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EXAMENSARBETE

Intern logistikgenomgång av nuvarande
tillverkningsorganisation

Tillverkning, Avd. 6641, Div. Rymd
Volvo Aero Corporation

Sammanfattning
I detta examensarbete har en undersökning om vad som påverkar flödet av detaljer
negativt genomförts.

För att läsaren skall få en uppfattning om vad som påverkar genomloppstiden på en
detalj, återfinns i rapporten en beskrivning av varje operation med hjälp av
operationslista och tillhörande diagram. 

Genom att studera operationer, genomförda intervjuer samt litteratur, kunde uppmätta
värden jämföras med subjektiva bedömningar. Avsikten var att bekräfta eller omvärdera
var risken för flödesstörning är störst. Vilket visar vikten på rätt data vid beslut om
åtgärder. Felprioritering av åtgärder uppstår lätt vid beslut grundade på personliga
intryck och åsikter.

Resultatet visar att flera ingående faktorer har en negativ flödespåverkan. Att redovisa
en enstaka operation eller arbetsstation som störningskälla går ej.

Sist i rapporten återfinns slutsatser och rekommendationer vilka kan tillämpas för att
åstadkomma bättre planering och därmed högre leveranssäkerhet.
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DISSERTATION

Internal logistics examination of the present
manufacture organisation 

Summary
In this dissertation, an examination on negative influences on the flow of components
has been carried out.

In order to give the reader an idea of what it is that effects the turnaround time an
operation list and accompanying diagram will be found in the appendix.

By studying operations, carrying out field investigations and reading literature,
measured values could be compared with personal opinion. The intention was to
confirm or reassess where the greatest risk of a delay is to be found. This will show the
value of correct data in order to take action. Measures decided on personal impression
and opinion are easily given the wrong priority.

The result shows that there is more than one factor with a negative influence on the flow
of parts. It is not possible to say that any particular operation or workcenter is the only
source of disturbance.

At the end of this diserrtation, conclusions and recomendations can be found. These can
be used to attain better planning and therefore a higher percentage of parts on time.
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Förord
Examensarbetet har utförts vid Volvo Aero Corporation (VAC) i Trollhättan, under
vintern och våren 2002. Arbetet har handletts av Johan Högström, Tillverkningsledare,
Div Rymd, VAC och Oskar Jellbo, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU).

Rapporten riktar sig främst till en målgrupp med tekniskt kunnande.

Vi vill först och främst tacka vår handledare, Johan Högström, för vägledning,
synpunkter och stöd i vårt arbete. Ett stort tack även till Per Thorp, Verkstadschef, avd.
6641, för det utrymme vårt arbete har fått. Tack också till Åke Miller,
produktionstekniker på LH2-turbinen, för tålamod och svar på våra frågor.

Vi vill också tacka alla de operatörer samt produktionstekniker som vi fått möjlighet att
intervjua. Dessa intervjuer har varit positiva och medfört förslag och synpunkter som
varit till stor hjälp.

Till sist vill vi tacka alla på VAC som på något sätt hjälpt oss med vår datainsamling,
alltid positivt och intresserat.

Trollhättan 6 Maj 2002

Tobias Sandberg Peter McDonald
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1 Inledning
Tillverkning av turbiner för rymdapplikationer startade efter ett par års
konstruktionsarbete i slutet av 1980-talet. De första turbinerna tillverkades för att kunna
göra komponent- och prestandaprov och gjordes därför på ett förenklat sätt i befintliga
flygverkstäder i X-verkstaden. (Figur 2.2)

1990 startade turbintillverkningen av utvecklingshårdvaran för Arianeraketens
huvudsteg.(Figur 1.1) Även dessa producerades i befintliga verkstäder på VAC, vilket
innebar en ”störning” för den ordinarie tillverkningen i berörda avdelningar. Mycket tid
gick åt för att omprioritera och ombereda underlag för alternativa maskiner.
Kontrollarbetet var de enda operationerna som gjordes i den nyuppbyggda
munstycksverkstaden som tillhörde division Rymd.

Redan efter ett par år påbörjades en utredning, som skulle se på effekterna av att samla
större delen av turbintillverkningen under divisionens ansvar. Utredningen visade att
detta inte var ekonomiskt försvarbart. Problemen kvarstod dock, varför en ny utredning
startades efter ytterligare ett par år. Denna studie kom fram till och beslut fattades, om
att samla så stor del av turbintillverkningen som möjligt i en utvecklingsdel i
verktygsverkstaden. Även kontrollen och produktionsteknik skulle ingå i denna
förändring, för att samla erfarenheten och ge ”feed back” direkt till produktionen under
ett ansvarsområde. Denna lösning fungerade tillfredsställande, jämfört med tidigare.

Drivningen av effektiviseringsarbetet, ledtid, kostnad och kvalité, var svår att genomföra
i utvecklingsverkstaden, eftersom de normala jobben, tillverkning av verktyg, av
naturliga skäl inte fokuserade på förbättringsåtgärder i en, om än låg, serietillverkning.
De ansvariga inom division Rymd ansåg fortfarande att de hade för lite
påverkansmöjlighet, för att kunna genomföra de rationaliseringar som de europeiska
kunderna krävde.

I samband med en omfattande omstrukturering av VAC’s samtliga verkstäder under
senare hälften av 90-talet, utreddes än en gång hur tillverkningen av rymdturbiner på
bästa sätt skulle organiseras. Eftersom omstruktureringen bla syftade till att skapa bra
flöde för de större produktionsprogrammen, passade produktionen av rymdturbiner med
mycket låg leveranstakt dåligt in. 1997 beslutades därför att en turbinverkstad
organiserad under div Rymd turbinaffär, skulle byggas upp. Verkstaden stod klar i
mitten av 1998 och bestod till största delen av medarbetare och utrustningar från olika
avdelningar inom VAC.



Intern logistikgenomgång av nuvarande tillverkningsorganisation

-     -2

I samband med uppbyggnaden av verkstad och organisation genomfördes en rad
förbättringar i syfte att sänka kostnaderna, korta ledtiderna och minska
kvalitetsbristerna. Samtliga operationslistor gicks igenom för att likforma tillverkningen
av olika turbiner. Det dåvarande ”automatiska” planeringssystemet återinfördes, efter att
uppdatering gjorts av grunddata, t ex kundens behovsdatum, uppehållstider mellan
operationer och ledtider.

Trots de organisatoriska och fysiska förändringarna har det varit svårt att få ett
fungerande flöde i turbintillverkningen. Ett antal mer eller mindre seriösa försök att hitta
lösningar på effektivitetsproblemet har gjorts utan någon större framgång. Det är för att
få en strukturerad genomgång och utomståendes syn på tänkbara orsaker till det dåliga
flödet, som detta ex-jobb har initierats (Johan Högström, VAC).
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Figur 1.1 Arianeraketen och Vulcainmotorns placering



Intern logistikgenomgång av nuvarande tillverkningsorganisation

-     -4

1.1 Bakgrund
Examensarbetet omfattar 10 poäng, är på C-nivå och avslutar Maskiningenjörs-
programmet, 120 poäng, med inriktning mot produktionsteknik vid Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla .

Arbetet är en del av ett, vid genomförandet, större projekt, vars syfte/mål är att
identifiera, prioritera och driva åtgärder som höjer leveransprecisionen inom affär
Turbiner.

Tillverkningen av turbiner för rymdapplikationer har bedrivits av ett flertal olika
tillverkningsorganisationer och i olika flöden inom VAC. Tidigare och nuvarande
flöden fungerar ej på ett tillfredsställande sätt map ledtid, kvalitet och
tillverkningskostnad.

VAC ingår i Volvo-koncernen och består av fem affärsområden: Aerospace
Components, Aviation Services, Engine Services, Military Engines samt Land & Marine
Gas Turbines. VAC har ca 4 000 anställda, varav 3 100 i Sverige. Huvudkontoret ligger
i Trollhättan. Företaget har även verksamhet i Stockholm, Malmö, Kongsberg (Norge),
Bocca Raton, Florida, Seattle och Washington (USA). VAC hade i mars 2001 en
nettoomsättning på 10,713 Mkr.

