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Sammanfattning 
 

Examensarbetet har genomförts på Volvo Aero Corporation (VAC) i Trollhättan. VAC har ingått ett 

samarbete som utvecklande och producerande partner med motortillverkaren Pratt & Whitney och 

befinner sig nu i uppstart av serietillverkning av bakre turbinstativ (TEC) till motorn PW1000. 

Syftet med examensarbetet var att ta fram en rapport som på processnivå beskriver förutsättningarna 

och potentialen för hur PW1000 TEC kommer att nå produktkostnadskalkylen med hänsyn till ledtider 

samt beskriva alternativa metodlösningar. 

I rapporten beskrivs en jämförelse mellan flödet i nuläget (2012), ett flöde baserat på 

produktkostnadskalkylen (2016) och ett potentiellt flöde (2016). Arbetet har främst baserats på att 

införskaffa den kunskap och information som finns att ta del av i nuläget, detta har gjorts genom 

verkstadsobservationer, möten och genom att ta del av den information som finns tillgänglig på 

worksiten för PW1000 TEC. 

Informationen som erhållits har sammanfogats i ett Excel dokument med benämningen Roadmap. Den 

fungerar som en vägkarta med nuläget som start och det framtagna potentiella flödet för 2016 som mål. 

Utifrån kartan har antaganden kring processflödet tagits, där processer har eliminerats, tidsreducerats 

eller markerats som ett problem. 
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Abstract 
 

The thesis work has been carried out at Volvo Aero Corporation (VAC) in Trollhättan. VAC has entered a 

partnership as developing and producing partner with engine manufacturer Pratt & Whitney and is 

currently at the starting phase of producing the turbine rear frame (TEC) to the engine PW1000. 

The purpose of this study was to create a report on process level that describes the conditions and the 

potential with PW1000 TEC to reach the product cost calculation taking into account lead times and 

describe alternative method solutions. 

The report describes a comparison between the present flow (2012), a flow based on product cost 

calculation (2016) and a potential flow (2016). The work has mainly been based on acquiring the 

knowledge and information available to inspect the present flow; this has been done by workshop 

observations, meetings and gathering of the information that is available on the work site for the 

PW1000 TEC. 

The information obtained has been merged into an Excel document, called Roadmap. It serves as a 

roadmap with current situation as the start and the potential flow for 2016 as the goal. With the 

roadmap as a tool, assumptions have been taken considering the flow and how it will change, where 

processes have been eliminated, reduced or marked as a problem. 
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Inledning 
 

Volvo Aero Corporation 
Volvo Aero Corporation (VAC) är en del i Volvo AB koncernen och utgör ca 3% av koncerns omsättning 

och ca 5 % av dess rörelseresultat. Bolaget grundades 1930 då som Nohab Flygmotorfabriker, men 

sedan 1941 är Volvo AB ägare. 1996 bytte de namn från Volvo Flygmotor till det nuvarande Volvo Aero 

Corporation för att få större slagkraft på den internationella marknaden. 

 

Figur 1.1 – Volvo Aero Corporation Trollhättan 

I slutet av 70-talet startade satsningen på den civila flygmotormarknaden. Från att ha varit ett militärt 

företag är de nu nästan helt civilt inriktat, endast en liten andel av deras verksamhet kommer idag från 

den militära delen. De är partners med General Electric (GE), Pratt & Whitney (P & W) och Rolls Royce 

(RR) och VAC:s komponenter finns i mer än 90 % av alla flygmotorer på större civila flygplan .  
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Figur 1.2 – VAC:s civila produktspecialisering  

I samband med satsningen på civila flygmotorer på 70-talet gick bolaget med i det europeiska 

rymdsamarbetet och startade tillverkningen av brännkammare för Vikingmotorerna till Ariane-raketen. 

Idag sträcker sig rymdverksamheten över flera områden och de är verksamma i flera teknologiprogram 

samt pilotfall för framtida motorsystem.  

På 80-talet startade framtagningen och produktionen av kanske VAC:s sista militära motor, nämligen 

RM12 som sitter i flygplanet JAS39 Gripen. Den första motorn levererades 1988. VAC har ensamma stått 

för utveckling och tillverkning samt produktstöd för hela motorn under dess livslängd. Motorn är 

grundad på General Electric F404 men är anpassad för Gripen.    

Det är ca 3000 anställda på företaget, varav 2200 i Trollhättan, som är lokaliserade på tre kontinenter 

(USA, Norge, Indien och Sverige). Omsättningen för 2011 uppgick till 6509 Mkr över ett rörelseresultat 

på 336 Mkr.  

”Make it light” är ett uttryck som ligger till grunden för tillverkning och konstruktion hos VAC, med syfte 

att bygga och tillverka lättviktslösningar för motorstrukturer och rotorer. Detta inkluderar en rad 

teknologier utvecklade genom både nationella och EU-finansierade program, som kommer bidra till att 

minska bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. Med branschens målsättning att minska 
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koldioxidutsläppen med 50 % fram till 2020 har VAC framtagit en kompositteknologi som medför att 

deras konstruktioner har potential att minska vikten med upp till 30 % jämfört med gjuten titan.[2] 

Bakgrund till examensarbetet 
VAC har ingått ett samarbete som utvecklande och producerande partner med motortillverkaren P & W 

och befinner sig nu i uppstart av serietillverkning av bakre turbinstativ (TEC) till motorn PW1000. Det är 

en motor som ger ca 30 000 lbs i dragkraft och är avsedd för motorbyte till Airbus A320-familjen. TEC är 

en komplex komponent som sitter i bakre delen av motorn och är en varmstruktur. Den fungerar som en 

upphängningsanordning och kopplar samman motorn med vingen på planet, dessutom innehåller den 

ett utav motorns huvudlager för turbinaxeln. Den har i uppgift att både vara lastbärande och leda bort 

luftflödet ifrån motorn, detta leder till en kraftig påverkan av både temperatur och inneboende krafter. 

