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SAMMANFATTNING 

Denna rapport innehåller resultat av en studie genomförd på Volvo Aero Corporation i Trollhättan 
hösten 2011.  

Fokus för studien har varit att identifiera hur den tekniska beordringen på avdelningen för 
Motorunderhåll och Nymontering (MoN) arbetar med Lean Production System, som är en metod 
för verksamhetsutveckling.  

Genom nära samarbete med en rad olika personer inom avdelningen, har det kunnat genomföras 
intervjuer, möten, enkätundersökningar m.m. vilket har lett till att problemställningen för 
examensarbetet kunnat bearbetats ingående. Tre frågor har behandlats i detta arbete. 
Frågeställningarna är: 

1. Hur skall man arbeta med Lean Production System på en teknikavdelning samt hur fungerar 
detta?  

2. Hur skall man koppla ihop teknikavdelningens planeringstavlor med Mastertavlan, som är  
3. MoN’s övergripande planeringstavla, på ett effektivt sätt?  

Kan teknikavdelningen bidra till ett fortsatt förbättringsarbete inom MoN? 
 

Resultatet av studien finns att läsa i kapitel 5 i rapporten. Detta resultat spelar en viktig roll för 
MoN då införandet av Lean Production System innebär ständiga förbättringar för företaget.  
Rapportens sista del består av en slutsats samt en diskussion.  Slutsatserna som har dragits 
hoppas MoN att fortsätta arbeta med i framtiden då företaget lägger stor vikt på 
förbättringsarbetet.   

 
ABSTRACT 

This report contains the results of a study completed at Volvo Aero Corporation in Trollhättan 
during the autumn 2011. 

The focus of this study was to identify how the technical ordering in the department of Engine 
Services & Engine Assembly is working with Lean Production, which is a method of business 
development. 

By working closely with a range of people within the department, it has been possible to 
complete interviews, meetings, surveys, etc. this has led to that the problem formulation of the 
thesis have been processed in detail. Three issues have been addressed in this work. The 
questions are:  

1. How to work with Lean in a technology department and how does this work? 
2. How to connect the technology department's planning boards with the master board, which 

is a comprehensive planning board, in an efficient way? 
3. Can the technology department contribute to a further improvement in Engine Services & 

Engine Assembly? 
 

The results of the study can be found in Chapter 5 of this report. This result plays an important 
role in Engine Services & Engine Assembly, as the introduction of Lean Production implies 
continuous improvement for the company. 
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The final part of the report consists of a conclusion and a discussion. The conclusion that has been 
made is hoping that Engine Services & Engine Assembly continues with the work in future, as the 
company places great emphasis on improvement work. 

Datum: Mars 2012  

Utfört vid: Volvo Aero, Trollhättan 

Handledare vid MDH: Tommy Nygren 

Handledare vid Volvo Aero: Per-Lennart Möllborn, Nils Hanner 

Examinator: Mirko Senkovski 
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FÖRORD 

Jag började mina studier till flygingenjör vid Mälardalens Högskolan höstterminen 2008. Tre år 

senare sökte jag till Volvo Aero i Trollhättan för att skriva mitt examensarbete som omfattar 15 

högskolepoäng. Här är jag idag och har nått slutet på min studietid. Jag påbörjade mitt 

examensarbete hösten 2011 och blev klar mars 2012.  

 

MoN’s verksamhet var ny för mig och här fick jag ta in en hel del information. Dels om de olika 

motortyperna, omplaceringarna i verkstaden, ordning på de olika processerna, lära mig en hel del 

namn samt bli en del av verksamheten.  

 

Under pågående examensarbete sökte jag jobb på Volvo Aero och arbetar idag som Produktions 

utvecklare på MoN. Det har varit en otroligt intressant resa där jag har samlat på mig en hel del 

nya kunskaper och fått lära känna underbara människor.  

 

Härmed vill jag tacka Alvaro Barcellos som är Vice President of Marketing & Programs för att tagit 

emot mig med öppen famn på Volvo Aero. Jag vill även tacka mina fantastiska handledare Per-

Lennart Möllborn och Nils Hanner och även teknikchefen på MoN Mikael Lander som har väglett 

mig genom detta arbete och alltid funnits nära till hands. Ett stort tack till Tommy Nygren som har 

varit min handledare på Mälardalens Högskola samt min examinator Mirko Senkovski. Sist men 

inte minst vill jag tacka alla fantastiska medarbetare på MoN för en otroligt bra arbetsplats samt 

arbetsklimat.  

 

Ni är en stor bidragande faktor till att jag trivs på jobbet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trollhättan, Mars 2012 
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Förkortning  Förklaring  
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OEM   Original Equipment Manufacturer  

SB   Service Bulletin 

TPS   Toyota Production System 

VAC   Volvo Aero Corporation 

VPS   Volvo Production System 

WP    Work Program 
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INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden för detta examensarbete är att få en bättre inblick i underhållsorganisationen 

Motorunderhåll och Nymontering (MoN) på Volvo Aero Corporation. Precis som de flesta 

organisationerna arbetar även MoN med en arbetsfilosofi. I detta fall arbetar organisationen med 

en filosofi som heter Lean Production System. Detta är ett verktyg som används för fortsatta 

förbättringar inom organisationen.  

