella rengöringen 

Den nya operatören uppgav att den manuella rengöringen av LPT case var tung, men hen 

upplevde det inte som ett problem. 

”Man jobbar hårt och ser ett konkret resultat. Det blir verkligen renare. [Att rengöra LPT 

case] är det roligaste vi gör på denna station”. 

- Operatör som jobbat ca en månad 

Operatörernas beskrivning av skadorna hade många likheter med informationen från 

litteraturgenomgången angående arbetsmiljö. De fysiska skadorna operatörerna upplevde var 

belastningsskador som uppkommit i samband med fysiskt arbete.  

4.2.4 RULA bekräftade att ergonomin var dålig 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment) var en del av analysfasen. Den ifyllda mallen av RULA 

mallen ses i Figur 10. Resultatet av RULA-analysen var att den manuella rengöringen hade en 

ergonomi av nivå 6. Detta var den näst högsta nivån som RULA-analysen kunde resultera i och 

innebar att arbetsmetoden borde åtgärdas snarast eftersom metoden medförde hög risk att 

operatörerna skulle komma till skada.  

 

Figur 10 - Ifyllda RULA-mallen 
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Under rengöringen behövde operatörerna använda rörelser som la belastning på kroppen som 

inte var ergonomiska. Ibland krävdes att operatörerna borstade ovanför huvudet och ofta 

tvingades de böja på ryggen för att komma åt. Dessutom behövde de applicera muskelstyrka i 

själva borstningen och trycka hårt. Se Bild 5 och Bild 4 för att se några av de rörelser och 

kroppspositioner operatörerna använde i rengöringen.  

 

Bild 4 - Manuell rengöring av LPT case (2) 

Det som gjorde situation gångbar trots det höga RULA-värdet var att det var relativt sällan X 

LPT case behövde rengöras. Oftast krävdes det inte att en operatör tvättade fler än cirka två X 

Bild 3 - Manuell rengöring av LPT case (1) 
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LPT case-moduler i veckan eftersom endast 5009 moduler producerades varje år, samt att de tre 

operatörerna på rengöringsstationen kunde dela bördan mellan sig. Det gjorde att operatörerna 

hann vila upp sig någorlunda mellan varje komponent de tvättade. På så sätt hölls skadorna till 

ett minimum, trots att smärtor märktes av bland de operatörer som varit på stationen en längre 

tid. 

 

4.3 Ny LPT case 

Under 2017 introducerades två nya LPT case-typer till produktionen på GKN i Trollhättan. Den 

var till en motor som hette Y10 som gjordes av en stor tillverkare av flygplansmotorer11. Det 

fanns två varianter av motorn som var till olika flygplan. Dessa komponenter var på många sätt 

lika X LPT case-modulen: de hade liknande tillverkningsprocess och liknande dimensioner som 

X LPT case. Den hade samma krav på renhet som X LPT case-modulen och arbetsbördan för 

operatörerna vid den manuella rengöringen att rengöra en Y LPT case skulle vara samma som 

för X LPT case.  

Skillnaden mellan X och Y LPT case var antalet som producerades. Produktionsvolymen av X 

LPT case hade varit 50012 per år och skulle under 2017 trappas ned till att bli noll några år 

senare. Y LPT cases produktionsvolym skulle däremot gå från noll till ungefär 80012 per år, 

alltså ca 60 procent fler än X LPT cases produktionsvolym.  

En konsekvens av denna upptrappning i mängd LPT case-moduler som behövde rengöras var 

att operatörernas risk för belastningsskador med stor sannolikhet skulle förvärras. Detta skulle 

kunna påverka hela tillverkningsprocessen av Y LPT case ifall operatörerna plötsligt tvingades 

sjukskriva sig.  

 

4.4 Kostnadskalkyl manuell rengöring 

Kostnadskalkylen gjordes i mätfasen och är enbart en schablonmässig kostnadskalkyl för att få 

en övergripande förståelse för vad den manuella rengöringen kostar varje år. Kostnaden för att 

rengöra LPT-detaljerna manuellt berodde på hur många komponenter som rengjordes varje år, 

vad rengöringen kostade per timme, och hur lång tid det tog att rengöra en detalj. Dessa siffror 

                                                 
9 Denna siffra har ändrats i rapporten på grund av sekretesskäl. 
10 Det riktiga namnet på motorn används inte av sekretesskäl. Motorn heter inte Y på riktigt 
11 På grund av sekretess specificeras inte GKNs kunder.  
12 Denna siffra har ändrats i rapporten på grund av sekretesskäl. 

OBS 3: Den manuella rengöringen av X LPT case innebar ett ergonomiproblem som 

ledde till belastningsskador för operatörerna. 

OBS 4: Arbetsmiljöproblemet kopplat till att rengöra LPT case skulle bli värre 

under 2017 och framåt på grund av ökad produktionsvolym i samband med 

introduktionen av Y LPT case. 



 

 

 

 

 
Sida 31 

 
  

hämtades från GKNs datafiler. Dessutom kunde omarbete tillföra en kostnad, men eftersom det 

uppstod så pass sällan inkluderades det ej i kalkylen.  

50012 X-komponenter rengjordes varje år och genomsnittligt tog det ca 1,212 timmar att rengöra 

en detalj. Kostnaden för att använda rengöringsstation är 120012 kr per timme. 

500
𝑠𝑡

å𝑟
∗ 1,2

𝑡𝑖𝑚

𝑠𝑡
∗ 1200

𝑘𝑟

𝑡𝑖𝑚
= ~700 000

𝑘𝑟

å𝑟
  (1) 

Eftersom Y-komponenten var lik var dennes kostnadskalkyl på liknande vis. Skillnaden är att 

då handlar det om cirka 80012 detaljer per år. 

800
𝑠𝑡

å𝑟
∗ 1,2

𝑡𝑖𝑚

𝑠𝑡
∗ 1200

𝑘𝑟

𝑡𝑖𝑚
= ~1 100 000

𝑘𝑟

å𝑟
   (2) 

Det var svårt att översätta arbetsmiljöproblemet i pengar. GKN mätte ofta arbetsmiljöproblem 

i form av sjukskrivningar och hur många dagar som förlorats för att operatörer tvingats 

återhämta sig. Eftersom ingen hade sjukskrivit sig än gick det inte att omvandla 

arbetsmiljöproblemet till en ekonomisk kostnad. 

Dessutom behövde detaljerna transporteras från C-verkstaden där kantbrytningen genomfördes 

till A-verkstaden där den manuella rengöringen skedde. Sen behövde detaljen transporteras 

tillbaka till C-verkstaden för den första kvalitetskontrollen. Transportkostnaden och själva 

transporttiden i sig var försumbara, däremot tillkom en del ledtid till processen eftersom 

detaljen behövde vänta i kö på att transporteras iväg, och sedan vänta i kö innan den manuella 

rengöringen startade. Enligt datafilerna adderade detta en genomsnittlig ledtid på 8013 timmar 

per detalj. 2013 av dessa tillkommer innan rengöringen, varav 1013 är väntan på att transporteras 

från aktiviteten innan, och 913 är väntan innan detaljen rengörs. 6213 timmar går mellan den 

manuella rengöringen och den första kvalitetskontrollen varav 1113 är väntan på transport, och 

5113 timmar är kötid innan kontrollen startar.  