Eftersom produkten fortfarande är inne i utvecklingsfasen är det slutgiltiga processflödet inte upprättat.  

 

Figur 1.3 – TEC:en 

Syfte 
Mot bakgrund av ovanstående är syftet med examensarbetet att ta fram en rapport som på processnivå 

beskriver förutsättningar och potential för hur PW1000G 30k TEC kommer att nå 

produktkostnadskalkylen. Detta kommer ske med hänsynstagande till det nuvarande flödet samt att 

även beskriva alternativa metodlösningar.  
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Mål 
 Personlig utveckling 

Uppdraget ger en bred processförståelse samt insikt i produktutvecklingsarbetet, speciellt i den 

så viktiga fasen mellan utveckling och serietillverkning. Studien ger även brett kontaktnät och 

god produktkännedom. 

 

 Teoretisk studie 

Den teoretiska studien innebär en detaljerad studie av hur Volvo Production System (VPS) 

beskriver värdeflödesanalyser och hur dessa på bästa sätt genomförs för att optimera enskilda 

processer men även det övergripande processflödet. 

 

 Analytisk studie 

Den analytiska studien innebär en grundläggande genomgång av de antagande som ligger till 

grund för produktkostnadskalkylen samt hur dessa korrelerar med de resultat som framkommit 

ur processtudierna. Analysen bör främst belysa de mest avvikande resultaten samt analysera var 

i produktkostnadskalkylen antaganden skiljer sig från funna förutsättningar. 

 

 Volvo Aero Corporations nytta 

Rapporten bör fungera som en pedagogisk genomgång av TEC:ens processteg samt utgöra ett 

skarpt underlag för vidare detaljanalyser om vad som behöver göras för att nå 

produktkostnadskalkylens mål på utsatt tid. Resultatet av rapporten kan även användas som en 

metod för hur enskilda processteg bäst ska hanteras vid framtida affärskalkyler. Den metodik 

som tas fram kommer bli en del i VAC:s administrativa processer och offertberedningar.  

 

Avgränsningar 
Examensarbetet innefattar endast tillverkningen i Trollhättan. Dessutom begränsar sig arbetet till flödet 

på PW1000G 30k TEC exklusive produktionsflödet av H-sektorerna, då de inte görs ”in-house”. 

 

Figur 1.4 – H-sektor 
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Teori 
 

Volvo Produktion System  
Grunden i VPS ligger i The Volvo Way som innefattar Volvokoncernens värderingar, kultur och 

ledarskap. Systemet består sedan utav fem principer som ska genomsyra koncernen: 

1. Teamwork – Team som är drivna och jobbar mot samma mål samt ständiga förbättringar. Där all 

vet sina roller och delaktighet. 

2. Processtabilitet – Reducera störningar i processerna och fokusera på ordning och reda. 

3. Bygga in kvalitet – Att göra korrekt bedömningar från start. 

4. Ständiga förbättringar – Ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med processutveckling i fokus. 

5. Just-in-time – precis i tid, rätt handlingar i rätt tid. 

I toppen av VPS pyramiden är kunden och som allt kretsar runt.[3] 

 

Figur 2.1 – Volvo Production System pyramid[4] 

Värdeflödesanalys   
Genom en värdeflödesanalys (VSM) kan man kartlägga ett värdeflöde för en produkt eller tjänst. Då kan 

tänkbara icke värderande egenskaper upptäckas samt en tydligare visualisering av informations och 

materialflödet. I leanteorin finns det sju slöserier: väntan, onödiga rörelser, överproduktion, överarbete, 

omarbeta, lager och transporter. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet kan också tilläggas enligt en 

senare version av leanteorin.  
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Med hjälp av en VSM sker en processkartläggning av hela flödet med slutprodukten som startpunkt. 

Med detta system försummas inga processer eller aktiviteter, då man endast följer och undersöker en 

produkt eller produktfamilj samtidigt som fokus ligger på kunden och slutprodukten. 

Vid undersökning av en VSM delas aktiviteterna in i tre olika kategorier. 

 Värdeskapande 

 Icke värdeskapande men nödvändiga 

 Icke värdeskapande och eliminerbara 

Den första handlingen blir att reducera aktiviteter i den tredje kategorin efterföljda av den andra 

kategorin.  Där tillämpas leanprincipernas efterföljande steg kontinuerligt flöde och dragande för att 

hitta processer och aktiviter som är reducerbara. Med kontinuerligt flöde menas material och produkter 

som är i konstant rörelse. All uppkomst av stop som där produkten får köa är slöseri. En dragande effekt 

(engelska pull) innebär att produktion inte ska startas i motströms utan det är en medströms efterfrågan 

på marknaden, då det även blir kundorderstyrt.[1] 

VSM i praktiken enligt VPS 
Man samlar en grupp av kompetenta personer som alla har sin egen specialitet samt olika roller i 

flödeskedjan som ska analyseras. Därefter går man igenom följande punkter.  

1. Analysera det nuvarande processflödet, genom verkstadsobservationer samt prata med de 

berörda operatörerna och höra deras åsikter om vad som fungerar bra och dåligt. Det är även 

bra att varje individ för anteckningar över slöserier som de ser på arbetsplatsen. Detta med 

hänsynstagande mot de 7+1 slöserierna, för att senare diskutera huruvida man kan minimera 

dessa slöserier. 