 

Genom att använda sig utav en rad olika metoder får den som läser snart en inblick i vad en 

teknisk beordring har för roll inom en underhållsorganisation och hur MoN arbetar med Lean 

Production System och hur man lägger grund för fortsatta förbättringar inom den tekniska 

beordringen samt andra delar av organisationen.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att knyta teknikavdelningens planeringsverktyg med 

produktionens Mastertavla, som är den övergripande planeringstavlan i organisationen. Genom 

att föreslå hur den tekniska beordringen på bästa sätt kan använda sig av Lean Production System 

skall detta bidra till ett förbättrat arbetssätt, samt förhindra att information och dyl. tappas eller 

blir försenad. 

 

1.3 Problemställning 

Fyra olika produktionslinor, s.k. motorlinor, skall samordnas i ett funktionellt arbetssätt samt 

planeras genom gemensamma resurser. De tekniskt beordrande funktionerna samt 

kundsupportfunktionerna skall däremot fortsätta vara bundna till de olika motortyperna.  

 

Tre viktiga frågor som är i fokus för detta examensarbete är: 

 

1. Hur skall man arbeta med Lean Production System på teknikavdelningen samt hur fungerar 

detta?  

2. Hur skall man koppla ihop teknikavdelningens planeringstavlor med Mastertavlan, som är en 

övergripande planeringstavla, på ett effektivt sätt? 
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3.  Hur kan teknikavdelningen bidra till ett fortsatt förbättringsarbete inom MoN? 

 

 

 

1.4          Eget bidrag  

 

Då examensarbetet startades upp påbörjade man en organisationsförändring samt en flytt. 

Man beslöt sig även om att införa en ny produktionsfilosofi Lean Production System, vilket 

resulterade ibland annat en ny mötesstruktur.   

Översynsverksamheten har på Volvo Aero funnits sedan 1966 och organisationen har inte 

utvecklats i en takt som konkurrenter och omvärlden kräver. Därför har man beslutat sig om att 

införa dessa förändringar. 

Målet med dessa förändringar var att öka flexibiliteten, samordna samt effektivisera 

verksamheten. I samband med denna förändring var många frågetecken olösta och mycket 

arbete återstod för att få en optimal produktion. Implementering av ett nytt tänk tar ofta lång tid 

och kräver kontinuerliga åtgärder från ledningen i första hand.  

Ett led i detta är examensarbetet som bidrar med externa synpunkter och idéer, och bryter i 

det gamla tänket för att ge organisationen en injektion av nytänk genom konkreta förslag. Volvo 

Aero valde därför att ta in en examensarbetare för att få en extern influens. 

  

 

 

 

 

1.5 Avgränsningar 

MoN’s Mastertavla täcker samtliga motorlinor, men examensarbetet begränsas i första hand till 

PW100 och LM1600 samt informationsflödet mellan teknikorganisationen och produktion. Övriga 

teknikuppgifter som berör kundsupport, cost estimates, materialförsörjning, rapporter osv. 

berörs ej i detta arbete. Dock skall det finnas med i teknikavdelningens interna planeringsschema. 
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Kapitel 2  

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

2.1 Volvo Aero Corporation - VAC 

Volvo Aero är ett dotterbolag till AB Volvo liksom Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Construction 

Equipment, Volvo Penta m.fl. Företaget etablerades år 1930 under namnet NOHAB 

Flygmotorfabriker AB. Tio år senare tog Volvo över företaget och expanderade under namnet 

Svenska Flygmotor AB. Det först tillverkade flygmotorn var år 1947 och var av typen R102. År 1962 

bytte företaget namn till Volvo Flygmotor AB. Volvo tillverkade olika flygmotorer samt 

motordelar för militärt ändamål fram till 1970-talet. Det var då som Volvo beslöt sig för att även 

inrikta sig på civilt flyg.  

 

Företaget utökade sin produktion några år senare genom att sätta fart på tillverkning av 

rymdmunstycken samt komponenter för industriella gas turbiner. 

 

Volvo Aero är idag partner till alla stora OEM (Original Equipment Manufacturer) av flygplans 

motorer och levererar tjänster inom konstruktion, utveckling samt tillverkning. Företaget är även 

specialiserat på komponenter med högt teknikinnehåll. ”Make it Light” är Volvo Aeros motto som 

innebär lätta konstruktioner med hjälp av toppmoderna mönster, material och 

tillverkningstekniker för att minimera bränsleförbrukning och miljöpåverkan.  

 

Volvo Aeros komponenter finns i de flesta stora civila flygplan. Företaget tillverkar 

motorkomponenter samtidigt som de är en motorunderhållsresurs, även leverantör av 

motorteknologi.  
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Detta är en bild över de civila flygplanen som Volvo Aeros komponenter ingår i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bild 1.  
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2.2 Motorunderhåll och nymontering - MoN 

 

Den verksamheten inom Volvo Aero Corporation som detta examensarbete behandlar är 

Motorunderhåll och nymontering som finns längst ner till höger i figur 1. I över 45 år har 

verksamheten skött underhåll och nymontering på civila samt militära motorer. De motorer som 

verksamheten underhåller i dagsläget är PW100, TFE731, RM12, LM-1600 samt DR990. PW100 samt 

TFE731 är flygande motorer medan LM-1600 och DR990 är industriella och marina gasturbiner [2].  

 

MoN har idag ett stort nätverk med kunder från hela världen, och strävar efter att få en ökad 

samt effektivare produktion med kundens behov i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.         Bild 3. 