På rymdsidan är VAC världens största kommersiella leverantör av raketbrännkammare
och utloppsmunstycken. Till den europeiska raketen Ariane 5 utvecklar och tillverkar
VAC Vulcain-motorns utloppsmunstycke och drivturbiner till bränslepumparna.
Tidigare har man till Ariane 4 tillverkat brännkammare och munstycken samt
turbindelar till Viking-motorn.

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att lokalisera eventuella flaskhalsar samt ge förslag på hur dessa
kan undvikas, utnyttjas eller minska dess negativa effekter på flödet.

1.3 Avgränsningar
Projektet avgränsades till avd.6641, Turbintillverkning och LH2 Turbinen, Vulcain 2
motorn.
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2 Förutsättningar (Nulägesbeskrivning)

2.1 Produkten
I dagsläget tillverkas fyra olika turbiner till två olika motorer. Ariane 5 raketen skjuts
upp med hjälp av en motor som heter Vulcain 2, vilken är en vidareutveckling av
Vulcain-motorn. Vinci är en ny motor till raketens övre steg (beräknas flyga ca 2005)
och drivs liksom Vulcain-motorn av två turbiner, en för flytande syre, LOX (Liquid
Oxygen) och en för flytande väte, LH2 (Liquid Hydrogen). (Figur 1.1)

Arbetet har koncentrerats till Vulcain 2 motorn och dess LH2-turbin. Indikationer gavs
vid samtal med produktionstekniker och verkstadspersonal, att denna var drabbad av
flest störningar. Dels beroende på fler ingående detaljer än LOX-turbinen, dels beroende
på äldre konstruktion av LH2-turbinen. (Figur 2.1)

                    Figur 2.1 Turbin LH2

2.2 Verkstaden, avd.6641
Verkstaden återfinns i X-byggnaden och har för närvarande elva operatörer. Av dessa
arbetar sex i tvåskift. Antalet bearbetningsmaskiner uppgår till tre, varav två är
numeriskt styrda, en svarv och en borr/fräs-maskin (fler-op.) samt en supportsvarv.
Vidare finns en manuell station samt en kontrollfunktion bestående av bänkkontroll och
mätmaskin. (Figur 2.2)
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            Figur 2.2 Produktverkstäder i X-verkstaden

2.2.1 NC-svarv

NC.svarven är av fabrikat Max Müller, MDW 7, installerad 1989, operatörerna arbetar
tvåskift. För närvarande körs här inga lejd-operationer.

2.2.2 NC-Borr/fräs (fleroperationsmaskin)

NC-Borr/fräs (fleroperationsmaskin), är av märke Deckel-Maho, DMU 80 P, installerad
1998. Även denna maskin bemannas av två operatörer i tvåskift och utnyttjas till lejd-
operationer i form av s.k. China-hus, detaljer till civila flygplansmotorer.

2.2.3 Supportsvarv

Supportsvarven är av äldre modell, bemannas av en operatör, dagtid. Inga lejd-
operationer.

2.2.4 Manuell station

Den manuella stationen bemannas av en operatör på dagtid. Här utförs riktning,
gradning, montering, läppning, trimning, läcksökning, putsning och nitning.
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2.2.5 Mätmaskin

Mätmaskinen är av modell koordinatmätmaskin. Operatörerna arbetar i tvåskift. Utför
även lejd-operationer åt i första hand skivverkstaden.

2.2.6 Bänkkontroll

Bänkkontrollen bemannas av tre kontrollanter, dagtid. Utför mätningar, uppstart av
ordrar, okulära kontroller, leveranser mm.

2.3 Företagsgemensamma processavdelningar
Företagsgemensamma processavdelningar är ofta utsatta för hård belastning pga att
nästan alla produktverkstäders produkter passerar igenom. Detta ställer höga krav på
kompetens, flexibilitet, kommunikation, samarbetsförmåga, koordinering, planering
samt en känsla för hur olika detaljers flöden ser ut.

På dessa avdelningar utförs bla röntgen, penetrantprovning, rengöring, provning,
avancerade mätningar, olika värmebehandlingar samt reparationer. Exempel på
operationer utförda av processavdelningarna är PROT, PROPFL, REN samt TVÄLU.

2.4 Tillverkningsprocess, LH2
Trollhättans Svets AB (TSAB) i Trollhättan har tagit över all formning av plåt. Därför
sker uppstarten av alla plåtdetaljer på TSAB. En Manifold och två ”halvor”, Inlet Tube,
Rear- och -Front formas för att sedan svetsas samman på VAC. Dessa bildar sedan
Manifold Weld Assy. (Figur 2.3)

Från extern leverantör köps ämnet till Stator 1 in. Bearbetning sker sedan i form av
svarvning, fräsning och slipning. Vid Rydverken i Ryd, Småland, utförs den enda
externa lejd-operationen (förutom av TSAB utfört plåtarbete), gnistning av ledskenor.

Stator 1 och Manifold Weld Assy svetsas samman och bildar då en ny lista, Stator 1 &
Manifold. (Med lista avses den serie av operationer varje detalj genomgår). I denna lista
spåras sedan Inner Flange & Diaphragm in. Dessa har sedan tidigare svetsats samman i
EB-svetsen (elektronstrålesvetsning). Sista delen att spåras in i denna lista är Inlet
Flange.

Halvvägs in i ovan nämnda lista har Case Outer Assy börjat tillverkas. Den skruvas
därefter ihop med Stator 1 & Manifold och bildar nu lista Turbine Housing.

Stator 2 köps in som ämne från Frankrike. Det är gjutgods och till skillnad från Stator 1,
är ledskenorna gjutna. Värt att notera är den plasmasprutning som utförs på statorns
kontaktytor.

Detta är statordelarna, dvs de delar av turbinen som ”står still”.
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De roterande delarna består av två skivor, Disk, stage 1 & 2. Dessa ämnen köps in och
är identiska till båda skivorna. De bearbetas i skivverkstaden, där bla dragbrotschning av
skovlar på skivorna utförs.

Till respektive skiva köps blad in från Tyskland, även damper (dämpare för att
motverka vibrationer), rivet (nitar för att låsa bladen mot skivan) samt washer (små
brickor) köps in. Antirotationspinnar tillverkas på VAC.

Skivorna borras var för sig och sätts sedan ihop för att sambrotschas. Innan de tas isär
sker märkning. Detta för att senare säkerställa korrekt montering i Frankrike dit skivorna
levereras demonterade.

Innan bladen monteras på respektive skiva, vägs de och skivan balanseras. På så sätt kan
man med hjälp av dator placera bladen på bästa sätt map minsta möjliga obalans. Efter
nitning kontrolleras varje nit.

Skivorna monteras åter ihop och nu med hjälp av en monteringsaxel under tio tons
tryck. I skivverkstaden sätts de upp mellan en dubb och magnetchuck och riktas
axiellt/radiellt inom åtta tusendelar. Detta för att bla kunna slipa en diameter med fem
tusendelars tolerans. Slutligen demonteras skivorna och läggs i leveranslådor.

I den avslutande listan, LH2 Turbine Assy, där nu samtliga detaljer spårats in, sker
rengöring, kontroll, leveransgranskning samt montering/packning. (Åke Miller, VAC)
(Figur 2.3 – 2.4)
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Figur 2.3 Ingående detaljer LH2 Turbinen
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Figur  2.4 Tillverkningsplan LH2
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3 Datainsamling
Insamlandet av data har skett genom avläsning av verkstadsordrar i respektive turbins
leveranspärm. Här redovisas endast det datum då en operation är avslutad. För att få
fram ett startdatum har föregående operations avslutat-datum använts. Dessa har sedan
skrivits in i ett Excel-ark, där en 360-dagars datumfunktion har räknat fram antal dagar
som förflutit mellan operationerna. Därefter har en tabell bestående av beräknade och
faktiskt antal dagar gjorts. Resultatet redovisas i diagram Ingen hänsyn har tagits till
eventuella helgdagar eller övriga lediga dagar. Se bilagor 1-10.