 

2. Rita ett spaghettischema, visualisera de olika transporterna mellan byggnaderna på området. 

Detta för att få en överblick över hur logistiken ser ut i nuläget och därifrån skapa sig ett 

underlag om hur det kan förändras för att ta bort onödiga transporter. 

 

3. Kartlägga det nuvarande flödet genom applicera lappar med processerna på en plansch och 

skriva ut: 

 Workcenter 

 Ledtider 

 Kötider 

 Måltider 

 Kommunikationer och transporter mellan kund > företag > medarbetare 

 PIA (Produkter I Arbete) 

 Upprätthålla en handlingsplan 

Genom att kartlägga det nuvarande flödet får man en överblick över hur det ser ut och var fokus 

för läggas på förbättringar för att uppnå den takttid man har satt. Här noterar man även ner 
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med hjälp av post-it lappar de slöserier och funderingar som noterades ner i punkt 1, för att 

gemensamt inom gruppen diskutera dessa och lägga fram förslag på hur man löser dem. 

 

4. Ny kartläggning med samma koncept som förut: 

 Ta bort/slå ihop processer 

 Analysera framtidsläge och flaskhalsar, där man utgår från handlingsplanen 

 Placera ut tänkt PIA och buffertar med hjälp av färgkodade ”post it lappar” 

 Ingreppstider  

 Informationsflöde mellan underleverantörer > företag > kund t.ex. båt eller plan 

 Signalstyrning mellan underleverantörer > företag > kund t.ex. telefon eller e-post 

Utifrån den kartläggningen som gjordes i punkt 3, ser man nu till att ta hänsyn till eventuella 

förbättringsförslag och visioner om hur flödet skulle kunna se ut i framtiden. En bantning av 

flödet ifrån punkt 3 sker alltså i detta steg. 

 

5. Beskrivning och analysering av förbättringsförslag där de viktas mot varandra, högre värde desto 

bättre. De kategorierna som ingår i viktningen är: 

 Quality 

 Delivery 

 Inventory 

 Technical  

 Time savings 

De förbättringsförslag som framtogs i punkt 3 värderas nu genom att diskuteras och viktas emot 

varandra. Detta för att se var det är bäst att lägga fokus, en prioritering av förbättringsförslagen 

sker alltså. 
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Metodbeskrivning 
 

Värdeflödesanalys 
Studien har genomförts utifrån VSM med fokus på arbetsmoment och aktiviteter inom respektive 

processteg. Antaganden som ligger till grund för de mål som är uppsatta för produktkostnadskalkylen 

studerades även. Analysen krävde att processerna gicks igenom med bland annat respektive 

processpecialist och produktionsledning, för att finna förbättringar och begränsningar för respektive 

process.  

Verkstadsobservationer 
I samband med arbetet har produkten följts i produktionslinan för att få förståelse för detaljen och 

varför operationerna utförs. Kontinuerligt med dessa observationer har anteckningar förts för att 

slutligen sammanställa dessa till en liten bok ”TEC 30k för nybörjare”. Eventuella bekymmer som 

operatörer haft med underlag och fixturer har även noterats 

Kontinuerliga möten 
Under de nio veckor som examensarbetet pågått hos VAC har kontinuerliga möten följts. Morgonmöten 

kl 08:00 på måndagar, onsdagar samt fredagar. Dessa har legat till grund för att uppdatera teamet om 

vilka åtgärder som behövts vidtas omgående och hur detaljerna låg till. Dessutom har det varit ett team-

möte varje torsdag kl 13:00 där teamet djupare gått in på hur detaljen och operationerna ska ändras ur 

ett långtidsperspektiv. Utöver dessa möten har ett flertal andra möten hållits som behandlat specifika 

problem. 
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Nulägesanalys 
 

Eftersom TEC:en är i demostadiet ser processkartan provisorisk ut, då det är mycket transporter mellan 

de olika byggnaderna innanför och utanför inhägnaden.  

Operationslistan är uppbyggd av 47 operationer (bilaga 1). Då operationslistan är relativt omfattande 

uppgår tillverkningstiden för TEC:en idag till 344h. Under produktionen uppstår det emellertid ofta 

problem som är tidskrävande att återgärda och därmed ökas den totala tillverkningstiden ytterligare.  

Kontrolloperationer som t.ex. röntgen och penetrant är nödvändiga åtgärder för lösa de eventuella 

problemen så att produktionen sedan kan fortlöpa. 

TEC 30k för nybörjare 
I samband med utförandet av verkstadsobservationer uppkom ett nytt uppdrag med syfte att 

dokumentera varje operation med text och bilder, för att senare sammanställa detta till ett dokument 

vid namn ”TEC 30k för nybörjare”. En mall med relativt mycket information finns färdigställd. TEC 30k 

för nybörjare har fungerat som en dagbok. Den har även påvisat att vissa operationstider är oundvikliga 

samt haft funktion som underlag för att argumentera kring tiderna som är satta på roadmapen. 

 

Figur 3.1 – TEC 30k för nybörjare 

 



17 
 

Tidiga problem 
Nedan presenteras sedan tidigare kända problem med TEC:en som under perioden på VAC undersökts 

för att komma fram till hur dessa berör och påverkar flödet.  

Första motorn för test 

Den första tillverkade komponenten kallas för First Engine To Test (FETT) och ingår i block 1 av 

utvecklingshårdvara. Det är titeln på den första tillverkade serien och innehåller totalt 5 produkter 

(FETT-5ETT).  Från FETT till 3ETT är materialet tillverkat av smide i Inconel, det är ett material som är 

välkänt inom branschen och som de flesta TEC:arna tillverkas i. Men i det här fallet uppfylls inte 

temperaturkraven som kunden har satt. Från och med 4ETT övergår VAC till det helt nyutforskade 

materialet Haynes, som VAC är ett av de första företagen i världen att använda sig av. Haynes har 

liknande egenskaper som Inconel, men med den fördelen att temperaturkravet från kund uppfylls.  