 

4.5 Kundens krav 

Anledningen till att rengöring genomförs på detaljen är för att den interna och den externa 

kunden kräver en viss nivå av renhet. Y LPT case har exakt samma renhetskrav som X LPT 

case.  

4.5.1 Extern kund 

Ritningen för X LPT case-modulen kravställde visuell inspektion enligt ett dokument som 

beskrev visuell inspektion, som i sin tur hänvisade till ett annat dokument som beskrev 

acceptansgränser vid visuell inspektion. Detta dokument tog upp att på en detalj som X LPT 

case fick inga felaktigheter enligt en lista infinna sig. Denna lista tog bland annat upp att inga 

                                                 
13 Denna siffra har ändrats i rapporten på grund av sekretesskäl. 

OBS 5: Den manuella rengöringen av Y LPT case skulle kosta drygt 1 miljon kr per 

år och adderade många timmar ledtid till processen. 
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substanser eller vätskor fick kontaminera detaljen. Vid leverans av detaljerna kontrollerade 

kundens representant detta genom att dra med en vit trasa över detaljen och se om den blir 

smutsig. Ytterligare ett krav den externa kunden hade var att detaljerna skulle ha genomgått de 

kvalitetskontroller som är bland de sista aktivisterna i detaljernas tillverkningsprocess. 

4.5.2 Intern kund 

Den interna kunden var de som genomförde de olika kvalitetskontrollerna efter den manuella 

rengöringen. Deras krav kom som ett resultat av att kvalitetskontrollerna skulle utföras. För att 

dessa skulle kunna genomföras utan störningar krävdes att detaljen var tillräckligt ren. Därför 

hade de samma krav som den externa kunden på renhet, nämligen att detaljen skulle vara ren 

nog att klara testet med vit trasa. Om trasan efter testet fortfarande var vit och ren innebar detta 

att detaljen var godkänd och kunde skickas vidare till kontrollerna.   

I intervjuer med operatörerna vid kvalitetskontrollerna efter den manuella rengöringen uppgav 

de att det hade förekommit att detaljerna inte blivit tillräckligt rena. Då brukade de själva torka 

av detaljen en extra gång. Ibland var det dock så pass mycket smuts kvar att de var tvungna att 

skicka tillbaka detaljen för att rengöras igen. Genom att studera data över omarbeten visade det 

sig dock att det endast handlade om ett fåtal detaljer som hade skickats tillbaka, och det var för 

flera år sedan. Sedan dess hade alla detaljer från den manuella rengöringen officiellt blivit 

godkända, trots att det kan ha förekommit tillfällen då operatörerna vid kontrollstationen behövt 

rengöra komponenterna själva innan de genomförde kontrollen. Det skapas alltså variationer i 

resultatet efter den manuella rengöringen, men det finns ingen tillförlitlig data som bekräftar 

detta. 

 

4.6 Rengöring på GKN 

En produkt som var för smutsig för nästa processaktivitet levde inte upp till specifikationerna 

och klassades därför som avvikande av GKN. Annars fanns risk att allvarliga fel och defekter 

uppstod senare i produktionen och i användningen hos kunden. GKN hade metodägare och 

metodtekniker som jobbade för att rengöring av de tillverkade produkter genomfördes effektivt, 

samt att krav som ställdes på rengöringsmetoden av både kunder och myndigheter uppfylldes.  

4.6.1 Faktorer som tillämpas vid rengöring på GKN 

I intervjuer med metodägare och -tekniker för rengöring framkom att GKN främst applicerade 

fyra olika faktorer för att rengöra. Dessa är mekanisk energi, kemikalier, tid och temperatur, se 

Figur 11. Dessa fyra kombinerades på olika sätt i olika rengöringsmetoder. Till exempel 

utnyttjade tanktvätt mer utav faktorerna kemikalier och temperatur, medan manuell rengöring 

använde desto mer mekanisk energi i jämförelse. Olika typer smuts som fanns på GKN krävde 

olika rengöringsmetoder. Viss smuts reagerade mer på någon eller några av dessa fyra faktorer 

OBS 6: Den interna och externa kunden krävde att komponenterna skulle klara 

testet med vit trasa. Den manuella rengöringen var oftast tillräckligt bra för att 

uppnå kraven. 
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än de andra. De kunde även kompensera varandra; om en faktor inte fanns att tillgå kunde ibland 

de andra användas mer för att uppnå renhet.  

 

Figur 11 - Faktorerna som behövs för att rengöra detaljer  

4.6.2 Rengöringsutrustning på GKN 

GKN har flera olika sorters metoder för rengöring som passar till olika detaljer och typer av 

smuts. De fyra faktorerna mekanisk energi, kemikalier, tid och temperatur utnyttjas på olika 

sätt i de olika rengöringsmetoderna.  

De rengöringsmetoder som fanns kan delas in i kemisk rengöring och icke kemisk rengöring. 

De rengöringsmetoder som finns på GKN presenteras i  

Tabell 5. Förutom dessa var rengöring ibland direkt integrerad vid tillverkningen, de 

presenteras inte i tabellen.   

 

Tabell 5 - Rengöringsmetoder vid GKN 

Kemisk rengöring Icke-kemisk rengöring 

Med organiskt lösningsmedel Blästring 

Tvättmaskin Rübig Trumling 

Kar med alkaliskt vattenbaserat rengöringsmedel Borste 

Betning Slipduk 

Tvättmaskin med vatten eller vattenbaserat rengöringsmedel Scotch Brite 

Manuell spolning/högtrycksregnöring  

Kosmetisk avtorkning med lösningsmedel   

Pimpstenspasta  

 

Bland de rengöringsmetoder som fanns tillgängliga på GKN var det få som använde en 

betydande mängd mekanisk energi. Den stora mängd partiklar på X LPT case krävde att 

mekanisk energi användes vid rengöringen. Därför användes manuell rengöring, för den 

mekaniska energin kom från borsten som tryckte bort partiklarna från ytan.  



 

 

 

 

 
Sida 34 

 
  

Det var inte helt säkert vad det var som påverkar adhesionen av partiklarna på X LPT case eller 

hur stark den var. Enligt litteraturen är det tre olika sätt som påverkar hur stark adhesionen är: 

van der Waals-krafter, elektrostatisk laddning, eller kemiskt bindning. Detta hann 

examensarbetet inte undersöka. Bland intervjupersonerna var ingen riktigt säker på vad som 

påverkade adhesionen, och det rådde inte konsensus. Däremot misstänktes elektrostatisk 

laddning och van der Waals-krafter.  