Orsakerna till tidsavvikelser är i många fall odokumenterade. Staplarna i diagrammen
innehåller förutom ställtid och bearbetningstid även transport-, ligg/kö-, maskinfel-,
operatör sjuk-tid mm.

Listorna för de studerade turbinerna skiljer sig i vissa fall åt. En orsak till detta är
avvikelser och de extraoperationer detta för med sig. En annan är de ändringar som skett
av listorna i det löpande arbetet. Detta gör det svårt att hitta gemensamma nämnare.
Men i några fall är det möjligt. De fem operationer, vilka bidragit med flest dagar
redovisas i kommande tabeller.

4 Resultat av datainsamling

4.1 Manifold Weld Assy
Operationslistan för Manifold Weld Assy är beräknad till 28 dagar men ett medelvärde
ger 187 dagar. TH-204 och TH-206 har bearbetats parallellt och har tillsammans tagit
258 dagar. TH-207 och TH-208 har följts åt fram tom Op.C27. Använda värden, se
bilaga 1.

Tabell 4.1 Manifold Weld Assy

Turbin Var i flödet Avdelning Kommentar

TH-204 Op 20 GNI

Op 30 TRIM

Op 150 GR

Op 180 KON

Op C180 CRIB

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

6641

6641

53 dagar, ingen anmärkning

28 dagar, anm: kantförskjutning

32 dagar, ingen anmärkning

30 dagar, anm: justera SF-T

48 dagar, ingen anmärkning

TH-205 Op 20 TRIM Lejd VAC 28 dagar, ingen anmärkning
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Op 30 KON

Op 80 F

Op 90 TRIM

Op 120 TRIM

6641

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

41 dagar, ingen anmärkning

36 dagar, ingen anmärkning

93 dagar, ingen anmärkning

41 dagar, ingen anmärkning

TH-206 Se TH-204

TH-207 Op 20 GNI

Op A25 KON

Op C27 KON

Op 30 TRIM

Op 80 PRORAD

Lejd VAC

6641

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

6 dagar, ingen anmärkning

8 dagar, kontrl tidig. anm. Op40/310630

13 dagar, NCR:LH2-18000903

8 dagar, ingående det. från lista 310629

6 dagar, anm: plåtförtunning

TH-208 Op C27 KON

Op 30 TRIM

Op 50 S

Op 170 PROPFL

Op 180 KON

6641

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

6641

13 dagar, anm: min plåtjt. Överskriden

22 dagar, anm: det. byter lista

39 dagar, ingen anmärkning

11 dagar, ingen anmärkning

51 dagar, anm: hög råge

TH-209 Op 20 GNI

Op 50 S

Op E84 PROPFL

Op F85 KON

Op 180 KON

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

6641

6641

8 dagar, ingen anmärkning

8 dagar, anm: Op 60 GRA utgår

9 dagar, ingen anmärkning

6 dagar, ingen anmärkning

61 dagar, anm: Ä-tillst. stäm. ej  DID/RC

Analys

Dessa 25 operationer genererade totalt 699 dagar. Av dessa bidrog operation KON med
223 dagar vid 9 observationer och är representerad i samtliga turbiner. Operation TRIM
bidrog med 220 dagar vid 6 observationer och återkommer i samtliga turbiner utom TH-
209. 14 av 25 operationer har ingen anmärkning, bidraget är 548 dagar. Återkommande
anmärkningar är problem med kantförskjutning samt hög råge i samband med
svetsoperationer.

4.2 Stator 1 
Operationslistan för Stator 1 är beräknad till 60 dagar men ett genomsnitt ger 295 dagar.
Även i denna lista har TH-204 och TH-206 bearbetats parallellt i 394 dagar. Använda
värden, se bilaga 2.
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Tabell 4.2 Stator 1

Turbin Var i flödet Avdelning Kommentar

TH-204 Op 40 SNC

Op 60 GR

Op 100 KON

Op 120 LEJD OP

Op A180 CRIB

6641

6641

6641

Extern lejd

6641

19 dagar, anm: mått avvikelse

34 dagar, ingen anmärkning

77 dagar, anm: mått avvikelse

63 dagar, ingen anmärkning

103 dagar, anm: inväntar NCR

TH-205 Op 20 SNC MÄ

Op 40 SNC

Op 100 KON

Op 120 LEJD OP

Op A181 CRIB

6641

6641

6641

Extern lejd

6641

65 dagar, ingen anmärkning

61 dagar, ingen anmärkning

88 dagar, anm: mått avvikelse

27 dagar, ingen anmärkning

107 dagar

TH-206 Se TH-204

TH-207 Op 40 SNC

Op 70 SNC

Op 80 SNC

Op 95 TVÄLU

Op 120 LEJD OP

6641

6641

6641

Lejd VAC

Extern lejd

49 dagar, ingen anmärkning

11 dagar, ingen anmärkning

13 dagar, ingen anmärkning

151 dagar, ingen anmärkning

38 dagar, ingen anmärkning

TH-208 Op 20 SNC MÄ

Op 70 SNC

Op 90 SLP

Op 100 KON

Op 120 LEJD OP

6641

6641

Lejd VAC

6641

Extern lejd

29 dagar, anm: Typkontroll

63 dagar, ingen anmärkning

5 dagar, ingen anmärkning

21 dagar, ingen anmärkning

22 dagar, ingen anmärkning

TH-209 Op 20 SNC MÄ

Op 70 SNC

Op 100 KON

Op 120 LEJD OP

Op 140 SNC 

6641

6641

6641

Extern lejd

6641

17 dagar, ingen anmärkning

10 dagar, ingen anmärkning

17 dagar, ingen anmärkning

25 dagar, ingen anmärkning

26 dagar, ingen anmärkning
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 Analys

Dessa 25 operationer genererade sammanlagt 1141 dagar. Av dessa bidrog
operationerna SNC och SNC MÄ med 363 dagar vid 11 observationer, och återkommer
i samtliga turbiner. Operation LEJD OP bidrog med 175 dagar vid 5 observationer och i
samtliga turbiner. KON är representerad vid 4 observationer, i lika många turbiner och
med 203 dagar. 19 av 25 operationer har ingen anmärkning, totalt 718 dagar.
Återkommande anmärkningar finns men avtar med stigande TH-nummer. Det är främst
måttavvikelser som är de mest återkommande anmärkningarna. Även felaktiga
revisionsbokstäver förekommer (på ett dokument anges utgåva – på artikel anges
revision, skall ändras vid ändring/uppdatering av operationsunderlag).

4.3 Stator 1 & Manifold
Operationslistan för Stator 1 & Manifold är beräknad till 122 dagar men ett genomsnitt
ger 199 dagar. Samtliga turbiner har bearbetats för sig. Använda värden, se bilaga 3.

Tabell 4.3 Stator 1 & Manifold

Turbin Var i flödet Avdelning Kommentar

TH-204 Op 100 KON

Op 105 KON

Op 280 PROTR

Op 320 BFNC

Op 400 KON MÄ

6641

6641

Lejd VAC

6641

6641

7 dagar, anm: SF-E konkav svets

8 dagar, anm: måttavvikelse

12 dagar, ingen anmärkning

6 dagar, anm: typkontroll

90 dagar, ingen anmärkning

TH-205 Op 105 KON

Op 260 SNC

Op 315 KON

Op 330 B

Op 350 SLP

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

11 dagar anm: måttavvikelse

9 dagar, ingen anmärkning

10 dagar, anm: kontrl före provtr.