Genom att använda smide istället för gjutgods undviks de krympningar och inneslutningar som brukar 

uppstå vid värmebehandling av gjutgods. VAC har tidigare haft problem med detta, vilket senare visar 

sig vid bearbetning utav materialet. När materialet värmebehandlats har det även uppkommit sprickor 

och andra deformationer som därmed kräver återgärdning. Detta leder till en ”ond cirkel” eftersom 

materialet måste värmebehandlas igen, vilket resulterar i att eventuella spänningar som tidigare inte 

visat sig vara ett problem uppstår, för att sedan fortlöpa i en ständig cykel.  

Ett annat problem som upptäcktes var att FETT-3ETT var för små och hade krympt radiellt under 

bearbetningen med ca 1 mm. Då detta endast var ett mindre konstruktionsfel kunde det snabbt 

återgärdas genom att göra H-sektorerna större. Från och med 4ETT kommer TEC:en vara i sin naturliga 

storlek. 

Svetsarna 

Produktens samtliga 62 svetsfogar utförs med lasersvetsning. Det är en relativt ny metod på VAC och det 

finns ingen egen lasercell på området som är tillräckligt stor för att behandla TEC:en. Lasersvetsningen 

är därför tillsvidare placerad på Produktionstekniskt Centrum (PTC). Där finns en robotcell som klarar av 

att hantera TEC:en. 

Lasersvetsningen sker i två steg, först sker ”knäsvetsen” och sedan ”360˚ svetsen” av flänsarna. Innan 

dessa två moment måste H-sektorerna manuellt punktsvetsas ihop. Detta sker genom att H-sektorerna 

placeras i 360˚ fixturen och punktsvetsas ihop manuellt med TIG-svets. Operationen fungerar även som 

en kontroll där eventuella spel som kan uppträda mellan H-sektorerna justeras, dessutom kan övriga 

avvikande fel upptäckas tidigt.  
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Figur 3.2 –”Knäsvetsen”. Figuren visar baksidan av TEC:en, där det rödmarkerade området urskiljer var 

”Knäsvetsen” är utförd.  

 

Figur 3.3 – ”360˚ svetsen”. Figuren visar framsidan av TEC:en, där den röda linjen som löper längs 

flänsens innersida urskiljer var ”360˚ svetsen” är utförd. 
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Det mest tidskrävande momentet inför de två lasersvetsoperationerna är maskeringen. Vid 

lasersvetsning uppstår det väldigt mycket stänk och sprut då materialet värms och smälts ihop från det 

höga trycket av lasern. Om maskeringen är otillräcklig kan en eventuell extra operation krävas för att 

avlägsna stänket som inte får förekomma i luftflödeskanalerna. Detta kan ske i form gradning eller 

putsning. 

Ett annat förekommande problem med lasersvetsning är ”start-stop”, vilket uppkommer då avbrott 

måste göras för att sedan starta upp igen. Följden av detta blir att svetsen inte är genomgående och 

därmed inte godkänd. Detta upptäcks först i penetrant och röntgenoperationerna som sker efter 

svetsen. För att åtgärda problemet måste en ytterligare operation tillkomma som borrar upp defekten 

och fyller igen med manuell svets. 

 

Figur 3.4 – ”start-stop” 

Andra problem kan även uppstå i samband med svetsningen så som sprickor, porer och ej genomgående 

svets på andra ställen förutom i ”start-stop” områdena. Om röntgen eller penetrant sedan visar kritiska 

utslag på svetsarna måste dem åtgärdas. På 3ETT observerades det att svetsfogarna mellan plattorna 

som formar ytterhöljet var dåliga och det krävdes svetslagning. Detta ledde till att hela TEC:en ”slog” sig 

och en form av ovalitet uppkom som kan ställa till det i framtida operationer vid montering av detaljen i 

fixturer. 

Bortagning av targetsystemet (op 1000) 

Targetsystemet är uppbyggt av 24mm tjocka ”klossar” som sitter på H-strukturens inner- och 

ytterflänsar. Targetsystemets funktion är således att fungera som fäste för fixturer i tidiga operationer 

samt att fungera som datumplan i koordinatsystemet för NC-programmering. 
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Figur 3.5 – Targetsystem 

 

Figur 3.6 – Targetsystem 
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Targetsystemet måste avlägsnas inför påsvetsningen av flänsarna. Inför block 2 har geometrin på 

targetsystemet ändrats och reducerats i tjocklek så att det lättare ska kunna avlägsnas. I nuläget har en 

rad olika metoder testats, dock utan att påvisa önskat resultat. I slutändan är det meningen att 

bortagning av targetsystemet ska ingå i en svarvoperation, men nu ligger det som enskild operation då 

en tillfredsställande lösning ännu inte har identifierats. 

Lösningarna som har testats är laserskärning, svarvning och fräsning. 

 Laserskärning – Problemet uppstod i att källan inte var tillräckligt stark och att tjockleken på 

targetsystemet var för stor. Dessutom var tillkomsten av sprut oundviklig vilket i nästa skede 

behövdes putsas bort. 

 

 Svarvning – Vid svarvningen gick skären sönder då de slog mot detaljen. Genomförandet kunde 

därför endast bedrivas på en låg hastighet vilket istället medförde att det tog längre tid. 