 

4.6.3 Nytt koncept för att säkra renhet behövdes 

Den manuella rengöringen var inte ergonomisk och därför inte hållbar. Men ingen av 

utrustningen på GKN skulle vara lämplig för att tvätta bort smutsen. Konsekvensen av detta var 

att ett nytt koncept som kunde säkerställa att X- och Y-detaljerna blev rena behövde tas fram 

som inte utgjorde ett arbetsmiljöproblem.  

Dessutom skulle det nya konceptet behöva uppnå ett antal kriterier för att passa in i 

tillverkningsprocessen av LPT case. I intervjuer med olika personal som jobbade med 

processförändring, inköp, och investeringsbeslut framkom att om en process ska förändras 

måste den passa in. Framförallt gäller detta om det handlar om investeringar, då vill GKN att 

processen ska bli mer lönsam och spara in pengar. Annars förkastas förslaget om förbättringar.  

 

4.7 Krav på rengöringsprocessen  

Träddiagrammet i Figur 12 presenterar de krav som ställdes på rengöringsprocessen. Arbetet 

med diagrammet resulterade i ett antal parametrar som det nya konceptet förväntades uppfylla. 

De tre huvudrubrikerna är anpassning, inre effektivitet och yttre effektivitet. Enligt Page (2010) 

är dessa tre områden viktiga vid förbättring av processer, därför användes de som grund i 

träddiagrammet. Under dessa huvudrubriker förgrenas sedan alla de parametrar som är viktiga 

för lösningen. Nedan följer en kort beskrivning av vad varje parameter innebär baserat på 

diskussionerna vid arbetet med träddiagrammet. 

OBS 7: Av den rengöringsutrustning som fanns på GKN valdes manuell rengöring 

på grund av mekanisk energi. Ingen annan utrustning på GKN var känd som lika 

effektiv som manuell rengöring. 

OBS 8: Ett nytt koncept behövde utvecklas som eliminerade arbetsmiljöproblemet 

samtidigt som det var långsiktigt lönsamt.  
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Figur 12 - Digital kopia av träddiagrammet 

Genomförande 

Det föreslagna konceptet skulle vara praktiskt möjligt att införa på GKN. Tekniken för 

konceptet behövde finnas och personalen behövde vara villiga att implementera konceptet i 

produktionen.  

Processkostnad 

Kostnaden för att genomföra aktiviteten som rengör skulle vara så låg som möjligt. Denna 

parameter innefattade alltså både kostnad per tidsenhet att köra aktiviteten, hur lång tid 

aktiviteten tog att genomföra per detalj, materialförbrukning etc.   

Investeringskostnad 

Kostnaden att införa utrustning för lösningen skulle vara så låg som möjligt.  

Ledtid 

Processens totala ledtid skulle vara så låg som möjligt. Detta inkluderade lager-, kö- och 

transporttider mellan aktiviteter, men även konceptets cykeltid. Dessa var direkt kopplade till 

lagerhållningskostnader och kapitalbindning. Desto kortare ledtider desto lägre skulle 

produkter i arbete (PIA) bli. Detta skulle innebära att kapitalbindningen blev lägre. Denna 

parameter hade även en stark koppling till det Lean.  

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö var självklart en parameter som var viktig att ta hänsyn till eftersom det var starkt 

kopplat till examensarbetets syfte. Det nya konceptet skulle förbättra arbetsmiljön för 

operatörerna vilket innebar att de ej skulle komma till fysisk eller psykisk skada som resultat 

av processen. Detta innefattade både fysiska rörelser eller kontakt med farliga ämnen. 
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Godkänt för materialet 

Detaljerna fick ej komma till skada under rengöringen; rengöringen kunde inte förstöra 

materialet, dimensioner eller andra viktiga egenskaper hos detaljen. Denna parameter 

innefattade även att rengöringen inte skulle tillföra något som påverkade efterkommande 

aktiviteter i processen. Endast smutsen skulle bort, inget annat fick ske.  

Robusthet 

Detta handlade om att lösningen var tvungen att klara av att framgångsrikt rengöra detaljerna 

utan att variationer uppstod i resultatet. Detaljerna skulle alltid bli rena efter 

rengöringsprocessen utan att avvikelser tillkom, vilket skulle gjort att kraven på renhet inte 

uppfylldes. Om variation uppstod skulle det leda till omarbete, vilket skulle hållas till minimum.  

Miljövänlighet 

Lösningen skulle ej göra skada på miljön i form av utsläpp av växthusgaser eller andra 

kemikalier som hade negativ inverkan på naturen eller människors hälsa.   

Automation 

GKN strävar efter att göra sina processer automatiserade för att öka effektivitet, minska 

variationer från operatörer, och att öka styrbarheten.  

Renhet  

Denna parameter handlade om att detaljerna var tvungna att bli tillräckligt rena för att leva upp 

till kraven satta av intern och extern kund.  

Anpassning 

Lösningskonceptet skulle kunna anpassas till andra sorters detaljer. Om GKN i framtiden 

introducerade en ny komponent som skulle rengöras efter kantbrytning skulle även de kunna 

används i konceptet.  

4.7.1 Viktning av parametrarna 

De slutgiltiga parametrarna gavs en viktning för att spegla hur viktig de var att uppfyllas. Det 

fanns fyra olika nivåer av viktning, dessa var ett, tre, nio och krav. Krav var den högsta nivån. 

Kriterierna som var krav var absolut nödvändiga uppnås av lösningskoncepten. Ett koncept som 

inte uppnådde något av dessa krav skulle förkastas. Nio var det högsta siffervärdet; en 

parameter med nio var ytterst viktig för processen och skulle gärna uppnås vid lösningen. Till 

exempel hade parametern arbetsmiljö fått nivå nio vilket innebar att det nya konceptet borde 

förbättra arbetsmiljön. Parametern ledtid däremot var inte lika viktig i sammanhanget varför 

den endast tilldelades nivån tre.   

 

OBS 9: En förändring av rengöringen bör uppnå ett antal viktiga kriterier för 

processen, inte enbart bättre arbetsmiljö. 



 

 

 

 

 
Sida 37 

 
  

4.8 Benchmarking  

Vid benchmarkingen, som var en del av förbättrafasen, besöktes Powertrain Production 2017-

04-03 som ligger i Skövde och är en del av Volvo Group Trucks Operations. De tillverkar 

dieselmotorer och motorkomponenter. Under detta besök beskrev en Cleanliness technician hur 

de jobbade med partikelrenhet av motorblocken. 2017-04-27 besöktes GKN Driveline i Köping 

som tillverkar och monterar fyrhjulsdrift till bilar. De bearbetar bland annat aluminiumhus, 

kronhjul och axlar. Deras huvudsakliga produkter är hypoid-kuggar. Vid besöket berättade en 

anställd med titeln Quality Technician Cleanliness om deras arbete med partikelrenhet. Både 

Volvo Powertrain och GKN Driveline var medlemmar i en förening som jobbade för att lära 

mer om renhet och rengöring. Det är en grupp där medlemmarna utbytte kunskap och 

erfarenheter.  

