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En studie1 har belyst det överraskande faktum att maskinoperatörer 
avbryts i sitt arbete flera gånger om dagen för att de måste gå 
hämta eller slänga rengöringsdukar. Detta är den typ av små 
störningar som lätt kan överses, men som resulterar i onödiga 
rörelser och onödigt lagerspill. 

44 % av maskinoperatörer 
avbryts minst  

20 gånger  
under en arbetsdag för att 
de måste gå och hämta eller 
slänga rengöringsdukar1.

Om rengöringsdukar inte 
placeras i närheten tar 

74 % 
av maskinoperatörer 
mer än de behöver för 
uppgiften för att slippa 
gå tillbaka och hämta 
mer varje gång1.

Hitta dolda onödiga rörelser 
och onödigt lagerspill

1. Tork undersökning hos maskinoperatörer (juli 2019)
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Studera operatörers rörelser i relation till 
processrengöring

Undersök hur dina operatörer rör sig fysiskt och hur ofta de behöver tillgång till 
rengöringsprodukter. Onödiga rörelser orsakas av att operatörer måste lämna sina 
arbetsstationer och gå iväg för att hämta nya rengöringsdukar. Det kan vara svårt 
att få en tydlig bild av omfattningen av hur mycket operatörerna förflyttar sig. Ett 
spagettidiagram kan hjälpa till att identifiera rörelser som inte tillför något värde till 
produktionsprocessen. 

Tips 1

Sluta aldrig utvärdera
När produktionen förändras så förändras även kraven på 

de rengöringsdukar som används för processrengöring. Detta innebär att för att 
undvika onödiga rörelser och onödigt lagerspill så behöver du se till att du alltid har 
den bästa lösningen för jobbet. Detta görs genom att kontinuerligt utvärdera din 
processrengöring. För att hjälpa dig att få en bättre översikt över hur effektiv din 
processrengöring är idag har vi inkluderat ett litet frågeformulär i den här guiden. 

Tips 3

Placera rengöringsdukarna nära till hands
Grundorsaken till avbrott på arbetsplatsen är att operatörer 

måste sluta med vad de gör och gå och hämta avtorkningspapper eller 
rengöringsmaterial. I studien tog en förvånande 74 % av operatörer mer 
avtorkningspapper än de behövde för att undvika dess avbrott. Detta leder till 
både onödiga rörelser och onödigt lagerspill. Med yrkesmässiga dispensrar med 
ett val av modeller och flexibla monteringsalternativ kan en lämplig dispenser 
placeras i närheten för att förhindra att operatörer blir avbrutna.

Tips 2

3 tips om hur man förhindrar avbrott 
på arbetsplatsen
Minska onödiga rörelser och onödigt lagerspill 

Utvärderingsformulär:

Frågor:

 – Hur många operatörer använder rengöringsdukar eller 
avtorkningspapper?

 – Var är rengöringsdukarna placerade i relation till var de 
används?

 – Hur många gånger går dina operatörer och hämtar 
rengöringsdukar för processrengöring per skift?

Tork Workflow kan hjälpa dig att 
minska slöseri 

Tork Workflow™ är en konsultation med en av våra experter.  
Denna 60-minuters session erbjuder en ingående 
granskning av arbetsstationseffektivitet som kommer att ge 
rekommendationer för att hjälpa dig att nå dina mål, öka 
effektiviteten och minska slöseri. 

Kostnadsfri

Inget köp behövs

Kostnadsfritt test utifrån våra rekommendationer

Läs mer på www.tork.se/minskasloserier
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Hur Tork Workflow hjälpte Leoni optimera 
sin process och minska slöseri

Om Leoni

Leoni tillhandahåller produkter, lösningar och tjänster för 
energi- och datahantering inom fordonsindustrin och andra 
branscher över hela världen. Den börsnoterade koncernen 
har omkring 95 000 medarbetare i 32 länder och hade en 
omsättning på 5,1 miljarder euro under 2018. 

Leoni uppnår resultat med Tork

 – 1,5 timme mindre onödiga rörelser per arbetspass

 – 18 % mindre materialsvinn – från 0,7 till 0,58 ton 

 – 18 % mindre giftigt avfall 

 – 80 % lägre koldioxidavtryck

 – Förbättrade hygienrutiner på arbetsplatsen 

 – Renare och säkrare arbetsmiljöer 

 – Nöjdare medarbetare och kunder

En guide till att minska onödiga rörelser

Besök www.tork.se/minskasloserier för att läsa mer

”Vi är verkligen mycket nöjda 
med alla lösningar Tork 
tillhandahåller®. De har 
hjälpt oss att inte bara 
minska slöseri, utan även 
förbättra produktiviteten på 
arbetsplatsen med både nöjda 
medarbetare och kunder.” 

Product Section Manager,  
LEONI Wiring Systems 
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