 

 Fräsning – Eftersom det inte finns en fixtur som är anpassad för denna operation uppstod det 

stora vibrationer i maskinen som var provisoriskt riggad med hjälp av träklossar. Detta medförde 

att hastigheten inte kunde hållas maximal och stora slitage på skärverktygen uppstod. 

Balansering (op 1100) 

Innan de tunga svarvoperationerna balanseras TEC:en i svarvfixturen. Meningen med balanseringen är 

att placera TEC:en rätt i rymden, så att svarven skär lika mycket överallt på detaljen och inte kör utanför 

de tänkta banorna. TEC:en mäts in i både höjd och radiell led med hjälp av mätklockor, skjutmått och 

tolkar. Balansering är tidskrävande, men ett viktigt moment att utföra då svarvning är en 

precisionskrävande operation. Vid serietillverkning är tanken att balanseringen ska ingå i 

svarvoperationen och att en operatör smidigt ska kunna utföra den ensam, vilket medför att den 

nuvarande fixturen behöver konstrueras om för att uppfylla den målsättningen. 
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Figur 3.7 – Balansering 

 

Figur 3.8 – Balansering 



23 
 

 

Bearbetningstider 

Svarvoperationerna genomförs nu på en sammanlagd tid över 100h, i Produktkostnadskalkylen ska tiden 

reduceras till en sammanlagd tid på 41h. Den långa tiden som bearbetningen tar i dagsläget beror på: 

 Inkörning av program 

 Materialet Haynes 

 Verktygsval 

Vilka verktyg som ska användas samt förutsättningarna för hur Haynes beter sig när det bearbetas 

påverkar bearbetningstiden. De lösningar som tagits fram till problem under inkörningsperioden är till 

för att underlätta för serietillverkningen.   Ett annat pågående arbeta är programmeringen av svarven, 

efter varje körd detalj finns det alltid något som kan optimeras i programmet och uppdatering sker 

kontinuerligt 

Gemensamma resurser 

Röntgen 

VAC har satt som egna krav att röntgen måste ingå som en inspektionskontroll. För TEC:en finns inte 

heller någon kravspecifikation, så vid varje röntgenoperation synas hela TEC:en. Genom att utifrån 

erfarenhet fastställa att kritiska porer och sprickbildningar enbart uppkommer i vissa svetsfogar kan en 

kravspecifikation upprättas där dessa områden enbart inkluderas. Detta skulle underlätta då 

röntgenoperationer är mycket tidskrävande. Röntgenoperationen är dessutom en svår metod då 

resultatet är känsligt för vinkeln exponeringen sker ifrån.  

Tvätt 

Då tvätten är en gemensam resurs uppstår det ofta köbildning. Systemet är uppbyggt så att den order 

som har störst förseningstid blir prioriterad i tvätten, vilket gör till att hela systemet förskjuts och andra 

beställningar också riskerar att bli försenade.  

Tvättoperationer står för 14 utav de 47 operationerna som ingår i TEC:ens flöde. Tvätten är den mest 

återkommande operationen, detta beror på att många utav de övriga operationer är beroende av 

tvättning innan. VAC har redan nu planer på införskaffa ”små tvättmusslor” vid de operationer som är 

beroende av en förtvätt så att tvättiden kan reduceras samt eliminera behovet av gemensamma 

resurser. Ytterligare en lösning vid svetsoperationerna är att helt ta bort tvättoperationen och enbart 

utföra acetontvätt med hjälp av en tvättsvamp. 

När serieproduktionen påbörjas ska VAC använda den nyinförskaffade tvättkapseln RÜBIG, som har 

kapacitet att tvätta två detaljer samtidigt, vilket medför att order måste bestå av två TEC:ar eller 

alternativt ett buffert lager upprätthålls. Dessutom måste en tvättfixtur konstrueras. 
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Genomförande 
 

Projektet inleddes med ett uppdrag att analysera och studera VAC:s nuvarande processflöde kring 

PW1000G 30k TEC. Projektteamet var redan insatta i problematiken kring deras nuvarande 

processflöde. Det som var intressant i detta skedde var att se huruvida vår studie som utfördes utan 

vinklad position gentemot flödet skulle resultera i samma slutsatser som projektteamet konstaterat.  

Studien inleddes med att ta del av den nuvarande information som fanns på worksiten för TEC 30k, 

däribland produktionsplattformen som beskriver flödet ur en helhet. Även övrig dokumentation kring 

TEC 30k studerades, så som det flödet som VAC hade som underlag då affären gjordes upp med P & W.  

Där efter gjordes överväganden angående val av arbetsmetod för uppdraget. Vid valet av metod 

beaktades faktorer såsom metodens struktur för att kunna dokumentera och visualisera åtgärder och 

antaganden samt pedagogiskt upplägg inför redovisning. I detta skede introducerades VSM av vår 

mentor, Oskar Höglund. För att få en introduktion till hur VSM används på Volvo blev vi inbjudna att 

delta i ett tvådagarsprojekt där VSM skulle utföras på en annan produkt, befintlig flödeslayout fanns 

redan för denna. Vi deltog aktivt i projektet och tog med oss denna erfarenhet vidare till TEC 30k 

området. Efter projektet övervägdes vilket det bästa sättet var att tillämpa den nyfunna kunskapen på 

denna studie. Till en början var tanken att utföra en VSM på bästa möjliga sätt med ett teoretiskt 

framtidsläge som utgångspunkt och produktkostnadskalkylens scenario som slutläge. Men efter noga 

övervägande kom insikten om att en liknande analys utav TEC:en inte hade gett något märkbart resultat. 

Efter att ha tagit del av en roadmap på en annan produkt, nämligen en kall kompressorstruktur till 

motorn XWB avsedd för flygplanet Airbus A350, konstaterades att det var precis det upplägget som 

eftersöktes. Ett enkelt och strukturerat verktyg för att offentliggöra och visualisera problematik kring 

processflödet. 