Framförallt tre områden undersöktes vid besöken: 

• Vilken metod företagen använde för att rengöra sina komponenter från partiklar 

• Hur de mätte och styrde partikelrenhet 

• Vilka krav de hade på partikelrenhet 

Detta jämfördes sedan med hur GKN jobbade med renhet och vad GKN kunde dra nytta av 

eller lära sig av den andra organisationen.  

4.8.1 Rengöringsmetod 

Powertrains motorblock hade intrikata gångar och cylindrar som hade olika krav på renhet. 

Detta innebar att Powertrain jobbade med en leverantör av rengöringsutrustning som skapat en 

specialanpassad automatiserad tvättmaskin som med högtryckstvätt kom åt och kunde anpassa 

intensiteten utifrån de krav som fanns i de olika områdena. Den mekaniska energin tillkom av 

den vätska som sprutades på ytan av detaljen. GKN Driveline hade också köpt in 

rengöringsutrustning från leverantör som hade anpassats utefter deras renhetsbehov.  

4.8.2 Mätsystem 

Både Powertrain och GKN Driveline hade ett avancerat mätsystem där de plockade ut ett antal 

komponenter från produktionen efter rengöringen. En vätska läts rinna igenom de partier som 

skulle mätas. Vätska filtrerades sedan för att samla ihop de partiklar som vätskan samlat på sig. 

Därefter undersöktes filtret i mikroskop som automatiskt räknade antalet partiklar och 

kategoriserade dem utefter olika storlekar. Det fanns ingen säkerhet i att vätskan lyckades få 

med sig alla partiklar, men kravet var satt till den mängd som vätskan samlade upp, inte det 

faktiska antalet partiklar i motorblocken. Om mycket partiklar samlades upp i vätskan och 

hamnade på filtret innebar detta att mycket partiklar befann sig i motorblocket.  

Ibland använde Powertrain även partikelstämplar. De användes genom att appliceras på en yta 

där mängden partiklar skulle mätas. Stämpeln använde ett klister för att samla på sig de partiklar 

som var närvarande vid ytan som testades. Stämpeln köptes in från en leverantör dit stämplarna 

sedan skickades tillbaka för analys. Några dagar senare fick Powertrain en rapport som 
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presenterar hur många partiklar, vilken storlek partiklarna var i, samt vilka material partiklarna 

var gjorda av. Fördelen med detta mätsystem var att en mängd olika ytor kan mätas för att få 

en förståelse för specifika platser, antingen på tillverkade detaljer men även lådor och 

transportytor. Efter besöket beskrev GKNs metodägare för rengöring att sådana stämplar 

kontaminerar den yta som mäts och därför inte ska användas på GKNs produkter.  

4.8.3 Krav på renhet 

Powertrain hade tydliga krav på partikelrenhet. Från kund fick de specifika mått på hur många 

partiklar av olika storlekar och typer av material som godkändes för de olika delarna. Detsamma 

gällde GKN Driveline.  

X LPT case på GKN hade inte alls lika höga eller specifika krav på partikelrenhet. Kravet var 

att testet med vit trasa blev godkänt. Detta innebär att GKN inte behöver sikta mot att bli lika 

noggranna på rengöring av LPT case-komponenterna som Powertrain var av sina motorblock.  

4.9 Rengöringskoncept 

Under arbetet med matrisdiagrammet, fiskbensdiagrammet och intervjuer, men även vid 

informella samtal, kom en hel del förslag på koncept som skulle lösa problemet med 

arbetsmiljön vid den manuella rengöringen av LPT case-modulen. Nedan följer en kort 

beskrivning av vad några utvalda förslag innebar. Därefter presenteras matrisdiagrammet som 

utvärderar några av dessa koncept mot önskemålen och kraven på processen.  

4.9.1 Automatiserad robotrengöring med rengöringsvätska.  

Eftersom att den manuella rengöringen av X LPT case var standardiserad och bestod av relativt 

enkla rörelser var tanken att en industrirobot borde kunna genomföra den. Detta förslag skulle 

innebära att en ny robotcell köptes in med ett robothus som kunde hantera rengöringsvätska och 

spolvatten. Roboten skulle vara programmerad att följa liknande procedur, och ha liknande 

verktyg och rengöringsvätskor som operatörerna använde vid den manuella rengöringen. 

Fördelen med detta var att renhet skulle kunna garanteras eftersom rengöringen skulle gå till på 

samma vis, förutom att en robot gjorde det istället. Det skulle eliminera arbetsmiljöproblemet 

samtidigt som det skulle minimera variationer i arbetssättet eftersom roboten är mer förutsägbar 

än en människa.  

Dessutom uppskattade intervjupersoner att en robot skulle kunna genomföra rengöringen 

ungefär dubbelt så snabbt som operatörerna vilket ungefär skulle halvera kostnaden för att 

rengöra detaljen som var 1 100 00014 SEK per år för Y LPT case. Robotrengöring skulle alltså 

spara in ca en halv miljon SEK per år (genom antagandenet att robotrengöringen skulle ha 

ungefär samma kostnad som manuell rengöring). Dock skulle detta koncept kräva en 

investering på ca 514 miljoner SEK för att köpa in en ny robotcell som kunde hantera vätskor.  

                                                 
14 Denna siffra har ändrats i rapporten på grund av sekretesskäl. 
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4.9.2 Automatiserad torr robotrengöring i samma robotcell som kantbryter 

Smutsen som producerades vid bearbetning och kantbrytning verkade vara sådan att den 

försvann genom att en trasa eller liknande torra material torkades över ytan. Därför var ett 

förslag att en robot skulle kunna torka över hela detaljen för att på så viss få bort alla smuts. 

Det vore praktiskt om detta implementerades i robotcellen som redan gradar. Då skulle roboten 

efter att den var klar med kantbrytningen byta verktyg till en torr trasa eller liknande och torka 

av all den smuts som skapats. Fördelen med denna lösning var att roboten redan fanns vilket 

innebär att det inte skulle krävas en särskilt stor investering. Dessutom skulle två aktiviteter slås 

ihop till en, nämligen kantbrytning och rengöring. Det skulle spara in ledtid i form av kö- och 

transporttider. Om rengöringen skulle ske direkt i samma robotcell som kantbröt skulle det 

betyda att komponenterna inte skulle behöva transporteras till och från A-verkstaden.  

Kötid inför transport och kötid innan den manuella rengöringen var 2014 timmar i genomsnitt 

per detalj. Tiden inför nästa aktivitet, kvalitetskontroll, var desto längre, men eftersom att 

kötiden inför kontrollen förmodades vara konstant om gradning och rengöring slås ihop till en 

aktivitet skulle endast själva kötiden inför transport försvinna. Den tiden var 1114 timmar per 

detalj. Totalt skulle alltså 3114 timmar sparas in i ledtid per detalj. Detta innebar att om denna 

tid kunde försvinna skulle kapitalbindningen bli lägre genom att produkter i arbete (PIA) blir 

lägre.  

GKNs logistikavdelning räknade schablonmässigt att varje år körs produktion totalt 30814 

dagar. Genom att använda det kan reduceringen i PIA för Y LPT case räknas ut då det antas att 

800 detaljer produceras varje år.   