9 dagar, ingen anmärkning

12 dagar, ingen anmärkning

TH-206 Op 50 S

Op 60 S

Op 230 UBEHT

Op 280 PROTR

Op 320 BFNC

6641

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

95 dagar, ingen anmärkning

19 dagar, ingen anmärkning

17 dagar, fel utgåva på O-ritn.

15 dagar, se PR-rapp. Ofulst.gnistn.

40 dagar, fel utgåva på O-ritn.

TH-207 Op 50 S 6641 12 dagar, ingen anmärkning



Intern logistikgenomgång av nuvarande tillverkningsorganisation

-     -15

Op 120 PROPFL

Op 130 PRORAD

Op 210 KON

Op 390 KON

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

6641

8 dagar, ingen anmärkning

7 dagar, anm. röntgen

33 dagar, ingen anmärkning

9 dagar, anm: måttavvikelse

TH-208 Op 40 SNC

Op 100 KON

Op 24 SNC

Op 3200 B FNC

Op 3900 KON

6641

6641

6641

6641

6641

16 dagar, ingen anmärkning

21 dagar, PR-rapp. hög råge

24 dagar, PR-rapp. måttavvikelse

12 dagar, ingen anmärkning

33 dagar, anm: nytt värde på diam. F

TH-209 Op 40 SNC

Op 120 PROPFL

Op 2600 SNC

Op 3200 B FNC

Op 3300 B

6641

Lejd VAC

6641

6641

6641

10 dagar, PR-rapp. måttavvikelse

12 dagar, ingen anmärkning

9 dagar, anm: PR-rapp. diam. 133,3

19 dagar, ingen anmärkning

52 dagar, anm: inloppfl.ur läge

Analys

Dessa 30 operationer genererade totalt 637 dagar. Operation KON och KON MÄ bidrog
med 199 dagar vid 9 observationer. SNC bidrog med 68 dagar vid 5 observationer, där
en av dem är Lejd VAC. Ingen operation är representerad i samtliga turbiner. 14 av 30
operationer har ingen anmärkning, totalt 358 dagar. Återkommande anmärkningar är
måttavvikelser, rundhet samt felaktigt utgåvenummer, samtliga dock med låg frekvens.

4.4 Case Outer Assy
Operationslistan för Case Outer Assy är beräknad till 61 dagar, ett genomsnitt ger 263
dagar. Ingen parallell bearbetning. Använda värden, se bilaga 4.
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Tabell 4.4 Case Outer Assy

Turbin Var i flödet Avdelning Kommentar

TH-204 Op 30 SNC

Op 115 BFIN

Op 150 TVÄLU

Op A171 PU

Op A191 CRIB

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

6641

22 dagar, anm: måttavvikelse

112 dagar, ingen anmärkning

21 dagar, ingen anmärkning

38 dagar, ingen anmärkning

22 dagar anm: inväntar NCR

TH-205 Op 70 SLH

Op 115 BFIN

Op 170 KON

Op 180 KON

Op A191 CRIB

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

6641

6641

8 dagar, ingen anmärkning

11 dagar, ingen anmärkning

9 dagar, anm: måttavvikelse

80 dagar, anm: måttavvikelse

105 dagar, anm: måttavvikelse

TH-206 Op 50 GR

Op 100 B FNC

Op 115 BFIN

Op 120 SLP

Op 180 KON 

6641

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

17 dagar, ingen anmärkning   

14 dagar, ingen anmärkning

24 dagar, ingen anmärkning 

14 dagar, ingen anmärkning

59 dagar, anm: måttavvikelse

TH-207 Op 40 B FNC

Op 60 SLP

Op 80 SLR

Op 115 BFIN

Op 170 KON

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

38 dagar, ingen anmärkning

20 dagar, ingen anmärkning

8 dagar, ingen anmärkning

33 dagar, ingen anmärkning

42 dagar, anm: måttavvikelse

TH-208 Op 900 BNC

Op 1200 SLP

Op 1600 PROPFL

Op 1700 KON

Op 1710 BFIN

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

14 dagar, ingen anmärkning

9 dagar, ingen anmärkning

9 dagar, ingen anmärkning

18 dagar, anm: lägesriktighet

16 dagar, anm: justering

TH-209 Op 115 BFIN

Op 170 KON

Lejd VAC

6641

24 dagar, ingen anmärkning

103 dagar, anm: måttavvikelse
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Op C170 BFIN

Op 1790 KON

Op 1791 S

Lejd VAC

6641

6641

25 dagar, ingen anmärkning

166 dagar, anm: måttavvik. plus lägesfel

97 dagar, anm: extra svarvn. av styrpin.

Analys

Totalt genererades 1178 dagar av 30 operationer. Operation BFIN är representerad i
samtliga turbiner med totalt 220 dagar, vid 7 observationer. Vid lika många tillfällen har
operation KON totalt 477 dagar. 18 av dessa 30 operationer har ingen anmärkning,
totalt 439 dagar. Återkommande anmärkningar är måttavvikelser samt lägesriktighet.

4.5 Turbine Housing Assy
Operationslistan för Turbine Housing Assy är beräknad till 36 dagar, ett genomsnitt ger
12 dagar. Med anledning av detta resultat (under målet) redovisas ej någon tabell.
Använda värden, se bilaga 5.

Analys

 Listan innehåller 9 operationer. Samtliga detaljer går vidare till nästa lista med öppna
NCR.

4.6 Stator Stage 2 Assy
Operationslistan för Stator Stage 2 Assy är beräknad till 100 dagar, ett genomsnitt ger
261 dagar. Ingen parallell bearbetning förekommer. Använda värden, se bilaga 6.

Tabell 4.5 Stator Stage 2 Assy

Turbin Var i flödet Avdelning Kommentar

TH-204 Op 20 S

Op 60 TVÄLU

Op 70 PROPFL

Op 110 SLR

Op 160 KON

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

34 dagar, ingen anmärkning

8 dagar, ingen anmärkning

9 dagar, ingen anmärkning

10 dagar, ingen anmärkning

22 dagar, ingen anmärkning

TH-205 Op 20 S

Op 50 KON

Op A50 KON

Op 120 KON

6641

6641

6641

6641

15 dagar, ingen anmärkning

7 dagar, ingen anmärkning

15 dagar, anm: urputsning

8 dagar, ingen anmärkning
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Op 260 SLR Lejd VAC 7 dagar, ingen anmärkning

TH-206 Op 70 PROPFL

Op A105 KON

Op 140 KON

Op 160 KON

Op A165 LEJD OP

Lejd VAC

6641

6641

6641

Extern lejd

34 dagar, ingen anmärkning

71 dagar, anm: kontroll före lejd op

146 dagar, anm: måttavvikelse

47 dagar, anm: måttavvikelse

86 dagar, ingen anmärkning

TH-207 Op 20 S

Op 30 FNC

Op 60 TVÄLU

Op A100 S

Op 150 REN M

6641

6641

Lejd VAC

6641

6641

28 dagar, anm: typkontroll

18 dagar, anm: typkontroll

74 dagar, ingen anmärkning

13 dagar, anm: just. svarva bort plasma

26 dagar, ingen anmärkning

TH-208 Op 70 PROPFL

Op 90 BLÄT

Op 140 KON

Op 160 KON

Op 1601 CRIB

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

6641

6641

11 dagar, ingen anmärkning

14 dagar, ingen anmärkning

9 dagar, anm: måttavvikelse

27 dagar, anm:skad. plasma, måttavvik.

212 dagar, anm: inväntar NCR

TH-209 Op A10 CRIB

Op 20 S

Op 70 PROPFL 

Op 1400 KON

Op 1410 SLR

6641

6641

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

139 dagar, anm: inväntar beslut

12 dagar, ingen anmärkning

7 dagar, ingen anmärkning

63 dagar, anm: måttavvikelse

83 dagar, ingen anmärkning

Analys

Totalt genererades 1255 dagar av 30 operationer. Operation KON bidrog med 415
dagar, fördelat på 10 observationer. PROPFL och S, 61 resp 102 dagar vid 4 resp 5
observationer. 18 av 30 operationer har ingen anmärkning, sammanlagt 460 dagar.
Återkommande anmärkningar gäller de detaljer där beläggning med plasma ingått, TH-
206 – 209. Detta avspeglar sig också på den totala genomloppstiden.