PW100 – Fokker 50, Dash 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Bild 4.  

  

                               TFE731 – Falcon 10, 20, 50, 900   Hawker HS 125, 800     Westwind    Learjet 
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Bild 5.            Bild 6.  

                                          

                                             LM 1600 – Stationär gasturbin    13,7 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Bild 7.  

                                              DR990 – Stationär gasturbin 4,5 MW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8.                Bild 9. 

 

RM12 – Militär motor, EBK    JAS39 Gripen 
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2.3 Teknisk beordring 

När en motor kommer till verkstaden skall oftast ett stort antal åtgärder utföras. Alla dessa 

åtgärder sammanställs innan jobbet påbörjas, och beordras av Teknikavdelningen. Åtgärderna är 

en kombination av vad kunden vill utföra, vad motortillverkaren kräver och vad 

luftfartsmyndigheterna kräver. Dessutom vägs VAC’s erfarenhet in.  

Allt detta beskrivs i ett Åtgärdsprogram eller Work Program (WP).  Se Bilaga A för Work program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bilaga A 

Ovan finns ett exempel på hur ett WP kan se ut på MoN. Detta beordrande dokument innehåller 

bland annat: 

 

 Typ av åtgärd, demonteringsomfattning, kontrollomfattning.  

 Referens till gällande manual med revisionsnummer.  

 Motor/apparattillverkarens modifieringar (SB) med revisionsnummer. 

 Byte eller åtgärd på gångtidsbegränsade delar. 

 Åtgärder på apparater och övrig utrustning.  

 Krav på nytt/begagnat material. 
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 Åtgärder på avinstallerat material. 

 Motorns provningsomfattning, typ av motorolja, konserveringsgrad.  

 

WP skickas ut via e-post till samtliga berörda personer. Det ligger också tillgängligt på en server så 

att alla kan komma åt det vid behov. 
 

De utförande avdelningarna läser WP och utför det som beordras. För att dokumentera vad som 

utförts finns ett stort antal underliggande dokument (monteringskontrollblad, mätblad, Service 

Bulletin list, körkort, Parts Inspection List etc.) 

 

Till sin hjälp har man också ett styrande dokument, verkstadsordern. 

Verkstadsordern är en slags operationslista som styr vilken avdelning som skall göra vad samt i 

vilken ordning det skall utföras. Den resursplanerar genom att uppskattade timmar finns på varje 

operation. Dessutom används den för tidsrapportering så att arbetade timmar kan faktureras mot 

kunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Bild 10. 
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Till sin hjälp har de också ett styrande dokument, verkstadsordern. 

Verkstadsordern är en slags operationslista som styr vilken avdelning som skall göra vad samt i 

vilken ordning det skall utföras. Den resursplanerar genom att uppskattade timmar finns på varje 

operation. Dessutom används den för tidsrapportering så att arbetade timmar kan faktureras mot 

kunden. 

 

Alla dokument signeras och stämplas av behörig personal som utfört arbete på motorn. 

Dokumenten sparas i pärmar under motorbesöket. Pärmarna arkiveras efter leverans för att full 

spårbarhet skall garanteras. 

2.4  Förändringsarbete 

En förändring kan definieras som när någonting ändras från ett tillstånd till ett annat. Detta 

begrepp kan värderas på olika sätt beroende på omständigheterna. Hur ett förändringsarbete 

påverkar den enskilde individen är varierande[4]. I samband med detta har en enkätundersökning 

genomförts på MoN för att sammanställa individernas syn på förändringsarbetet.  

Tidigare har certifierad personal för aktuellt motorprogram arbetat i ett flöde, så att säga alla 

demontörer, montörer och resterande verkstadspersonal har arbetat tillsammans. Efter 

införandet av förändringsarbetet har verkstaden fått en ny struktur, samt personalen 

omplacerats. 

MoN samlokaliserade nämligen sin verksamhet under sommaren/hösten för civilt motorunderhåll 

till en gemensam verkstad. I samband med flytten infördes en ny produktionsfilosofi som innebär 

att motorer från MoN’s samtliga fyra affärer, DR990, LM1600, PW100 och TFE731, går i samma 

flöde genom verkstaden. Idag arbetar all verkstadspersonal inom t.ex. demontering tillsammans, 

montering o.s.v. beroende på vilken motorlina man är certifierad för.   

 

2.5 Planeringstavlor 

2.5.1 Avdelningstavlor 

 

Efter införandet av den nya arbetsfilosofin har man infört planeringstavlor. Teknikchefen på MoN 

har en avdelningstavla där tekniks arbetsuppgifter dokumenteras. De mätetal som styr tekniks 

beordring är åtgärdsprogram, Cost Estimates samt leverans. På denna avdelningstavla finns det 

även datum uppsatta för när varje arbetsmoment skall vara utfört. Denna tavla redovisar nuläget 

för samtliga motorprogram i verksamheten.  

 

Förutom tekniks tavla har även varje station ute i verkstaden sin egen avdelningstavla som 

redovisar det förväntade arbetet på varje motorprogram samt datum för när varje modul per 

respektive motortyp skall vara utförda. Syftet med införandet av dessa tavlor är att 

produktionsflödet samt status skall vara i fokus.  