31

24
∗

1

308
∗ 800 = 3,4    (3) 

Värdet av detaljen vid detta stadium i produktion fås genom att addera materialkostnaden med 

värdet av de förädlingssteg som skett så långt. För X LPT case-detaljen är detta värde 200 00015 

SEK. Detta innebär att kapitalbindningen skulle reduceras med ca 680 00015 SEK. Detta var en 

engångseffekt och skulle inte upprepas år för år.  

Dock skulle detta koncept behöva verifieras, och det var inte säkert att det gick att få 

komponenterna helt rena enbart genom att torka av dem med torr utrustning.  

4.9.3 Införskaffa ny tvättmaskin 

Det fanns inga tvättmaskiner på GKN som kunde applicera den mängd mekanisk energi som 

krävdes i rengöringen för att ta bort partiklarna som la sig på X LPT case-detaljen. Dock fanns 

det leverantörer av sådan utrustning. Volvo Powertrain och GKN Driveline hade likande 

lösningar där de samarbetade med leverantörer och hade skapat specialdesignade tvättmaskiner. 

                                                 
15 Denna siffra har ändrats i rapporten på grund av sekretesskäl. 
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En ny tvättmaskin skulle innebära en omfattande investering och eventuellt en lång process för 

att skapa relation med leverantör. 

4.9.4 Sluta kantbryta 

En bra strategi för att lösa problem är att ta bort rotorsaken till problemet. Därför var ett av 

förslagen att ta bort kantbrytning helt. Detta enligt logiken: ingen gradning, ingen smuts. Dock 

var kantbrytningen i hög grad en värdeskapande aktivitet som tog bort grader från detaljen. 

Dessa grader riskerade annars att leda till allvarliga skador av detaljen under användning. 

Metodägaren för kantbrytning på GKN i Trollhättan sammanfattade det bäst själv: 

”Dålig [eller ingen] gradning är j****** obra för komponentens robusthet”  

- Metodägare för kantbrytning på GKN  

Att ta bort kantbrytningen från processen var alltså inget alternativ. Därför behandlades detta 

förslag inte i matrisdiagrammet. Däremot var det intressant att utreda hur nedsmutsning från 

kantbrytningen skulle kunna minimeras. Det besvarades med hjälp av fiskbensdiagrammet som 

skapades i analysfasen. I Figur 13 presenteras en digital kopia av det färdigställda 

fiskbensdiagrammet.  

 

Figur 13 - Fiskbensdiagram över faktorer som påverkar nedsmutsning vid kantbrytning 

4.9.5 Våtgradning 

Mängden kylvätska var en av de faktorer som var mest intressant att undersöka vidare. Att 

använda mer kylvätska vid kantbrytningen hade två syften, dels skulle verktyget kylas ned och 

dels skulle vätskan skölja bort eventuella partiklar som kan komma från borsten eller 

komponenten, samt annan smuts. Att använda mer kylvätska kallas våtgradning, detta 

genomfördes sedan länge på GKN i Newington, USA. Där hade det förekommit problem med 

aluminiumoxider som kontaminerade produkterna efter kantbrytning. Där fungerade 

våtgradning väl och aluminiumoxiderna rann av komponenten istället för att fästa sig. 
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Metodägaren för kantbrytning skrev i samband med ett besök hos Newington en rapport som 

rekommenderade att alla nya robotceller för kantbrytning skulle vara utrustade för att 

genomföra våtgradning. Detta baseras på ett antal fördelar våtgradning hade jämfört med vanlig 

kantbrytning. Här presenteras några av fördelarna som rapporten tog upp: 

• Möjligt att genomföra gradningen 20-30 procent snabbare 

• 20-30 procent lägre verktygsförbrukning 

• Möjlighet att bryta grövre grader 

• Mängden smuts efter kantbrytning blir mindre 

I intervju med metodägaren poängterades det att dessa fördelar är uppskattade; det är inte säkert 

att de stämmer. En annan internrapport bekräftar att våtgradning att reducera mängden smuts 

jämfört med vanlig gradning, men inte ta bort smutsen helt. Denna rapport var skriven i 

anslutning till ett experiment utfört på X LPT case där våtgradning användes. Studiens slutsats 

var att våtgradning inte skulle ta bort behovet av rengöring helt, men det skulle markant 

reducera mängden smuts. 

Experiment på våtgradning 

För att skapa mer kunskap om våtgradning hade metodägaren genomfört en serie experiment 

inom området. Syftet med dessa experiment var att undersöka om våtgradning hade potential 

att förhindra att en typ av kontamination i form av nylonbeläggning hamnade på ytan av 

komponenten. Detta gjordes genom att både vanlig gradning och våtgradning genomfördes på 

en typ av detalj som hade problem med den typen av kontaminering. Efter gradningen 

jämfördes mängden beläggning på detaljerna för att utvärdera om det var kvar mindre mängd 

kontaminering efter våtgradning kontra vanlig gradning. Resultatet av experimenten visade att 

våtgradning producerade en helt klart mindre mängd smuts. Detta indikerade att våtgradning 

hade potential att vara fördelaktigt om smuts ska minimeras.  

Dock är det viktigt att poängtera att denna typ av kontaminering inte var partiklar, det var alltså 

inte samma typ av kontaminering som X LPT case har. Därför kan inga direkta slutsatser dras 

från det experimentet om hur våtgradning skulle påverka mängden smuts på en LPT case.  

Våtgradningens ekonomiska aspekt 

Förutom fördelen med mindre smuts skulle våtgradning även ha en ekonomisk effekt. Att 

genomföra normal kantbrytningen i roboten på en X LPT case tog 716 timmar och kostade 1 

00016 SEK per timme. Utöver det tillkom en verktygförbrukningskostnad på 1 30016 SEK per 

detalj. För Y LPT case skulle det bli liknande siffror.  

Genom att utgå från den lägre estimeringen om att det kommer gå 20 procent snabbare innebär 

detta 1,3 timmar kortare tid att kantbryta. Men den högre estimeringen på 30 procent skulle det 

gå 2,316 timmar snabbare. Detta innebär att våtgradning skulle spara in ca 1 400-2 40016 SEK 

                                                 
16 Denna siffra har ändrats i rapporten på grund av sekretesskäl. 
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per detalj som gradas. Givet att det ca 800 Y LPT case kantbryts varje år innebär detta en 

kostnadsbesparing på 1 120 000–1 680 000 SEK per år.  

20% ∗ 7 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 1000
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
∗ 800 = 1120000 𝑆𝐸𝐾   (4) 

30% ∗ 7 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 1000
𝑆𝐸𝐾

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒
∗ 800 = 1680000 𝑆𝐸𝐾   (5) 

Till det tillkommer besparing i verktygsförbrukning som vid den lägre estimering går ned 250–

35016 SEK per detalj. Givet att 800 Y LPT case gradas ger det ytterligare en kostnadsbesparing 

på ca 200 000–280 00016 SEK. 