4.7 Disk Turbine Stg 1
Listan är beräknad till 86 dagar, ett genomsnitt ger 410 dagar. TH-207/208 har
bearbetats parallellt i 221 dagar. Använda värden, se bilaga 7.
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Tabell 4.6 Disk Turbine Stg 1

Turbin Var i flödet Avdelning Kommentar

TH-204 Op 30 SNC MÄ

Op 110 SNC

Op 180 DRIDR

Op A190 KON

Op 200 SLSP

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

64 dagar, ingen anmärkning

18 dagar, ingen anmärkning

41 dagar, ingen anmärkning

89 dagar, anm: Detalj ur CRIB

38 dagar, anm: märke på bakre plan

TH-205 Op 30 SNC MÄ

Op 170 KON MÄ

Op 180 DRIDR

Op 200 SLSP

Op 210 GRBRST

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

70 dagar, anm: red typkontrl ej godk.

20 dagar, ingen anmärkning

184 dagar, ingen anmärkning

72 dagar, anm: Typkontrl utförd, OK

24 dagar, ingen anmärkning

TH-206 Op 140 SLR

Op 170 KON MÄ

Op 180 DRIDR

Op 220 SNC

Op 230 SLR

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

49 dagar, ingen anmärkning

61 dagar, ingen anmärkning

150 dagar, ingen anmärkning

107 dagar, anm: Red typkontrl 

99 dagar, ingen anmärkning

TH-207 Op 90 SLR

Op 140 SLR

Op 170 KON MÄ

Op 180 DRIDR

Op 260 KON MÄ

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

6641

37 dagar, ingen anmärkning

20 dagar, anm: Red typkontrl

21 dagar, ingen anmärkning

38 dagar, ingen anmärkning

21 dagar, ingen anmärkning

TH-208 Se TH-207, körts parallellt

TH-209 Op 90 SLR

Op 150 HKU

Op A162 SLH

Op A163 MÄT

Op 180 DRIDR/

KON

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

103 dagar, anm: max kast på livet

21 dagar, ingen anmärkning

150 dagar, ingen anmärkning

37 dagar, anm: CRIB:as avvakta NCR

73 dagar, anm: Red.typkontrl. OK
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Analys

Totalt har 25 operationer genererat 1607 dagar. Operation DRIDR är representerad i
samtliga turbiner, med totalt 5 observationer, 486 dagar. Lika många observationer har
SLR, totalt 308 dagar. Antal dagar med ingen anmärkning är 16, summa 998 dagar.
Återkommande anmärkningar har ej varit ett problem.

4.8 Disk Turbine Stg 2
Operationslistan för Disk Turbine Stg 2 är beräknad till 83 dagar, ett genomsnitt ger 388
dagar. Ingen parallell bearbetning har skett. Använda värden, se bilaga 8.

Tabell 4.7 Disk Turbine Stg 2

Turbin Var i flödet Avdelning Kommentar

TH-204 Op 30 SNC MÄ

Op 100 SLR

Op 130 SNC

Op 190 SLR

Op 210 GR BRST

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

12 dagar, ingen anmärkning

102 dagar, ingen anmärkning

14 dagar, anm: reducerad typkontroll

26 dagar, ingen anmärkning

28 dagar, ingen anmärkning

TH-205 Op A150 GR BRST

Op A152 PROPFL

Op A160 S

Op A261 S

Op H261 SLR

6641

Lejd VAC

6641

6641

Lejd VAC

46 dagar, anm: slagmärke

51 dagar, anm: kontrollera urputs

143 dagar, ingen anmärkning

52 dagar, anm: svarvas rena från plasma

52 dagar, ingen anmärkning

TH-206 Op 30 SNC MÄ

Op 170 DRIDR

Op 190 SLR

Op A251 SNC

Op 285 KON

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

71 dagar, anm: reducerad typkontroll

121 dagar, ingen anmärkning

45 dagar, ingen anmärkning

25 dagar, anm: bearbeta bort SPRP

34 dagar, ingen anmärkning

TH-207 Op 30 SNC MÄ

Op 110 SNC

Op 170 DRIDR

Op 190 SLR

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

65 dagar, ingen anmärkning

24 dagar, ingen anmärkning

39 dagar, ingen anmärkning

63 dagar, ingen anmärkning
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Op A232 PROPFL Lejd VAC 180 dagar, ingen anmärkning

TH-208 Op 100 SLR

Op 110 SNC

Op 160 KON MÄ

Op 170 DRIDR

Op 190 SLR

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

Lejd VAC

67 dagar, anm: reducerad typkontroll

15 dagar, ingen anmärkning

20 dagar, ingen anmärkning

11 dagar, ingen anmärkning

41 dagar, anm: reducerad typkontroll

TH-209 Op 100 SLR

Op 110 SNC

Op 150 SLH

Op 170 DRIDR

Op A295 CRIB

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

Lejd VAC

6641

144 dagar, ingen anmärkning

23 dagar, ingen anmärkning

49 dagar, anm: måttavvikelse

73 dagar, anm: typkontroll

84 dagar, ingen anmärkning

Analys

Totalt genererades 1720 dagar av 30 operationer. Av dessa bidrog operation SLR med
473 dagar vid 8 observationer. SNC samt SNC MÄ med 249 dagar vid 8 observationer.
SLR är representerad i samtliga turbiner. 20 operationer har ingen anmärkning, summan
av dessa är 1231 dagar. Återkommande anmärkningar gäller de detaljer där
plasmabeläggning ingått.

4.9 Turbine Rotor Assy
Operationslistan för Turbine Rotor Assy är beräknad till 138 dagar, ett genomsnitt ger
171 dagar. Ingen detalj har bearbetats parallellt. Använda värden, se bilaga 9.

Tabell 4.8 Turbine Rotor Assy

Turbin Var i flödet Avdelning Kommentar

TH-204 Måltid: 138 dagar – Faktisk tid: 64 dagar

TH-205 Måltid: 138 dagar – Faktisk tid: 73 dagar

TH-206 Op 160 KON

Op 180 KON

Op 200 SLR

Op 210 KON

Op A231 CRIB

6641

6641

Lejd VAC

6641

6641

12 dagar, ingen anmärkning

8 dagar, ingen anmärkning

42 dagar, anm: Byte av O-ritn.

19 dagar, anm: PR-rapp. måttavvikelse

36 dagar, inväntar NCR (öppet)
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TH-207 Op 30 B

Op 110 KON

Op 210 KON

Op 270 KON

Op A271 CRIB

6641

6641

6641

6641

6641

20 dagar, ingen anmärkning

39 dagar, anm: grader i hål

17 dagar, anm: ej godk. NCR

8 dagar, anm: AR-detaljer i satsen

54 dagar, anm: Inlagd 00-11-10

TH-208 Op 30 B

Op C110 CRIB

Op 150 BAL

Op 1551 CRIB

Op 1556 BAL

6641

6641

Lejd VAC

6641

Lejd VAC

27 dagar, ingen anmärkning

16 dagar, anm: Inväntar NCR

21 dagar, ingen anmärkning

159 dagar, ingen anmärkning

12 dagar, ingen anmärkning

TH-209 Op 1100 KON

Op 2100 KON

Op 2500 GR

Op 2600 REN

Op 2700 KON

6641

6641

6641

Lejd VAC

6641

48 dagar, anm. Måttavvikelse, se NCR

35 dagar, anm: AR-det. i satsen, mm.

34 dagar, ingen anmärkning

19 dagar, ingen anmärkning

20 dagar, AR-det. i satsen, mm.