Varje morgon håller respektive avdelning ett möte vid planeringstavlan för att kunna flöda aktuell 

status till Mastermöten som är ett huvudplaneringsmöte.  
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2.5.2 Mastertavlan 

 

Precis som namnet säger är Mastertavlan den övergripande planeringstavlan på MoN. Tack vare 

examensarbetet har Mastertavlan förbättrats från att vara en ren prototyp till det nuvarande väl 

fungerande bild av motorflödet. Varje morgon hålls ett Mastermöte där samtliga chefer 

medverkar på dessa möten. Meningen är att detta möte skall hållas efter att varje avdelning har 

haft sitt morgonmöte med berörd personal. De synpunkter och uppdateringar som dykt upp på 

avdelningsmötena skall tas med på Mastermöten. Denna tavla visar status för samtliga 

motorprogram samt när dessa funktioner skall vara färdiga. 

Mastertavlan innehåller de övergripande stegen som en motor skall passera i verkstaden och att 

dessa steg är nedbrutna på respektive avdelningstavla. Sambandet mellan dessa två tavlor finns 

att se i bilden nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11. 

 

Den översta tavlan är Mastertavlan och den nedersta tavlan är vad som idag kallas för tekniks 

avdelningstavla.  
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Det främsta syftet med tavlan är att lyfta fram problemen som uppstår inom verksamheten som i 

sin tur påverkar ledtiderna. Genom att lyfta fram problemen synliggör man de för alla, samtidigt 

som man får en bättre helhetsbild över hur mycket arbete är kvar på varje motor samt vart 

problemen finns. Detta gör det betydligt enklare för de berörda att hitta lösningar till de problem 

som dyker upp och är markerade med en röd färg. Färgsystemet saknades initialt men har tagits 

fram via examensarbetet.  

Genom att placera magneter i olika färger på tavlorna visar man var i flödet man står. Färgerna 

som används på avdelningstavlorna samt Mastertavlan är grön, gul, röd samt svart. 

 

- Grön färg står för att uppgiften är slutförd. 

- Gul färg betyder att man varnar för att uppgiften inte kan vara klar till det satta datumet.  

- Röd färg markerar att det finns allvarligare problem och att det satta datumet inte kan uppfyllas. 

- Svart färg står för kundstopp i form av att man inte har fått klartecken ifrån kund vad det gäller 

kostnad, i sin tur leder detta till att produktionen står still för just den motorn. 
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Kapitel 3  

LEAN PRODUCTION SYSTEM - LPS 

3.1 Vad är Lean Production System? 

Lean Production System är en västerländsk översättning av det japanska Toyota Production 

System (TPS). Under 1930 talet startades Toyota Motor Company. Företagets förste chef Toyoda 

reste till Ford Motor Companys fabriker I USA för att studera massproduktionssystem. Efter den 

långa resan insåg Toyoda att det inte fanns tillräckligt med resurser för att massproducera enligt 

Fords principer. Oavsett detta bestämde han sig för att använda sig av de kunskaper han tagit 

med sig från USA tillbaka till Japan. Lösningen blev ett resurssnålt samt flexibelt system där det 

producerades exakt så stora kvantiteter som kunden beställde. Syftet med detta tänk var att 

tjäna in slantarna från kunden så snabbt att detta skulle ske innan de egna leverantörerna skulle 

betalas. Den främsta fördelen med detta tänk var att alltid ha ett kapitalöverskott att tillgå för 

fortsatt expansion. Denna tanke döptes sedan till det man idag kallar för Just-in-time (JIT). Denna 

princip innebar att varje komponent i produktionskedjan måste finnas på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt och i rätt kvantitet. Lean är alltså en metod för verksamhetsutveckling där det råder 

störst fokus på att skapa maximalt kundvärde av de resurser man har. Ett bra exempel är att det 

skall förenkla, öka kvaliteten för kunden samt lönsamheten [7].  

 

3.1.1 7+1 Slöserierna 

 

Lean Production är en metod för verksamhetsutveckling. Denna arbetsfilosofi innefattar en rad 

olika punkter. Målet med detta införande är att företagets resurser ska användas så effektivt som 

möjligt och att identifiera och eliminera alla aktiviteter som inte tillför värde.  

De (7+1) slöserierna inom Lean är av nytta och används för att eliminera slöserier inom 

verksamheten för att på ett effektivt sätt nå fram till de mål som satts upp inom företaget.  

 

Dessa slöserier är:  

 Väntan 

 Rörelse 

 Överproduktion 

 Lager 

 Överarbete 

 Outnyttjad kreativitet 

 Omarbetning 

 Transporter 
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Lean kan även beskrivas som en tanke samt arbetssätt för ett systematiskt förbättringsarbete. 

Genom att eliminera slöserier inom verksamheten är man på väg mot att skapa största möjliga 

värde med minsta möjliga resurser. Med hjälp av ständiga förbättringar strävar man på så sätt 

efter ett perfekt tillstånd.  

 

Ovan nämnda slöserierna undviker man på bästa sätt genom: 

 Enkelhet och tydlighet 

 Visualisering av problem 

 Dragande system 

 Enstycksflöde 

 Standardiserat arbetsätt 

 

3.1.2 5S 

 

5S är en metod som lägger grunden för Lean Production. Det står för Sortera, Strukturera, Skapa 

vana, Standardisera och Städa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12. 