Totalt innebär detta att våtgradning skulle spara in 1 320 000–1 960 00016 SEK per år bara på 

själva kantbrytningsoperationen. Observera dock att denna beräkning är baserad på uppskattade 

effekter av våtgradning.  

En ytterligare ekonomisk, men negativ, aspekt av våtgradning är att robotcellen som genomför 

kantbrytning skulle behöva uppgraderas för att kunna hantera kylvätskan. Den investeringen 

skulle hamna på ca 5 miljoner16 SEK eftersom en ny robot och nytt robothus skulle behöva 

köpas in. En ingenjör som jobbade med att uppgradera och bygga om maskiner hävdade i en 

intervju att en helt ny robotcell behövdes införskaffas och ersätta den gamla som genomförde 

vanlig kantbrytning. Det var bättre än att uppgradera delar. Även om robotcellen fortfarande 

fungerade var det lika bra att få den designad för att klara av den våta miljön samt att kunna 

köra hårdare och snabbare. 

Rengöring innan och direkt efter kantbrytning 

Ett förslag till att ta bort behovet av den manuella rengöringen var att tvätta den både innan och 

efter kantbrytningen i en hanteringstvätt, en tvättmaskin som redan befann sig på GKN precis 

utanför robotcellen där X LPT case kantbröts. En av faktorerna i Figur 13 är mängden smuts 

före kantbrytning, eftersom det påverkade hur smutsig detaljen blev under kantbrytningen. Det 

beror på att desto mer smuts och olja som var på detaljen innan kantbrytning, desto mer smuts 

skulle produceras och fastna på detaljen under kantbrytningen. Därför kunde det eventuellt 

produceras en mindre mängd smuts under kantbrytningen om detaljen var ren innan aktiviteten 

påbörjades. 

Anledningen till att rengöra detaljen i hanteringstvätt direkt efter gradningen var att det fanns 

risk att gammal smuts, alltså smuts som har legat en längre period, fastnade hårdare på 

produkten. Det kunde bero på intorkning, oxidation, ultraviolett ljus, eller hetta. 
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För att utvärdera rengöring innan och efter gradning genomfördes ett experiment. Tre X LPT 

case-detaljer valdes slumpmässigt ut från produktionen som genomgick hanteringstvätt innan 

och efter gradningen. Dessa kontrollerades sedan av operatörerna som fick bedöma om 

resultatet blev tillräckligt rent med testet med vit trasa. Alla tre detaljer bedömdes som för 

smutsiga efter experimentet. Se Bild 5 för ett exempel. Detta konceptförslag förkastades.   

4.9.6 Våtgradning med integrerad robotrengöring med rengöringsvätska (VOR) 

Än så länge hade två bra förslag kommit upp, nämligen våtgradning och våt robotrengöring. 

Båda två skulle dock innebära en investering av en ny robotcell som skulle kunna hantera 

vätskor. Därför var en ide att dessa två operationer kunde kombineras för att ersätta torr 

robotgradning den manuella rengöringen. Först skulle detaljen våtgradas där mycket av 

smutsen skulle försvinna. Därefter skulle roboten byta verktyg till rengöringsborstar och 

genomföra en rengöringsoperation som skulle efterlikna den som operatörerna gjorde. Denna 

lösning skulle dra fördel från båda koncepten. Dels skulle kantbrytning gå mycket snabbare och 

spara in pengar både i reducering i tid och också verktygsförbrukning. Och dels skulle roboten 

kunna genomföra rengöringen direkt efteråt ungefär dubbelt så snabbt som operatörerna. Detta 

koncept döptes till VOR (Våtgradning Och Robotrengöring). 

4.9.7 Blästring med robot 

För att lösa partikelproblematiken på X LPT case genomfördes ett experiment med 

torrisblästring. Syftet var att testa om metoden blästring med torris kunde tvätta bort de partiklar 

som uppkommer vid produktion av detaljen. En LPT case-skrotdetalj fick genomgå borrning, 

slipning och robotgradning för att samla på sig de sorters partiklar som uppkommer vid 

produktionsprocessen. Dessa operationer valdes för att de skulle efterlikna den verkliga 

processen och de aktiviteter som skapar smuts.  

Renheten testades både innan och efter testet med vit trasa för att mäta skillnaden. Detaljen blev 

lite renare efter testet, men inte alls så rena som krävdes. Vid mätningen efter blästringen var 

det smuts kvar som visades på den vita trasan. Resultatet var alltså att blästring inte skulle kunna 

ersätta den manuella rengöringen. Dessutom bildades det mycket gas och högt ljud, vilket skulle 

bidra till dålig arbetsmiljö.  

Bild 5 - Exempel på "vit trasa"-testet efter experimentet 

med hanteringstvätt innan och efter robotkantbrytning 
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4.10  Matrisdiagrammet   

Matrisdiagrammet genomfördes för att utvärdera de konceptförslagen gentemot den kravbild 

som uppkom i arbetet med träddiagrammet. I Figur 14 presenteras en digital kopia av det färdiga 

matrisdiagrammet. En del lösningskoncept som matrisdiagrammet presenterar behandlas inte i 

denna rapport eftersom de fick låga poäng och inte ansågs genomförbara i praktiken.  

 

Figur 14 - Matrisdiagrammet 

De önskemål och krav som träddiagrammet resulterade i användes för att utvärdera de olika 

lösningsförslagen. Dessa listades under rubriken ”Önskemål” i diagrammet. Rubriken Viktning 

listade den prioritering de olika parametrarna hade. Dessa hämtades direkt från resultatet av 

träddiagrammet och kunde vara krav, 9, 3, eller 1.  

I själva matrisen utvärderas varje koncept utifrån varje krav och önskemål. Sambandet mellan 

ett önskemål och ett konceptförslag visas genom 1, 0, eller -1. Antingen är lösningen bra på att 

uppfylla ett önskemål, då illustreras det genom 1. Om konceptet är dåligt på att uppnå ett 

önskemål ges -1. Om det är där emellan ges är det 0. När gruppen inte kunde svara lämnades 

den rutan blank. Som referens att jämföra koncepten med är den nuvarande lösningen med i 

diagrammet.  

Poängsumman är de adderade summorna av värderingen för respektive koncept multiplicerat 

med viktningen för respektive önskemål. Det ses utmed rubriken ”totalt antal poäng”. Därefter 

multiplicerades denna poäng med värdet som hade satts vid de processparametrar som var krav. 

Det innebar att om ett krav inte uppfylldes av ett koncept gavs det automatiskt noll, eller 
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negativa poäng som resultat. Detta gjordes för att en lösning som inte nådde upp till kraven inte 

skulle implementeras. 

4.10.1  Resultat av matrisdiagrammet  

Den lösning som fick flest poäng och uppfyllde kraven var kombinerad våtgradning och 

robotrengöring (VOR). Enbart våtgradning fick initialt lika många poäng som VOR, men 

multiplicerades med noll eftersom att våtgradning allena inte riktigt skulle leva upp till 

renhetskravet. På nära andraplats kom robotrengöring. Det som gav VOR lösningen fler poäng 

var just processkostnad och ledtid eftersom två aktiviteter slås ihop till en.  