Analys

Då TH-204/205 har en kortare genomloppstid än genomsnittet, redovisas de ej. Antalet
operationer med påverkar blir då 20, med totalt 646 dagar. Operation KON förekommer
med 9 observationer, 233 dagar. CRIB bidrar med 265 dagar vid 4 observationer.
Operationer med ingen anmärkning är totalt 9, summa 312 dagar. Återkommande
anmärkningar är måttavvikelser, ändringstillstånd, hanteringsskador samt felmärkning.
Samtliga anmärkningar har dock låg frekvens.

4.10  LH2 Turbine Assy
Operationslistan för LH2 Turbine Assy är beräknad till 17 dagar, ett genomsnitt ger 39
dagar. Redovisas ej i tabell pga för få operationer. Använda värden, se bilaga 10.

Analys

Detta är den avslutande listan. Här utförs de sista operationerna, bla rengöring, kontroll
samt leveransgranskning. Ej avslutade NCR (avvikelserapporter) finns.
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4.11  Jämförande diagram 
En övergripande jämförelse har gjorts av samtliga turbiner. Denna jämförelse innehåller
dessutom två operationslistor, Inlet Tube Assy samt Flange Inner & Diaphragm, vilka ej
har analyserats djupare pga ringa inverkan på flödet, se bilaga 11.
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5 Intervjuer
För att få en översiktlig helhetsbild av avdelningens verksamhet med tyngdpunkt på
produktionen, genomfördes personliga intervjuer med produktionstekniker och
operatörer. Intervjuerna var av samtalskaraktär och varade ca en timme.

5.1 Sammanfattning av intervjuer
R3

R3 upplevs av användarna som allmänt besvärligt. Problem består dels i svårigheter
med förskottsutlämnat material, språket samt bristande kunskaper om systemet.

Flaskhals

Uppfattningen om vilka operationer inom flödet som är flaskhalsar varierar. Exempel på
detta är ”balken” (kontroll av ankommande och avgående gods), där det är svårt att få ut
material i tid (värre sen införandet av R3), kontrollen, avbrott i huvudflödet när
utvecklingsjobb ska bearbetas, ordrar som ej har avslutats, ämnesbrist, komplettlistorna,
samt köbildning beroende av sjukfrånvaro eller maskinfel.

Planering

Uppfattas allmänt att det inte finns någon större framförhållning, lejdjobb prioriteras
före huvudflödet, göra rätt saker i rätt tid, bristfällig information till produktionstekniker
om externa jobb, samt att det inte görs någon uppdatering av planeringstavlan.

Engagemanget

Det upplevs att det inte finns någon sammantagen servicekänsla, överlämnandet av
”stafettpinnen” fungerar idag ej på ett tillfredsställande sätt. Återrapporteringen är i
dagsläget för dålig.

Produktiontekniker (PT)

I dag upplever PT att de får lägga ned mycket tid till att justera eventuella avvikelser
(”mer plåster än bota”). 
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Ledning

Ledningen utför ingen uppföljning av uppstartade projekt. Verklighetsuppfattningen är
för bristfällig, inser inte att översyner tar tid, samt allmänt dåligt informationsflöde.

Arbetssätt

Oklara arbetsinstruktioner, roller, otydliga operationsunderlag. Avvikelser är ej
avslutade i rätt ordning. Det uppstår problem när flera vill ha sina detaljer bearbetade
samtidigt, man frångår planeringen. 

Avvikelser

Avvikelser tar för lång tid när det gäller beslut om åtgärder. Det förekommer felaktiga
produktionsunderlag, samt att vissa hanteringsskador finns.

Allmänt

Mer utbildning. Verkstaden kan ibland kännas fysiskt trång när lejdjobb bearbetas. Det
uppstår problem om en detalj inte är uppdaterad i RC – online. Gjutgodsleveransen
upplevs ofta försenad.

Vid leverans uppstår alla problem som inte är avslutade, man får jäkta igenom
produkten.
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6 Teori

6.1 Vikten av att mäta processer
För att kunna leda, styra, förbättra och utveckla en verksamhet krävs ett systematiskt
tillvägagångssätt baserat på mätningar såväl i processen som i dess gränssnitt. Genom
att utföra mätningar ökas förståelsen för det händelseförlopp och den process som
studeras. Genom mätningar kan krav som ställs av verksamheten och övriga intressenter
tydliggöras. Ett flertal olika motiv till att mäta kan identifieras. Dessa är:

� sätta mål 

� följa upp mål

� tydliggöra krav

� öka känslan av delaktighet

� jämföra över tiden

� jämföra med andra

� få kunskap om hur processen fungerar

� veta hur processen kan förbättras

� skapa beslutsunderlag

� skapa underlag för prioritering av förbättringsåtgärder

� lättare fatta och förstå obekväma beslut 

Mätningar används främst för att styra en process eller för att identifiera problem med
åtföljande kontroll av förbättringsarbetet. Möjligheter att styra skapas genom att mer
eller mindre kontinuerligt övervaka ett antal parametrar. Förbättringsarbetet kan
prioriteras och följas upp genom att antingen kontinuerligt eller som en tillfällig insats
mäta ett antal parametrar. Är det problem med ledtiderna inom en viss delprocess kan
dessa övervakas under en tid tills dess att resultat från vidtagna åtgärder kan avläsas.
Mätningen kan då avbrytas och resultatet fortsättningsvis kontrolleras genom
uppföljning av total ledtid.

Inför förbättringar finns det alltid en risk att problembilden präglas av personliga intryck
med felprioriteringar som följd om inte mätningar utgör basen för prioriteringsarbetet.
Ett underlag baserat på fakta är naturligtvis överlägset ett beslut som grundar sig på
antaganden och gissningar. Att mäta ska vara en kontinuerlig aktivitet och naturlig del
av verksamheten. Mäta är många gånger svårt. Mycket beroende på att det är svårt att få
acceptans för mätningarna som sådana. Att mäta innebär för många ett starkt inslag av
kontroll och övervakning. Det är viktigt att sprida kunskapen om att mätning är ett
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verktyg för att förstå ett händelseförlopp. Och mest lämpade att förstå och förbättra är de
som faktiskt är involverade i detta förlopp, dvs operatörerna.

Förankringsfrågorna är av stor vikt. En förankring kan i princip delas upp i två delar, en
initial förankring av införandet och en kontinuerlig för att bibehålla intresse och
motivation. Dessutom är delaktighet viktigt. Låt dem som ska involveras vara med och
ta fram underlag för mätningarna i form av mått och mätspecifikationer.

När mätningarna kommit igång gäller det att bibehålla intresset, dvs att kontinuerligt
förankra mätningarna, mätresultat och användningen av mätningarna. För att lyckas med
detta är det viktigt att avsätta resurser till uppföljning, analys och åtgärder. Det är viktigt
att komma ihåg att ett mätsystem ska vara ett levande system, dvs det måste finnas
möjligheter att ändra och utveckla systemet i takt med att förutsättningarna förändras.

För att uppnå värdefulla värden är det viktigt att de mått och styrparametrar som väljs
uppvisar god balans mellan tid, kostnad och kvalitet. En liknande diskussion gäller för
val av tidshorisont. Det krävs att det finns mått och mål som speglar olika
tidsperspektiv. Om det bara finns kortsiktiga mått och mål är det stor risk att det
dessutom är en övervikt åt mått som beskriver kostnader. För långsiktigt
konkurrenskraft krävs också mått och mål som tvingar företaget att arbeta på medellång
och lång sikt.

Med hjälp av fördefinierade områdesbeskrivningar och checklistor kan en bestämning
av huvudsakliga mått och mätområden genomföras.

En mätning som inte följs av analys och eventuella åtgärder är bortkastad. Det är därför
viktigt att, redan innan mätningarna startar, diskutera syftet med mätningen och hur den
ska utföras. 