 

Det är en metod för att skapa ordning och reda på ett effektivt sätt då oordning samt oreda ofta 

döljer problem som på så sätt skapar störningar [8].  5S syftar till att skapa en ren, överskådlig och 

lättarbetad arbetsplats vare sig det är på kontoret eller ute i verkstaden. Syftet med detta 

införande är att eliminera slöserier och skapa ett effektivare produktionsflöde genom hela 

verksamheten. Att inom tekniks beordring införa 5S är ett av de nyttigaste sätten att eliminera 

slöserier.  

Ordning och reda är en förutsättning för att verksamheten skall funktionera på ett varaktigt samt 

effektivt sätt.  

Målet med denna metod är att eliminera slöserier vilket i sin tur leder till ett konkurrentkraftigt 

företag. En annan viktig faktor är att 5S leder till en högre kvalitet och säkra leveranser för 

produktion. 

Om dessa principer följs av alla delar av organisationen skapas ekonomiska fördelar till följd av 

ökad effektivitet, men även en trevligare arbetsmiljö, vilket ger ett bättre intryck för kunden. 
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3.2 Lean Production System kontra Teknisk beordring 

Att införa en ny produktionsfilosofi på en arbetsplats är inte alltid enkelt. Detta har gett stora 

förändringar ute i verkstaden. Man har i första hand gjort en omplacering på personalen och 

detta är en del av tänket bakom LPS, att allting skall gå i ett flöde. LPS har även satt sin funktion 

inom den tekniska beordringen. Efter införandet av LPS har arbetssättet och metodiken 

utvecklats. I dags läget har det varit visualisering som har varit i fokus. Inom vissa motorprogram 

har även standardisering införts i viss utsträckning.  

 

Målet är att på bästa möjliga sätt använda LPS som ett verktyg för fortsatt förbättringsarbete. 

Genom att eliminera de 7+1 slöserierna samt 5S bidrar detta till ett utökat LPS tänk samt 

förbättringsarbete inom teknisk beordring. 

 

De 7+1 slöserierna som för en teknisk beordring är relevanta att arbeta för att eliminera är: 

 Väntan 

 Rörelse 

 Överarbete 

 Outnyttjad kreativitet 

 Omarbetning 
 

Inom 5S är det alla 5 principer som berör teknisk beordring och bör arbetas med.  

 Sortera 

 Strukturera 

 Skapa vana 

 Standardisera 

 Städa 

 
Genom ordning och reda inom teknisk beordring är detta ett sätt att eliminera de slöserier som 

kan uppstå. Med andra ord kan man se 5S som ett verktyg för att eliminera de 7+1 slöserierna 

inom LPS.  
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Kapitel 4  

METOD 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ undersökning 

En kvantitativ undersökning har till avsikt att mäta, beskriva samt förklara samband mellan 

variabler. Denna typ av undersökning kan även involvera i kvantifieringar samt mätningar [10]. 

Det finns olika metoder för att fullfölja denna typ av metod, t.ex. genom en systematisk 

observation, skicka ut enkäter med fasta svarsalternativ samt likriktade intervjuer m.m. Denna typ 

av undersökning bygger på deduktion.  Deduktion i sig innebär att en teori eller en hypotes 

prövas genom empirisk data.  

En kvalitativ undersökning har som utgångspunkt att finna försökspersoner inifrån som 

utgångspunkt [12]. Detta examensarbete är ett exempel på en sådan undersökning. De viktigaste 

metoderna i en sådan här undersökning är att analysera innehållet innan det används. Man 

använder sig även av enkäter med öppna svar där deltagande får svara på enkätfrågorna med 

egna ord. Det som denna undersökningsform bygger på är induktion vilket är motsatsen till det 

ovan nämnda, deduktion. Istället börjar man i motsatt riktning. Alltså, empirisk data ger underlag 

för en teori eller en hypotes.  

 

4.2 Explorativ, deskriptiv och hypotesprövande undersökning 

Det finns ytterligare olika typer av undersökningsmetoder som klassificeras i tre huvudgrupper 

som mer eller mindre kan sammankopplas med kvantitativ samt kvalitativ 

undersökningsmetoder, explorativ, deskriptiv samt hypotesprövande [3]. Dessa klassificeras 

utifrån hur mycket man kan om ett specifikt problemområde innan undersökningen startar. Den 

metod som har använts för att uppnå målen med detta arbete är en kvalitativ explorativ 

undersökning. 

En explorativ undersökning kan sägas vara en sådan slags undersökning som man tar till då man 

inte riktigt begriper ett fenomen till fullo. Det främsta syftet med explorativa undersökningar är 

att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. Vid en sådan här typ 

av undersökning använder man sig ofta av flera olika tekniker för att samla så mycket information 

som möjligt, vilket även kan vara till nytta för fortsatta studier inom problemområdet.  

 

En deskriptiv undersökning använder man sig av när det redan finns en viss mängd kunskap som 

man redan börjat systematisera. I sådana här undersökningar använder man oftast enbart en 

teknik för att samla information.  
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Inom problemområden där kunskapsmängden blivit ännu mer omfattande och teorier har 

utvecklats kommer undersökningen att vara hypotesprövande. Förutsättningen är att man har 

tillräckligt med information redan vid grunden för att därefter kunna härleda antaganden om 

förhållanden i verkligheten [3].  

 

4.3 Metoder för Datainsamling 

Samtliga metoder nedan har används i detta examensarbete. Resultatet av de olika metoderna 

beskrivs i kapitel 5.Resultat. Metoderna har använts i den ordning som det beskrivs nedan.  