Arbetet med roadmapen inleddes med att införskaffa processkartor över nuläget, det fanns en för 

svetsningen och en för slutbearbetningen. Därefter sammanfogades dessa i roadmapen och det 

uppsattes ett flöde för samtliga år fram till 2016. Vid 2016 sattes produktkostnadskalkylen som flöde. 

Meningen med detta var att år för år granska och ifrågasätta vilka processer som kunde tas bort i slutet 

av resp. år. I samband med kartläggningen av flödet så följdes detaljen så gott det gick i det aktuella 

flödet, för att lättare förstå den problematik som fanns.  
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Roadmapen steg för steg 
Här beskrivs genomförandet av roadmapen. 

1. Sammanställande av processflöde 

Sammanfogade processkartorna för svetsning och slutbearbetning och använde dessa 

som utgångsläge för vår roadmap. 

En exemplifiering av roadmapen visas hädanefter. För att lättare kunna poängtera ut 

hur tanken har gått kring arbetet. I exemplet har vi en bakningsprocess som är uppdelad 

i två proccessflöden till en början, Förberedningen och bakningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skapande av ett processflöde för varje år 

Kopierade processflödet till alla andra år förutom sista året, 2016. Som flöde för 2016 

sattes processkartan som var antagandet till kontraktet till P & W, d.v.s. 

Produktkostnadskalkylen. 

  

2012 Förberedningen 2012 Bakningen
Op 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Type START ING FÖR BLA VIS PLÅ FYL UGN SVA KON

Comment Plocka fram 

recept

Skaffa 

ingredienser

Förbereda 

ingredienser

Blanda ihop 

ingredienser

Vispning Placera ut 

formar på 

plåten

Fyllning 

utav 

formarna

Värm 

bullarna

Svalning 

utav 

bullarna

Slutkontroll 

utav 

bullarna

Set-up

Op-time

Workcenter

Lead Time

Waiting Time

Shift Form

Department
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3. Jämförande av nuvarande processflöde emot produktkostnadskalkylen 

Utifrån den roadmap som fanns tillgänglig gavs en enkel överblick av hur flödet skulle 

förändra sig över åren. Från nuläget till produktkostnadskalkylen ska antalet operationer 

reduceras från 47 ner till 26, vilket är väldigt visualiserbart på roadmapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processflödet för 2012 jämförs med det målet som är uppsatt för 2016. I verkligheten 

handlar det om en reducering av operationer med 44%. Det framgår väldigt tydligt vilka 

operationer som är tänkta att försvinna eller ändras när man sätter upp dem mot 

varandra. 

 

 

4. Förståelse för de processer som skilde sig och varför de skulle bort 

Utifrån skillnaden mellan utgångsläget och produktkostnadskalkylen så påbörjades 

observationer av operationerna ute i verkstaden för att få en tydligare bild av vad som 

utfördes på TEC:en och varför. Dessa observationer gav oss en insikt i varför operationer 

skulle bort, vilken potential det fanns att reducera tiden och i vilken grad operationen 

var nödvändig. Parallellt med observationerna fördes dialog med Klas Oscarsson, 

projektledare för produktion av PW1000G 30k TEC, för att bättre förstå varför 

operationer skulle bort. Hela det här momentet har legat till grund för den senare 

uppskattningen av när processerna skulle försvinna. 

  

2012 Baka bullar
Op 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Type START ING FÖR BLA VIS PLÅ FYL UGN SVA KON

Comment Plocka fram 

recept

Skaffa 

ingredienser

Förbereda 

ingredienser

Blanda ihop 

ingredienser

Vispning Placera ut 

formar på 

plåten

Fyllning 

utav 

formarna

Värm 

bullarna

Svalning 

utav 

bullarna

Slutkontroll 

utav 

bullarna

Set-up

Op-time

2016 Baka bullar
Op 300 500 700 800 900 1000

Type FÖR VIS FYL UGN SVA KON

Comment Plockar 

fram recept, 

skaffa 

ingredienser 

och 

förberedning 

ingredienser 

Blanda ihop 

ingredienser

na och 

vispa

Placera ut 

formarna på 

plåten och 

fyll formarna 

med bulldeg

Värm 

bullarna

Svalning 

utav 

bullarna

Slutkontroll 

utav 

bullarna

Set-up

Op-time
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5. Eliminering av processer 

Med den nyförvärvade kunskapen kring processflödet så var det dags att bestämma vad 

som var realistiskt att sätta som väg för flödet från nuvarande flöde, 2012 till 

produktkostnadskalkylen, 2016. Genom möten och diskussioner med 

tillverkningsledaren Linus Sparlund och Klas Oscarsson skedde ett samarbete för att gå 

igenom år för år på roadmapen och bestämma när de processer som inte var med 2016 

skulle bort, vilket år och varför. Detta markerades ut på roadmapen genom att markera 

de processerna röda det år de skulle försvinna, tillsammans med en förklarande text och 

om arbetet var påbörjat eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser man då att operationer blir rödmarkerad och försvinner. I det riktiga fallet reduceras 

operationsantalet med 44 % från 2012 till 2016, många av dessa borttagningar beror på att TEC:en är i 

prototypstadiet och ett flertal kontrolloperationer som sker i nuläget inte behöver ske i slutet eller inte 

lika frekvent.  