Den stora fördelen som VOR hade till skillnad från att köpa in en ny tvättmaskin var skillnaden 

i ledtid, kostnad att genomföra aktiviteten, samt anpassning.  

Sammanfattningsvis uppnådde VOR många av GKNs krav på processen men också många av 

målen med att arbeta med processer enligt Page (2010). Vid arbete med processer är ett viktigt 

mål att göra dem mer effektiva. Denna lösning gav förbättringspotential till processen inom alla 

tre områden beskrivna av Page (2010): inre och yttre effektivitet, samt anpassningsförmåga.  

 

I Figur 15 ses processkartan som gjordes efter matrisdiagrammet i förbättrafasen av DMAIC. 

De två aktiviteterna robotgradning och manuell rengöring har bytts ut mot kombinerad VOR i 

samma robotcell. Detta illustreras genom att robotgradning och manuell rengöring är 

överkryssade och i deras plats sitter istället aktiviteten våtgradning och robotrengöring.  

 

Figur 15 - Framtida processkarta 

OBS 10: Manuell rengöring bör bytas ut mot robotrengöring i en ny robotcell som 

även våtgradar. 
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5 Slutsats och rekommendation 
Här återupprepas viktiga slutsatser från rapporten tillsammans med för- och nackdelarna med 

det förslagna konceptet som ska lösa arbetsmiljöproblemet som uppkommer på grund av den 

manuella rengöringen av X och Y LPT case.  

Den manuella rengöringen av X LPT case innebar ett ergonomiproblem för operatörerna. 

Arbetsmiljöproblemet skulle bli värre under 2017 och framåt eftersom Y LPT case skulle börja 

produceras som hade större produktionsvolym än X. Därför skulle författaren av detta 

examensarbete rekommendera GKN att införa konceptet VOR, en aktivitet som kombinerar 

våtgradning och robotrengöringen, och ersätter aktiviteterna kantbrytning i robot och manuella 

rengöring av X och Y LPT case. Fördelarna med denna lösning är många, bland annat 

försvinner ergonomiproblemet eftersom rengöringen automatiseras i robot.  

Dessutom kommer processens totala ledtid att minska med cirka 3117 timmar eftersom två 

aktiviteter slås ihop till en. Det eliminerar behovet av att transportera dessa komponenter mellan 

verkstäder samt kötiden innan rengöringen. Denna reducering i ledtid innebär att 

flödeseffektiviteten i processen blir bättre, vilket går i linje med GKNs Lean-arbete. PIA 

minskar då med cirka 3,417 produkter vilket gör att kapitalbindningen minskar med drygt en 

halv miljon17 SEK.  

Ytterligare ekonomiska besparingar skulle erhållas genom att själva kantbrytningen skulle 

göras snabbare med våtgradning, samt att verktygsförbrukningen skulle bli lägre. Det skulle 

göra att våtgradningen sparade in över en och en halv miljon17 SEK varje år. Dessutom skulle 

en robot effektivisera rengöringen och det estimeras att den skulle vara ungefär dubbelt så snabb 

som operatörerna. Det gör att ytterligare en halv miljon17 SEK skulle sparas varje år.  

Andra positiva aspekter av kombinerad våtgradning och robotrengöring är att grövre grader 

skulle kunna kantbrytas, samt att rengöra detaljen med robot istället för operatörer skulle göra 

rengöringen mer robust genom att minimera variation i arbetssättet. Det kommer heller inte 

vara något större problem att anpassa denna aktivitet till andra slags komponenter i framtiden. 

En robot är versatil och kan programmeras om för att grada och rengöra nya detaljer.  

Dock innebär konceptet att en ny robotcell behöver införskaffas för att kunna hantera vätskor. 

Det är högst osäkert vad detta skulle kosta, men enligt initial korrespondens med en potentiell 

leverantör skulle investeringen kosta cirka 517 miljoner SEK och sedan ytterligare några 

hundratusen SEK för installation och programmering av roboten. Dock anser författaren att 

fördelarna med våtgradning och robotrengöring är värd den investeringen. Dessutom skulle 

kostnadsbesparingarna göra att investeringen skulle ha en återbetalningstid på ungefär 317 år. 

 

                                                 
17 Denna siffra har ändrats i rapporten på grund av sekretesskäl. 
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6 Diskussion 
Här presenterar författaren sina tankar kring det akademiska perspektivet, metodval och vad 

som skulle kunna gjorts annorlunda, samt förlag till framtida studier.  

6.1 Uppfyllande av syfte 
Syftet med detta examensarbete var att empiriskt utreda om DMAIC kan användas för att 

förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet inom samma projekt vid en tillverkningsprocess som 

har problem med ergonomi. Därför genomfördes en fallstudie på GKN med målet att genom 

DMAIC definiera och beskriva arbetsmiljöproblemet vid rengöringen av LPT case, samt att ge 

förslag på ett koncept som skulle förbättra arbetsmiljön vid rengöringen och som samtidigt var 

ekonomiskt lönsam genom att minska kostnader och öka effektiviteten i tillverkningsprocessen 

på GKN. 

I detta syfte gömmer sig två huvudsakliga delar, ett praktiskt och ett akademiskt. Den praktiska 

delen av syftet handlade om att beskriva och lösa ett specifikt arbetsmiljöproblem vid en 

särskild process på GKN. Denna rapports resultatkapitel beskriver arbetet som gör att 

operatörerna far illa. Kapitlet innefattar även intervjuer med operatörerna där de fått beskriva 

problemet i egna ord. Dessutom har ett konceptförslag tagits fram för hur rengöringen kan 

förbättras för att eliminera problemet. Därför anses den praktiska delen av syftet vara uppfyllt, 

dessutom uppger personal på GKN att de är nöjda med resultatet, vilket ses som en extra bonus.  

Den akademiska delen av syftet med examensarbete handlade om att utreda om empiri kan 

styrka hypotesen om att DMAIC kan användas för att förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet 

på samma gång. Arbetet med DMAIC i denna fallstudie ledde fram till ett koncept där ett 

ergonomiproblem elimineras samtidigt som det över tid kommer spara pengar till GKN genom 

att minska kostnader och öka effektiviteten i tillverkningsprocessen. Detta indikerar alltså att 

DMAIC förmodligen kan användas för att förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet.  

En viktig framgångsfaktor var att fokus hela tiden låg på både arbetsmiljö och lönsamhet. I 

grund och botten är DMAIC en struktur med ett antal faser, det är upp till användaren att 

bestämma vad som ska göras inom varje fas och vad målet är. Därför hänger framgången av 

DMAIC snarare på användarens kunskap och kompetens, medan DMAIC fungerar som ett stöd. 

För detta arbete gäller alltså att personalen på GKN är anledningen till uppkomsten av VOR 

som förhoppningsvis ska förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet. Likaså skulle DMAIC 

säkert kunna användas för att bygga en rymdraket. Det gäller bara att användaren av DMAIC 

har den kompetensen.  