 

Det inledande arbetet började med en intervjurunda med verksamhetsledningen för att få en 

beskrivning av verksamheten och problemområdena.  

Därefter vidtogs observationer och har pågått kontinuerligt under examensarbetets utförande 

men var viktigast i början av examensarbetet för att få en sann bild av hur organisationen arbetar 

samt för att lära känna personalen.  

 

För att förtydliga bilden och även få in hela organisationens synpunkter utfördes en 

enkätundersökning. Syftet med enkäten är att få synpunkter kring förändringsarbetet samt hur 

detta har påverkat enskild medarbetare.  

Under pågående examensarbete har internetsökning använts bl.a. för att studera Lean Production 

System.  

Litteraturstudie har används vid insamling av information kring Volvo Production System. 

Dagboksanteckningar har förts under hela examensarbetet. 

 

 

4.3.1 Intervjuer 

En intervju är en teknik för att samla information som bygger på frågor. Med intervjuer menar 

man vanligtvis sådana som är personliga i den meningen att intervjuaren träffar personen som 

skall intervjuas [3]. Längden på en intervju kan variera och intervjun kan även vara öppen eller 

styrd. Man kan även välja att ha en standardiserad intervju eller icke standardiserad. De 

intervjutekniker som används i detta examensarbete har varit en öppen intervju med Stewen 

Lindberg och Kjell Ahlström som är produktionsplanerare på MoN. Dessa två var mycket aktiva i 

att göra prototypen till Mastertavlan. Deras bidrag spelade en viktig roll i examensarbetet 

eftersom att Mastertavlan är central i LPS’s visualisering. Fullständig intervju finns att läsa i Bilaga 

C.  

 

4.3.2 Observationer 

I vardagslivet är observationer vårt främsta medel för att samla information om omvärlden [3]. 

Observationer är också en av de vetenskapliga teknikerna för insamling av relevant information. 

Dessa har varit systematiskt planerad. Genom att vara delaktig på möten är detta ett sätt att 

insamla information samt bidra med synpunkter runt de olika processer som företaget använder 
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sig av. Exempel på möten är förutom planeringsmöten även avdelningsmöten, ledningsgrupps 

möten m.m. Dessa observationer har lett till löpande dagboksanteckningar se 4.3.5.  

 

4.3.3 Enkätundersökning 

En enkät kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad precis som en intervju, med öppna 

eller bundna frågor. I en öppen enkät svarar de tillfrågande helt och hållet fritt med egna ord, 

vilket ger en stor frihet att framföra åsikter kring ämnesområdet. Fördelen med detta är att 

deltagarnas åsikter framförs på ett ärligare sätt, nackdelen är att det blir svårare att bearbeta 

samt göra en sammanställning av enkätundersökningen. Vid enkäter med bundna svarsalternativ 

behöver den tillfrågade enbart sätta ett eller flera kryss. Då ett förändringsarbete kan orsaka 

stora påfrestningar på personalen har en enkätundersökning utförts. För att analysera hur denna 

förändring påverkat de har en enkätundersökning skickats ut på MoN. Fullständig enkät finns att 

läsa i Bilaga B. 

 

4.3.4 Internetsökning 

Att söka material på internet är en av de vanligaste metoderna som används idag. Dock bör man 

vara väldigt källkritisk. Genom att söka källor och jämföra de olika källorna kan felaktiga/osäkra 

källor elimineras. Volvos interna nät har även används, där information om företaget samt bilder 

tagits fram i denna rapport. Denna typ av undersökning har används för att hämta information till 

beskrivning i kapitel 2 samt 3. 

 

 

4.3.5 Dagboksanteckning 

Med tanke på att detta examensarbete sattes igång i samband med förbättringsarbetet på 

företaget prioriterades en dagbok där information från många olika källor samlades in. Dagböcker 

är en form av självrapportering [3]. En viktig faktor för denna typ av metod är att alltid skriva 

datum före/efter en dagboksanteckning. Detta gör det betydligt enklare att veta när saker 

inträffat i form av t.ex. intervjuer, viktiga kontakter, händelser inträffat.  Som ny på ett företag 

finns det mycket fakta att inhämta och varje dag på företaget matas man med nya kunskaper, 

därför är det viktigt att så lite information som möjligt tappas. För att bevara så mycket 

kunskaper samt information som möjligt har en dagboksanteckning förts efter varje avslutat 

besök på Volvo Aero. 
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Kapitel 5  

RESULTAT 

5.1 Frågeställningar  

 

De resultat som har erhållits i detta examensarbete är till för att besvara de aktuella 

frågeställningarna. 

1. Hur skall man arbeta med Lean Production System på teknikavdelningen samt hur fungerar 

detta?  

2. Hur skall man koppla ihop teknikavdelningens planeringstavlor med Mastertavlan, som är 
MoN’s övergripande planeringstavla, på ett effektivt sätt?  

3. Hur kan teknikavdelningen bidra för ett fortsatt förbättringsarbete?  

 

5.1.1 Frågeställning 1 

Teknikavdelningen har från start varit deltagare i Mastermöten, men hade inte etablerat en egen 

avdelningstavla vid den tid då denna studie påbörjades. Arbete för att ta fram en tekniktavla 

påbörjades under oktober. Som en del av detta examensarbete har Volvo Aero erhållit externa 

bidrag från akademikervärlden, vilket uppskattats i organisationen. Idag har en gemensam tavla 

införts inom teknisk beordring där huvudmålet för detta varit standardisering samt visualisering 

som är två huvudkomponenter i Lean Production System. Utformningen av tavlan har markant 

påverkats av resultatet från examensarbetet. T.ex. genom att använda färgindikationer som talar 

om vart i arbetsprocessen man står. Detta tydliggör var i flödet teknik avdelningen befinner sig. 