 

 

 

 

2012 Baka bullar
Op 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Type START ING FÖR BLA VIS PLÅ FYL UGN SVA KON

Comment Plocka fram 

recept

Skaffa 

ingredienser

Förbereda 

ingredienser

Blanda ihop 

ingredienser

Vispning Placera ut 

formar på 

plåten

Fyllning 

utav 

formarna

Värm 

bullarna

Svalning 

utav 

bullarna

Slutkontroll 

utav 

bullarna

2013 Baka bullar
Op 100 200 300 500 600 700 800 900 1000

Type START ING FÖR VIS PLÅ FYL UGN SVA KON

Comment Plocka fram 

recept

Skaffa 

ingredienser

Förbereda 

ingredienser

Vispning Placera ut 

formar på 

plåten

Fyllning 

utav 

formarna

Värm 

bullarna

Svalning 

utav 

bullarna

Slutkontroll 

utav 

bullarna

2014 Baka bullar
Op 300 500 600 700 800 900 1000

Type FÖR VIS PLÅ FYL UGN SVA KON

Comment Förbereda 

ingredienser

Vispning Placera ut 

formar på 

plåten

Fyllning 

utav 

formarna

Värm 

bullarna

Svalning 

utav 

bullarna

Slutkontroll 

utav 

bullarna
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6. Tiduppskattning av processflödet 

Med hjälp av Linus Sparlund och Klas Oscarsson påbörjades uppskattningen av tiderna 

för samtliga år. För 2012 gjordes en godtycklig uppskattning utifrån de tider som 

registrerats för FETT, 2ETT och 3ETT. Sedan för 2016 sattes de tider som finns angivna i 

produktkostnadskalkylen, varpå justeringar skett efter de områdena med potential att 

sänka tiden ytterligare. Den justerade versionen av 2016 sattes som ett potentiellt mål 

inom parantes. För övriga år estimerades tider efter de operationsändringar som hade 

gjorts samt utifrån den upprampning som sker av detaljflödet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är då tiderna satta för operationen, samt så existerar det två tider för 2016, de 

översta tiderna är tiderna som finns i produktkostnadskalkylen och raden längst ner är 

potentiella tider som satts utifrån den kunskap man införskaffat sig efter det att 

produktkostnadskalkylen var satt. Vid en närmare titt på exempelvis operation 100,200 

och 300 ser man att de tar 1,1h 2012 men sedan sammanfogas till en och samma 

operation, operation 300 2016 och där är satta till 0,5h enligt produktkostnadskalkyl. 

Men sen har den kunskap som erhållits under examensarbetet konstaterat att man inte 

kommer under 0,6h, då är det satt som en potential tid. 

  

2012 Baka bullar
Op 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Type START ING FÖR BLA VIS PLÅ FYL UGN SVA KON

Comment Plocka fram 

recept

Skaffa 

ingredienser

Förbereda 

ingredienser

Blanda ihop 

ingredienser

Vispning Placera ut 

formar på 

plåten

Fyllning 

utav 

formarna

Värm 

bullarna

Svalning 

utav 

bullarna

Slutkontroll 

utav 

bullarna

Set-up

Op-time 0,5 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,4 2,0 1,0 0,5

2016 Baka bullar
Op 300 500 700 800 900 1000

Type FÖR VIS FYL UGN SVA KON

Comment Plockar 

fram recept, 

skaffa 

ingredienser 

och 

förberedning 

ingredienser 

Blanda ihop 

ingredienser

na och 

vispa

Placera ut 

formarna på 

plåten och 

fyll formarna 

med bulldeg

Värm 

bullarna

Svalning 

utav 

bullarna

Slutkontroll 

utav 

bullarna

Set-up

Op-time 0,5 0,5 0,4 1,5 1 0,5

(Op-time) 0,6 0,3 0,4 1,5 1,0 0,4
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7. Färdigställd roadmap 

Roadmapen skrevs ut i formaten A0 och sattes upp i projektrummet för TEC30k för att 

sedan kunna användas som verktyg. Den har även lagts in på worksiten som ett officiellt 

dokument. Den färdigställda roadmapen ger väldigt överskådlig information om flödet, 

tiderna och lämnar även utrymme för att färdigställa ledtiderna och arbetsplatsen för 

operationerna i senare läge. 

 

Bild över roadmapen i tidigt utskick 

 

 

Resultat av roadmapen 
 

 När projektgruppen slussas ut senare för att lämna plats för tillverkningsteamet finns en idé att 

roadmapen ska leva vidare med dem som ett verktyg för att följa upp hur det ligger till med de 

mål som uppställts.  

 

 I samband med roadmapen är det tänkt att med hjälp av magneter/ post-it lappar hålla den 

uppdaterad med vilka områden som är under förbättringar samt vilket arbetspaket det jobbas 

på, så att andra lätt ska kunna ta del av vad som händer. 
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 Roadmapen återfinns som ett officiellt dokument som kan hänvisas till då information kring 

operationstider och processflöde eftersöks. 

 

 Det har lämnats utrymme för att utvidga roadmapen till att inkludera relevant information så 

som ledtider, tillgängliga arbetstimmar och arbetsplats. 

 

 Utförligare resultat kring roadmapen återfinns där hela trädet beskrivs (bilaga 2). Den behandlar 

resultat kring: 

o Hur roadmapen förhåller sig till produktkostnadskalkylen 

o Vilka processer som elimineras och varför de är tänkte att försvinna 

o Hur operationstiderna reduceras med åren i samband med att volymen ökar 
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Slutsats 
 

I rapporten beskrivs en jämförelse mellan flödet i nuläget (2012), ett flöde baserat på 

produktkostnadskalkylen (2016) och ett potentiellt flöde (2016). Arbetet har främst baserats på att 

införskaffa den kunskap och information som finns att ta del av i nuläget, detta har gjorts genom 

verkstadsobservationer, möten och genom att ta del av den information som finns tillgänglig på 

worksiten för PW1000 TEC. 