6.2 Stöd från metodvalet 
Förbättringsstrukturen som användes vid datainsamlingen, DMAIC, stödde arbetet väl och 

hjälpte vid förverkligandet av syftet med arbetet. För att uppfylla syftet behövde ett problem 

först definieras och beskrivas. Detta är DMAIC väldigt bra på genom de första tre faserna. Nästa 

del av syftet var att ta fram ett lösningskoncept. Detta görs också i DMAIC i förbättrafasen. 

Arbetet med examensarbetet kunde alltså alltid luta sig mot och följa DMAIC. Dessutom har 



 

 

 

 

 
Sida 48 

 
  

sex sigma ett stort fokus på ekonomisk lönsamhet vilket var det sekundära syftet med studien. 

Därför var det naturligt att problemlösningen alltid strävade efter att utveckla en lösning som 

inte enbart löste problemet utan även skulle spara pengar.  

Ytterligare en positiv aspekt med DMAIC var att det direkt gav de anställda på GKN respekt 

för examensarbetet. Sex sigma används flitigt på GKN varför alla respondenter hade en 

uppfattning om att DMAIC faktiskt fungerar och ger resultat. Annars finns en risk att ett 

examensarbete inte får tillräckligt med engagemang från respondenterna om de tror att en 

stackars student ska studera något akademiskt som inte kommer ge GKN något direkt värde.  

6.2.1 Brister i metodvalet 

Det var svårt att involvera relevanta personer på grund av deras scheman. Det gick inte alltid 

att planera långt in i framtiden på grund av den iterativa analysmetoden. Innan analys av en 

aktivitet skedde var det inte uppenbart vilken aktivitet som skulle komma näst. Det gjorde att 

behovet av en gruppövning uppenbarade sig efter analysen av föregående verktyg. Det gjorde 

att det inte gick att genomföra en långsiktig plan. 

Ibland var det svårt att helt och hållet genomföra verktygen inom rätt fas enligt DMAIC. Ibland 

drog ett verktyg ut på tiden och slutfördes inte förrän nästa fas hade påbörjats. Handledaren på 

GKN såg dock detta inte som något negativt utan menade att det måste finnas en nära 

anknytning mellan de olika faserna. Genom att faserna ibland gick omlott bidrog detta till större 

förståelse för hur de hängde ihop och kompletterade varandra. En del av verktygen, till exempel 

släktskapsdiagrammet, tog lång tid att genomföra och blev inte klart under ett tillfälle utan ny 

tid en vecka senare fick bokas in för att fortsätta arbetet. Det var kanske inte optimalt, mer tid 

borde ha givits varje tillfälle för att hinna göra klart. Detta var dock inte möjligt eftersom de 

flesta av respondenterna hade fulla scheman med möten och andra aktiviteter, varför det var 

omöjligt att hitta en tid på flera timmar då alla respondenter kunde närvara.  

Visst är det synd att VOR inte hann implementerats under arbetet. I skrivande stund av detta 

diskussionskapitel jobbar operatörerna fortfarande med manuell rengöring av X LPT case och 

så småningom Y LPT case. 

6.3 Studiens trovärdighet 
Metodkapitlet i denna rapport har beskrivit examensarbetets tillvägagångssätt. I resultatkapitlet 

beskrivs även fallstudiens sammanhang, vad det är för slags process, och problemet är noga 

preciserad. Det gör det möjligt för en forskare att repetera studien om så önskas och testa om 

de får samma slutsats. Det uppmuntras av författaren, eftersom det inte går att säkra 

externvaliditet genom en enstaka fallstudie. Mer forskning måste bedrivas för att verkligen 

verifiera slutsatsen.  

För att öka relevansen i den insamlade empirin användes respondenter som hade direkt koppling 

till området. Samtliga hade dessutom en god förståelse för syftet med examensarbetet samt 

syftet med den aktuella aktivitet respondenten deltog i. Dock var urvalet av respondenter ej 

slumpmässigt, utan de valdes ut genom att studera interna dokument, att observera processen 
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och problemet, samt genom förslag från andra respondenter. Det finns risk att det påverkade 

utfallet av aktiviteterna då relevanta respondenter kan ha missats. Likväl lyckades studien 

komma fram till ett resultat som handledaren, samt den mottagande organisationen av 

examensarbetet på GKN, är nöjda med. 

För att öka validiteten har flera källor använts för triangulering. Dock kan det vara 

problematiskt att säkra validitet i ett arbete då forskaren är direkt involverad i forskningen själv, 

och alltså inte enbart objektivt observerar ett fenomen. Författaren av detta examensarbete var 

direkt drivande i användningen av verktygen som använts under arbetet. Dessutom har arbetet 

påverkat respondenterna, eftersom det har lyft en fråga som kanske inte fick lika stort utrymme 

innan examensarbetet började. Vidare har respondenternas deltagande i kreativitetsövningarna 

påverkat deras förståelse och syn på problemet. Respondenterna har påverkat varandra då 

lösning på det studerade problemet har sökts.  

6.4 Framtida studier 
Än så länge har resultatet av detta examensarbete endast indikerat att DMAIC kan användas för 

att förbättra både arbetsmiljö och lönsamhet vid samma projekt i en tillverkningsprocess. Men 

det behöver verifieras genom att faktiskt implementera resultatet. Därför skulle författaren 

framförallt vilja rekommendera GKN att gå vidare med konceptet VOR. Många personer på 

GKN har involverats i framtagandet och utvärderingen av detta koncept. Det skulle förmodligen 

medföra många positiva effekter, inte minst att arbetsmiljöproblemet kopplat till den manuella 

rengöringen av X och Y LPT case försvinner.  

Dessutom rekommenderar författaren GKN att utveckla mätsystemet. Renhet mättes genom att 

en vit trasa drogs över komponenten för att se om smuts hamnade på trasan. Problemen med 

detta mätsystem var att det är subjektivt vilket gjorde att både repeterbarhet och 

reproducerbarhet inte kunde säkerställas. Dessutom mättes inte graden av nedsmutsning, utan 

det handlade endast om godkänd eller icke godkänd. Författaren skulle därför rekommendera 

GKN att gå med i rengöringsgruppen som Volvo Powertrain och GKN Driveline är med i för 

att lära mer om och utveckla mätsystemet för renhet.  

I övrigt rekommenderar författaren GKN att utvärdera alla aktiviteter med manuellt arbete i 

produktionen. Att fylla i RULA-mallen är enkelt. Det kommer indikera var ergonomin är dålig 

och kan förbättras. Undersök även gärna laserrengöring. Det verkar ha stor potential att 

effektivisera rengöring och spara in stora summor för företaget. Rengöring generellt skulle 

kunna ses över. Under intervjuer och samtal med de anställda kändes det som att rengöring var 

en lågt prioriterad aktivitet som inte skapade värde.  

I övrigt vore det intressant för framtida forskning att undersöka om DMAIC kan användas inom 

ännu bredare tillämpning. Till exempel, som tidigare diskuterats, borde det utredas huruvida 

DMAIC kan användas för att bygga en rymdraket.  
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