Färgerna som man använder visar om motorteknikerna har hunnit färdigt med arbetsuppgifterna 

i enlighet med den tidsplan som upprättads, på så sätt har visualisering införts inom teknisk 

beordring. Genom att färgindikationerna har samma tolkning både på tekniktavlan samt 

Mastertavlan underlättar det för samtliga medarbetare att förstå produktionsflödet som helhet 

samtidigt som ett standardiserat arbetssätt har införts. Examensarbetet har under flera 

utvecklingssteg bidragit till denna utveckling. 

 

På inrådan av examensarbetet har tidigare befintliga checklistor knutits till teknikavdelningens 

tavla. Checklistor har funnits för att summera läget på respektive objekt i verkstaden från tekniks 

synpunkt. Exempel på hur en checklista ser ut finns i kapitel 5.1.2. 

 

Omarbetning samt väntan är också en av de 7+1 slöserierna inom LPS som teknisk beordring skall 

arbeta med. Elimineringen av detta slöseri har påbörjats i form av införande av mallar. Att skriva 

en checklista från grunden vid varje tillfälle en sådan skall fyllas i ökar risken för omarbetning samt 

väntan från andra delar av avdelningen. Då denna checklista kopplas till tekniks avdelningstavla 

som i sin tur kopplas till Mastertavlan kan detta bidra till väntan från andra delar av 
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organisationen.  

 

5.1.2 Frågeställning 2 

 

En gemensam planeringstavla som teknikchefen ansvarar för, har införts på teknikavdelningen. 

Samtliga motortekniker inom respektive motorprogram ansvarar för att hålla denna uppdaterad.  

På Mastertavlan finns enbart tre mätetal som teknik ansvarar för. Åtgärdsprogram, cost estimate 

samt leverans som även är med på tekniks avdelningstavla.  

Motorteknik fyller i en checklista med information om vilka uppgifter på motorn som är klara 

inom teknisk beordring. Tidigare har det förts manuellt men examensarbetet har bidragit till att 

detta digitaliserats och arkiveras på MoN’s nätverk som är tillgängligt för alla tekniker samt 

chefer. Den information som finns att hämta i filen kopplas sedan ihop med teknikavdelningens 

planeringstavla i form av färgmarkeringar, grön, gul, röd samt svart. Uppdateringar som sker på 

tekniks avdelningstavla tas med på Mastermöten och överförs vid detta till mastertavlan. 

Teknikchefen ansvarar för att dessa återkopplingar sker. Checklistan för motorprogrammet 

PW100 visas nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bild 13. 
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5.2.3 Frågeställning 3 

 

För ett fortsatt förbättringsarbete har teknikavdelningen ett ansvar. Motorteknikerna på LM1600 

har infört kontinuerliga möten med berörd verkstadspersonal. En gång i månaden sitter 

motorteknikerna med verkstadspersonalen för motorprogrammet LM1600 där en rad olika 

punkter tas upp. Genom att använda sig av 5S inom teknisk beordring innebär detta att ett 

standardiserat arbetssätt är en av grundpelarna. Examensarbetet rekommenderar därför att 

sådana möten införs för samtliga motorprogram på MoN. Detta kommer att resultera bl.a. i en 

förbättrad kommunikation genom hela organisationen.   

LPS talar tydligt om ständiga förbättringar inom organisationen. En av de 7+1 slöserierna inom LPS 

är outnyttjad kreativitet vilket teknisk beordring har arbetat med. För fortsatt utveckling 

rekommenderas en digital Mastertavla och en digital tekniktavla som skall vara hoplänkade. 

Fördelen med detta är att informationen är online och alltid lika på båda tavlorna.  

 

5.2 Enkät 

Enkätundersökningen utfördes för att få en helhetsbild över personalens åsikter kring 

förändringsarbetet. Antalet som deltog i undersökningen var 42 stycken personal varav 17 från 

kontoret, 2 förråd, 7 demontering, 4 komplettering och från montering. Idag består verkstaden av 

omkring 65 personer, varav 25 deltog i enkätundersökningen. Dessa siffror visas även till höger 

om diagrammet. Resultatet av enkätundersökningen visar deltagarnas inställning mitt under den 

stora pågående förändringen i organisationen. Resultatet av enkätundersökningen påvisar vissa 

brister i kommunikation samt stort behov av delaktighet under förändringsarbetet.  

 

 

 

Hur är kommunikationen mellan er i stationen? 
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Hur upplever du kommunikationen olika stationer emellan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur delaktig/inblandad var du under utvecklingen för den nya arbetsfilosofin? 
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Hur upplever du att dina åsikter togs hand om? 

 

 

 

 

 

Önskar du fortsätta med det nya arbetssättet eller föredrar du det gamla systemet? 
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5.3        Intervju 

En intervju med Stewen Lindberg samt Kjell Ahlström gjordes. Syftet var att få en helhetsbild över 

tanken bakom Mastertavlan. 