Det är viktigt att uppmärksamma eventuella variationer som uppstår i de mått som mäts.
Stor variation är ett tecken på oförutsägbarhet vilket medför planeringsvårigheter. Det är
t ex svårt att uppfylla hög leveranssäkerhet vid stor osäkerhet(Fischer, 1992). 

6.1.1 Historik om mått och mätmetoder

I takt med att nya produktionsstrategier blivit allt vanligare har man förändrat sättet att
mäta hur bra en verksamhet är. Den förändring som skett är en övergång från de
traditionella ekonomiska mått till icke-finansiella mått. Denna förändring görs enligt
(Fisher, 1992) för att försöka sätta fokus på verksamhetens operationer istället för enbart
det finansiella. Fisher beskriver förändringen med följande uttryck ”A player who tries
to play baseball by watching the scoreboard will not be succesfull”. Andra författare
såsom (Maskell, 1991), (Johnson och Kaplan, 1987), (Fry and Cox, 1989) instämmer i
kritiken mot de ekonomiska måtten.
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6.1.2 Vilka mått ska man använda – vad säger teorin?

Generellt ger teorin ingen exakt definition. Japansk industri som under de senaste
decennierna varit föregångare och var först att använda tillverkningssystem som
grundade sig på JIT, Kaizen och Kanban, har en mer långsiktig syn på
tillverkningsstrategier. Finansiella mått används endast av den högsta ledningen i
företaget medan den dagliga verksamheten styrs efter fysiska mått. En generell
summering av teorin visar att man ska använda ekonomiska mått endast på högre nivå i
företaget. Fry (1989) pekar på vikten av att använda sig av fysiska mått på
verkstadsgolvet, eftersom detta innebär omedelbar återkoppling vad gäller
verksamhetens presentation. Även Maskell (1991) pekar på vikten av att alla
medarbetare förstår rapporterna över mätningarna och att de kan se relevansen för deras
eget arbete och för tillverkningsmålen.

6.2 Process Management
Process Management är läran om processer och hur man styr dem. I svensk litteratur
används ibland benämningen processledning. Det är viktigt för ett företag att identifiera
och styra sina processer. Har man inte identifierat processerna är det svårt att kontrollera
och överblicka hela kedjan av aktiviteter. Detta kan leda till suboptimering eftersom
man inte förstår sin egen funktion i det större sammanhanget.

Harrington (1991) räknar upp en mängd fördelar med att fokusera på processer. Dessa är
kortfattat...

� underlättar anpassning av komplexa system vid större förändringar

� man höjer konkurrenskraften genom att förbättra utnyttjandet av resurserna

� hjälper organisationen att reda ut inbördes förhållanden

� ger organisationen en systematisk bild av dess aktiviteter

� klargör prioritering av arbetsuppgifter

� reducerar antalet felavhjälpande ”brandkårsutryckningar”

� att man systematisk identifierar och eliminerar grundorsakerna till fel med hjälp av
rätt mätdata
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En viktig del är att utse en processägare som ansvarar för processen. I funktionella
organisationer är det enligt Steneskog (1990) oftast så att det organisatoriska ansvaret
hamnar långt upp i hierarkin. Syftet med en processägare är dels att avlasta högre chefer
men främst att få en bättre styrning genom att lägga ansvaret på en person som har
regelbunden kontakt med processen och som kan överblicka alla dess delar. De krav
som ställs på processägaren är att vara nära processen samtidigt som man är i sådan
position att man kan påverka ledningen av det som berörs.

Processens synsätt är kortfattat att man fokuserar på processer (kartlägga, förbättra
befintlig process, utforma ny process).

Kännetecknande för en bra process är att någon blir ansvarig för hur den fungerar,
tydligt definierade gränssnitt, arbetsflöde och att uppgifter dokumenteras, samt
regelbundna mätningar för styrning av processer.
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6.3 Förbättringsarbetet
När man skall söka efter orsaker till systematisk variation, dvs urskiljbara orsaker,
liksom vid allt arbete med att förbättra kvaliteten, är det viktigt att man angriper
problemen systematiskt och noggrant. Ofta finns det många problem. Det gäller att först
angripa det problem som är mest lönsamt. När det är löst går man vidare till nästa. I
nedre figuren finns ett exempel på en förbättringscykel: Planera – Gör – Studera – Lär.
(Deming talar om PDSA – cykeln, står för ”Plan – Do – Study – Act”,(Bergman,
Klefsjö, 1995)).

Figur 6.1 En problemlösningscykel för det ständiga förbättringsarbetet

Planera

När problem upptäcks gäller det först att fastställa den väsentligaste orsaken till
problemet. Stora problem måste brytas ned i mindre, hanterbara problem. Beslut om
förändringar skall baseras på fakta. Det gäller att exempelvis med hjälp av de sju
förbättringsverktygen (se kapitel 6.3.1) systematiskt tänka igenom tänkbara anledningar
till problemet. Ett Ishikawadiagram kan många gånger ge en fingervisning om orsaker.
Att samla en grupp personer helst med olika bakgrund och kunskap till ”brainstorming”
där fantasin och idéerna fritt får flöda utan kritik är ofta fruktbart. Andra viktiga verktyg
är FMEA (Felmods- och Feleffektanalys) och försöksplanering. 

Därefter gäller det att sammanställa data på ett sätt som avslöjar källor till fel och
variation. Härvid är exempelvis histogram och annan beskrivande statistik,
paretodiagram, uppdelning och sambandsdiagram till stor glädje. Det är viktigt att man
inte ”överreagerar” och agerar så att problemlösningen blir en dyrbar erfarenhet av ”trial
– and- error”- teknik.

  Lär             Planera

 Studera   Gör



Intern logistikgenomgång av nuvarande tillverkningsorganisation

-     -31

Gör

När man funnit en viktig orsak till problemet bör man utse en arbetsgrupp som får
ansvaret för att de föreslagna åtgärderna genomförs. Det är viktigt att se till att alla
inblandade personer är helt införstådda med problemet och det beslutade
åtgärdsprogrammet.

Studera

När åtgärder vidtagits, måste man ånyo undersöka materialet, och kontrollera om de
genomförda åtgärderna ledde till avsedd förbättring. Återigen är flera av de sju
förbättringsverktygen såsom histogram, paretodiagram och stratifiering, viktiga och
nyttiga hjälpmedel. När man är övertygad om att åtgärden fått effekt och kvalitetsnivån
förbättrats, gäller det att se till att man bibehåller den nya bättre nivån. Detta kan ibland
ske med hjälp av det förbättringsverktyg som kallas styrdiagram.

Lär

Det gäller att hela tiden ta lärdom av förbättringsarbetet så att man undviker samma typ
av problem nästa gång. Om åtgärderna var lyckade, skall den nya förbättrade nivån
permanenteras.

I annat fall måste man genomlöpa förbättringscykeln ytterligare ett varv. Det är också
viktigt att analysera hur arbetet med problemlösningen fungerade så att även tekniken att
lösa problem förbättras.

6.3.1 De sju förbättringsverktygen

Som ett underlag för arbetet med kvalitetsförbättringar behövs data, samt analys av
dessa data. 

Dr Kaoru Ishikawa sammanställde sju metoder, eller ”verktyg” som är användbara vid
förbättringsarbete, dessa är:

� datainsamling

� histogram

� paretodiagram

� ishikawadiagram

� uppdelning

� sambandsdiagram

� styrdiagram.
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Datainsamling, faktaunderlag är ett av de viktigaste stegen i ett program för
kvalitetsförbättringar. Det är viktigt att ha ett ordentligt beslutsunderlag. Det är
naturligtvis också väsentligt att underlaget belyser den aktuella frågan. Man måste från
början ha klart för sig syftet med datainsamlingen.

� vilket är kvalitetsproblemet ?

� vilka fakta behövs för att belysa problemet ?