Informationen som erhållits har sammanfogats i ett Excel dokument med benämningen Roadmap. Den 

fungerar som en vägkarta med nuläget som start och det framtagna potentiella flödet för 2016 som mål. 

Utifrån kartan har antaganden kring processflödet tagits, där processer har eliminerats, tidsreducerats 

eller markerats som ett problem. 

 

 

 Med hjälp av roadmapen kan man enkelt få en överblick av utvecklingen av flödet och 

anledningen till det. Syftet är att VAC ska kunna använda den i sina möten för att se hur 

produktens utveckling ligger i fas med den målsättningen som är uppsatt. 

 

 Tanken bakom roadmapen är att den ska vara en visualisering över flödet. Den ska underlätta 

förståelsen kring processflödet och uppmärksamma slöseri, icke värderande operationer, 

potentialer och problem. Roadmapen lämnar utrymme för att senare analysera ledtiderna och 

därifrån kunna bestämma takttider. Senare när man rampat upp serietillverkningen kan flödet 

enkelt ses över och då kan VAC utföra en VSM-analys för att studera hur flödet ser ut i 

praktiken, vart man kommer att behöva eventuella buffertar, vilka kötider etc. som finns vid de 

olika operationerna. 

 

De mål som vi satte upp i vår projektspecifikation som återfinns i inledningen av rapporten: 

 

 Personlig utveckling – Genom vår delaktighet i projektet har vi vidtagit god processförståelse av 

TEC:en då vi följt hela flödet samt insikt i det kontinuerliga förbättringsarbetet som är så viktigt 

under utvecklings fasen. Genom våra kontinuerliga möten och verkstadsobservationer har vi 

införskaffat hos ett brett kontaktnät samt god produktkännedom, som krävs för att kunna föra 

en dialog med samtliga operatörer och inblandade.  

 Teoretisk studie – I början av vårt examensarbete introducerades vi till VPS och var med på en 

VSM. Eftersom man jobbade enligt VPS på VSM:en fick vi en inblick hur man arbetade och 

därmed grunderna för hur vi skulle implementera det i vårt fortsatta arbete. 

 Analytisk studie – Vi gjorde en grundläggande genomgång av de antagande som ligger till grund 

för affärskalkylen samt hur dessa skillnader skall reduceras. Analysen gjordes med Roadmapen. 
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 Volvo Aero Corporation nytta – Den Roadmap som gjordes kommer att användas i det 

vardagliga arbete och vidarutvecklas. ”TEC 30k för nybörjare” kommer att användas framför allt 

som en introduktion för nyanställda. 

 

Roadmapen kontra produktionskostnadskalkylen 
Med hjälp av våran handledare Klas Oscarsson och Linus Sparlund har vi sett över samtliga processer och 

uppskattat tider år för år. Siffrorna som existera på denna roadmap ska ses som mål, då 2016 faktiskt 

har en betydligt lägre operationstid än den som är satt produktionskostnadskalkylen. 
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Bilaga 1 – Operationslistan  
 

Detalj Operation Benämning Workcenter Kommentar 

30K-
TEC 100 START 9243   

30K-
TEC 200 TVÄTT 9132   

30K-
TEC 300 SVETS 1 8145   

30K-
TEC 400 SVETS 2 9832   

30K-
TEC 500 SVETS 3 9832   

30K-
TEC 600 KONTROLL 8136   

30K-
TEC 700 SVETS 4 8145   

30K-
TEC 800 MÄTNING 9816   

30K-
TEC 900 TVÄTT 8399   

30K-
TEC 1000 SKÄRNING 8873   

30K-
TEC 1100 BALANSERING 9830   

30K-
TEC 1200 BEARBETNING 1 9830   
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30K-
TEC 1300 BEARBETNING 2 9830   

30K-
TEC 1400 TVÄTT 9132   

30K-
TEC 1500 GRADNING 9240   

30K-
TEC 1600 KONTROLL 8136   

30K-
TEC 1700 TVÄTT 9065   

30K-
TEC 1800 SVETS 5 9832   

30K-
TEC 1900 KONTROLL 8136   

30K-
TEC 2000 TVÄTT 9065   

30K-
TEC 2100 PENETRANT 9081   

30K-
TEC 2200 RÖNTGEN 9085   

30K-
TEC 2300 VÄRMEBEHANDLING 9018   

30K-
TEC 2400 PENETRANT 9081   

30K-
TEC 2500 ÅLDRING 9018   

30K-
TEC 2600 PENETRANT 9081   
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30K-
TEC 2700 RÖNTGEN 9085   

30K-
TEC 2800 MÄTNING 9816   

30K-
TEC 2900 TVÄTT 8399   

30K-
TEC 3000 KONTROLL 9243   

30K-
TEC 3100 START 9243   

30K-
TEC 3200 RIKTNING 9830   

30K-
TEC 3300 BEARBETNING 3 9830   

30K-
TEC 3400 BEARBETNING 4 9803   

30K-
TEC 3450 BEARBETNING 5 9803   

30K-
TEC 3500 TVÄTT 9068   

30K-
TEC 3600 GRADNING 9240   

30K-
TEC 3700 TVÄTT 9068   

30K-
TEC 3800 PENETRANT 9081   

30K-
TEC 3900 MÄTNING 9042   
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30K-
TEC 3920 MÄTNING 9816   

30K-
TEC 3940 TVÄTT 8399   

30K-
TEC 4000 KONTROLL 9243   

30K-
TEC 4100 MONTERING 9240   

30K-
TEC 4200 KONTROLL 9243   

 

 

 

 