Resultatet av denna intervju var att både Kjell och Stewen tyckte att LPS är ett bra verktyg vad 

gäller visualisering av produktionsflöde. Att samorganisera hela MoN’s flöde på stora tavlor gör 

det både synligt samt hanterbart att handskas med de problem som dyker upp inom 

verksamheten.  

 

”På en visuell arbetsplats är problem omedelbart tydliggjorda så att alla får en direkt uppfattning 

om ett avvikande tillstånd och vet vilka åtgärder som skall användas.”  

                                    – Stewen Lindberg Produktions planerare 

                                                                                                                                                        2011-09-28 
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Kapitel 6  

SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

6.1 Slutsats 

6.1.1 Work Program – mallar 

 

Precis som man har infört ett standardiserat arbetsätt i form av checklistor bör detta även införas 

för Work Program. Genom granskning av olika WP samt synpunkter från verkstadspersonal har 

man kunnat konstatera att olika WP skrivs på olika sätt beroende på vem som har skrivit den. 

Tidigare satt all PW100 personal tillsammans och lika så personal från andra motorprogram. Alla 

demontörer, montörer, kompletterare osv. inom PW100 läste WP från motortekniker inom 

motorprogrammet. Detta blev till en vana samt en bekvämlighet om hur ett WP skall se ut. Efter 

omorganisationen sitter personer från olika motorprogram ihop oavsett arbetsfunktion. Detta 

innebär att WP som skickas ut till personalen i verkstaden skrivits av olika motortekniker för olika 

motorprogram. Därför anses det vara viktigt att hitta en standard som tillsammans med 

verkstadspersonalen kommer överens om hur dessa skall se ut. Genom ett samarbete mellan 

verkstadspersonal samt motortekniker minimerar man risken för missförstånd som i sin tur kan 

leda till tillägg i WP.  I samband med detta bör ett kontinuerligt möte föras mellan motorteknikern 

samt personalen ute i verkstaden. Detta har LM1600 infört och det fungerar enligt deras mening 

bra.  

 

Personalen inom motorprogrammet TFE731 har infört detta inom sitt arbete. Detta bör dock 

införas i samtliga motorprogram. Mallen är ifylld och motorteknikern behöver enbart ta bort fakta 

som inte är relevant. Att radera går betydligt snabbare än att skriva till text. Men hjälp av 

Autotext fyller man i de stycken som inte redan är ifyllda. Idag fyller motorteknikerna på Pw100, 

LM1600 samt DR990 sina WP från grunden. Genom att införa likadana mallar som finns på TFE731 

sparar teknisk beordring tid.  

6.1.2 Microsoft Word – Autotext 

 

För att spara tid vad det gäller att t.ex. skriva ett åtgärdsprogram kan man använda sig av en 

funktion i Microsoft Word som heter Autotext. Med hjälp av denna funktion underlättar det 

skrivprocessen samt sparar man en massa tid. Det gör det enklare och minimerar risken för att 

skriva fel vilket leder till att omarbetning i de flesta fall kan uteslutas.  

Autotext är en funktion där Word kan förvara enstaka ord, meningar och även hela stycken under 

ett unikt namn. De ord, meningar eller stycken som har sparats som Autotext kan på ett enkelt 

sätt tas fram och infogas i åtgärdsprogrammet man väljer att arbetar med. Genom att spara 

befintlig fakta som Autotext slipper man skriva om allting på nytt, detta är en bidragande faktor 
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till ett standardiserat arbetssätt vilket är en av de fem pelarna i 5S.  

 

6.2 Diskussion 

Lean Production System talar mycket om att arbeta i ett och samma flöde för att nå upp till de 

uppsatta målen. Ett samarbete personalen emellan gör det betydligt enklare att nå dit. Detta kan 

liknas vid ett kanotsamarbete där samtliga deltagare paddlar åt samma håll för att ge bästa 

möjliga resultat.  

Enkätundersökningen tyder till stor del på att verkstadspersonalen inte var direkt positiva till 

införandet av förändringsarbetet medan teknikavdelningen såg detta ur ett mer positivt 

perspektiv. 25 personer av omkring 65 personer i verkstaden deltog i enkätundersökningen vilket 

kan vara orsaken till att resultatet av enkätundersökningen såg ut som den gjorde.  

Samtidigt har förändringarna varit större för verkstadspersonalen och detta kan även vara en 

bidragande faktor till resultatet av enkätundersökningen. I många fall kan det vara som så att de 

som väljer att delta i en sådan undersökning har till syfte att nå fram med sina åsikter samt tankar, 

och det som inte valde att delta är nöjda med dagsläget. De resultat samt slutsatser jag har 

kommit fram till tror jag kan bidra till ett bättre flöde inom teknisk beordring samt att 

kommunikationen motortekniker och verkstadspersonal emellan kan utvecklas till det bättre.  

 

I dagsläget arbetar t.ex. motorteknikerna på TFE731 med en mall för att skriva WP, vilket sparar en 

hel del tid. Information från samtliga motorprogram ska nås ut till alla och detta främst för att se 

och lära samt samarbeta på ett mer effektivt sätt inom teknisk beordring. Jag anser att outnyttjad 

kreativitet bör sättas i fokus för att införa ett mer standardiserat arbetsätt inom teknisk beordring 

genom att samtliga motortekniker inom olika motorprogram arbetar under samma 

förutsättningar.  
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