För fördjupande kunskaper om de sju förbättringsverktygen hänvisas till ”Guide to
Quality Control” av Kaoru Ishikawa, (1982). 
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6.3.2 Gruppindelning / Roller

Nedan presenteras förslag på olika typer av sammansatta grupper med speciella roller.
Denna grova indelning kan vara ett försök till att börja bearbeta processens problem.
(Kvalitetskurs – HTU 2002). 

Tabell 6.1 Gruppindelning / Roller

Typ Uppgift Sammansättning Uppdragets längd

Problemlösnings-
grupp

Lösa ett
uppkommit
problem i en
produkt eller
process

Efter typ av problem,
oftast tvärfunktionell

Tills problemet är
löst och åtgärdat

Felanalysgrupp Lösa samtliga
uppkomna
problem i en
produkt eller
process

Tvärfunktionell Hela produktens
eller processens
livslängd

Kvalitets -
förbättringsteam

Finna
förbättrings -
potentialer i en
produkt eller
process

Tvärfunktionell efter
typ av produkt eller
process

Hela produktens
eller processens
livslängd

Kvalitetscirkel Vara ett forum
för allehanda
kvalitetsfrågor

Avdelningsvis eller
gruppvis

Löpande

6.3.3 Övrigt

Med en större helhetsbild av tillverkningsprocessen skulle berörda parter få en större
förståelse för varandras arbete. Ett förslag att komma tillrätta med detta är att de får
spela ett spel. 

Idhammar AB är ett kunskapsföretag med inriktning på driftsäkerhet och underhåll. Ett
av deras utbildningspaket består av ett produktivitetsspel, där det i spelform utförs en
företagssimulering. Spelets styrka ligger i möjligheten att på ett verklighetstroget sätt ge
deltagarna insyn i verksamhetens samtliga delar såsom produktion, ekonomi, planering,
underhåll, marknad mm. (Idhammar AB).
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7 Analys
Syftet med arbetet var att lokalisera eventuella flaskhalsar samt att ge förslag på hur
dessa skall hanteras. I detta avseende har arbetet inte nått ända fram. Det går ej att ur det
insamlade materialet, påvisa att en enskild operation eller arbetsstation är en flaskhals.

Det finns observationer med återkommande frekvens, men dessa kan variera från lista
till lista. I intervjuerna och ur den insamlade datan finns en indikation om att kontroll –
avdelningen uppfattas som en flaskhals. Anledningarna till detta kan vara flera.
Avvikelser är en starkt bidragande orsak. Inte själva åtgärdandet, detta görs i de flesta
fall relativt snabbt. Däremot är tiden mellan upptäckt och beslut lång. Tabellerna i
kapitel 4 redovisar olika operationers bidrag av dagar. Där operation KON förekommer,
är bänk- och mätmaskinkontroll sammanräknade. 

En svårighet med analysen av den insamlade datan ligger, enligt författarna, i bristande
dokumentation vad gäller uppstart av operationer, liggtid mm, dvs den sammanlagda
tiden mellan två operationer. Tabellerna i kapitel 4 visar på en alarmerande stor andel av
dagar ingen anmärkning.
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8 Slutsatser och rekommendationer
En utvärdering av analys och resultat har givit ett antal bidragande faktorer till
leveransförseningar. Följande slutsatser dras och rekommendationer lämnas. 

Avvikelser

Hanteringen av avvikelser tar sammantaget för lång tid. Framförallt är det tiden mellan
upptäckt och fattat beslut som bör ses över. Prioritering, arbetsgång, ansvar och
handlingsplan måste vara tydlig och väl förankrad. Viktiga punkter i
avvikelsehanteringen:

� Dokumentation – enbart verkstadsordern räcker inte som underlag. För att
uppföljning och mätning skall vara möjlig, måste allt som avviker från planerad
tillverkningsprocess dokumenteras.

� Återrapportering – idag noteras enbart en operations avslutandedatum. Detta medför
att tiden mellan två operationer är omöjlig att analysera på ett rättvist sätt.
Spekulationer om var i flödet tidsförlusten återfinns uppstår lätt. Med en noggrann
och tydlig återrapportering elimineras detta.

� En handlingsplan med gällande prioriteringar, definierat arbetssätt och tydlig
ansvarsfördelning.

Planering

Idag saknas en planering på kort och lång sikt. Detta gäller både verkstaden och  PT-
arbetet. Självklart måste utrymme för oplanerade händelser med kort beslutstid finnas,
men idag upplevs att man befinner sig på denna nivå konstant. För att uppnå en
tillfredsställande leveranssäkerhet krävs en genomtänkt planering och en
planeringsfunktion med ett starkt mandat som stöd för sin uppgift. Viktiga punkter i
planeringen:

� PIA – produkter i arbete. Om för många detaljer är i gång samtidigt uppstår lätt
köbildning. Detta försvårar planering och prioritering. En senareläggning av uppstart
frigör resurser för kraftsamling där behovet är störst.

� Mycket av PT-arbetet handlar idag om att sätta plåster på såren och långsiktigt
arbete ges låg prioritering. Olika roller / arbetssätt bör undersökas så som PT-jour
eller en stödfunktion som finns närmare produktionen.

� Leveranslistan – idag läggs mycket kraft på att avsluta avvikelserapporter i
leveransens slutskede. Den kraften bör fördelas jämnare över turbinens
tillverkningstid.
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Ledningen

Visst ansvar kan delegeras, följer med en befattning eller tas på eget initiativ. Men
ledningen har alltid det övergripande ansvaret. Detta innefattar en mängd områden bla
uppföljning, vara engagerad och stödjande, normsättare och ge mandat till långsiktigt
arbete. Idag upplevs en saknad av detta. Viktiga punkter för ledningen:

� Uppföljning – förändrings- och förbättringsförslag upplevs många gånger som
onödiga skrivbordsprodukter då uppföljningen av dessa är obefintlig.

� Förbättringsarbetet - idag används en programmatisk förändringsstrategi. Bygger på
det planerade förändringstänkandet. Avsikten är att på ett så ordnat sätt som möjligt
försöka få företaget att gå från ett läge, ofta i jämvikt, till ett annat, nytt läge i
jämvikt. Fokuserar på lägena, vägen där emellan betraktas som något man skaffar
sig bästa möjliga kontroll över genom omsorgsfull planering och styrning.
Lösningsorienterad – fokus på vad-aspekterna. Medarbetarna blir mottagare, ingen
påverkans möjlighet. Resultat = skrivbordsprodukt. Inlärningsstrategin, även den är
klart ledningsdriven, men inte enbart orienterad mot att uppnå nya tillstånd i
organisationen, utan även högre prioritering av resan till målet. Effekt 1 = många
medarbetare är aktiva tidigt i förändringsprocessen, detta gör dem till aktörer, inte
mottagare, i förändringsarbetet. Effekt 2 = mindre förändringsmotstånd, annars
vanligt. (Rendahl mfl, 1995)

� Avståndet mellan olika funktioner (inte det fysiska) är stort och kräver långsiktigt
arbete för att överbrygga. Kommunikation och ett gemensamt språk är ett måste.

Övrigt

� R3 - krångligt av flera orsaker. Långa och besvärliga sökvägar, språket (engelska).
MPS funktion finns – kräver dock relevant och tillförlitlig återrapportering.

� Gemensamma resurser – Företags- såväl som avdelningsdito. 

� Tillverka mot lager – högriskartiklar i ett mindre lager, utnyttja parallell tillverkning.

� Roller/Grupper- är idag oklara, otydligt definierade. Jobba som självstyrande
enheter.

� Utbildning – se över behovet vad gäller språk (engelska),produktkännedom samt
data (R3).
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Bilagor
1. Manifold Weld Assy

2. Stator 1

3. Stator 1 & Manifold

4. Case Outer Assy

5. Turbine Housing Assy

6. Stator Stage 2 Assy

7. Disk Turbine Stg 1

8. Disk Turbine Stg 2

9. Turbine Rotor Assy

10. LH2 Turbine Assy

11. Jämförande diagram
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