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Beläggningsanalys av motorprovningen vid Volvo Aero Corporation

Fredrik Bark

Detta är resultatet av en studie som har utförts vid motorprovningen på Volvo Aero Corporation i
Trollhättan. Motorprovningen provar flygplansmotorer, komponenter till dessa och rymddetaljer samt
utför underhåll och utveckling av Volvo Aeros testceller, TC. Till dessa testceller kommer ett antal olika
motormodeller för prov snarast möjligt. 

Motorprovningen står nu inför vissa större beslut om att eventuellt lägga ner en av testcellerna och
överföra dess motorer till en annan testcell. Motorprovningen har idag inget verktyg för att mäta hur stor
kapacitet de olika testcellerna har, och om denna nerläggning då är möjlig.      Huvudsyftet i denna
studie är identifiera de variabler som påverkar tiden för att genomföra ett motorprov och med hänsyn till
dessa variabler bygga en beläggningsmodell. Modellen ska besvara vilka resurser som krävs i form av
tid och personal för att prova en viss mängd motorer. Utöver detta ska även en ekonomisk analys
genomföras för att se de ekonomiska konsekvenserna av att lägga ner en testcell vid motorprovningen.   

Motorprovningen har även fått hårdare krav på genomloppstid för prov av motorer. Idag finns det inga
rutiner för att mäta genomloppstid vid motorprovningen. Ett delsyfte i denna studie är att implementera
mätning av genomloppstid för att kunna följa upp dessa tider och jämföra dem mot de ställda kraven.   

Beläggningsmodellen är nu byggd och innefattas av de variabler som påverkar motorprovningen.
Modellen bygger på att uppdateras med information från redan genomförda motorprov. På det sättet får
användaren en vink om hur mycket resurser som krävs för att prova en framtida motorvolym. Indatan till
modellen kommer från ett program som heter TCDB, som används för att registrera data vid motorprov.
Det är alltså av yttersta vikt att TCDB används och fylls i på ett korrekt sätt för att beläggningsmodellen
ska ge rätt resultat för kommande beläggning. Modellen är enkel och lätt att använda och den ger
användaren möjlighet att själv justera tider samt sannolikheter för fel, som kan uppstå vid motorprov.
Användaren kan på detta sätt experimentera med modellen för att se hur olika effekter påverkar det

Volvo Aero, Motorprovning, Modell, Beläggning, Genomloppstid, JIT, SMED-metod, Resursanalys,
Ekonomisk analys
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Sammanfattning 
 
Detta är resultatet av en studie som har utförts vid motorprovningen på Volvo Aero 
Corporation i Trollhättan. Motorprovningen provar flygplansmotorer, komponenter till dessa 
och rymddetaljer samt utför underhåll och utveckling av Volvo Aeros testceller, TC. Till 
dessa testceller kommer ett antal olika motormodeller för prov snarast möjligt.  
 
Motorprovningen står nu inför vissa större beslut om att eventuellt lägga ner en av testcellerna 
och överföra dess motorer till en annan testcell. Motorprovningen har idag inget verktyg för 
att mäta hur stor kapacitet de olika testcellerna har, och om denna nerläggning då är möjlig.      
Huvudsyftet i denna studie är identifiera de variabler som påverkar tiden för att genomföra ett 
motorprov och med hänsyn till dessa variabler bygga en beläggningsmodell. Modellen ska 
besvara vilka resurser som krävs i form av tid och personal för att prova en viss mängd 
motorer. Utöver detta ska även en ekonomisk analys genomföras för att se de ekonomiska 
konsekvenserna av att lägga ner en testcell vid motorprovningen.    
 
Motorprovningen har även fått hårdare krav på genomloppstid för prov av motorer. Idag finns 
det inga rutiner för att mäta genomloppstid vid motorprovningen. Ett delsyfte i denna studie är 
att implementera mätning av genomloppstid för att kunna följa upp dessa tider och jämföra 
dem mot de ställda kraven.    
 
Beläggningsmodellen är nu byggd och innefattas av de variabler som påverkar 
motorprovningen. Modellen bygger på att uppdateras med information från redan genomförda 
motorprov. På det sättet får användaren en vink om hur mycket resurser som krävs för att 
prova en framtida motorvolym. Indatan till modellen kommer från ett program som heter 
TCDB, som används för att registrera data vid motorprov. Det är alltså av yttersta vikt att 
TCDB används och fylls i på ett korrekt sätt för att beläggningsmodellen ska ge rätt resultat 
för kommande beläggning. Modellen är enkel och lätt att använda och den ger användaren 
möjlighet att själv justera tider samt sannolikheter för fel, som kan uppstå vid motorprov. 
Användaren kan på detta sätt experimentera med modellen för att se hur olika effekter 
påverkar det slutliga beläggningsresultatet.        

 
Då modellen beräknar 2005 års motorvolym, med befintlig indata som finns tillgänglig, ger 
det ett resursbehov på ungefär 2100 timmar exklusive underhåll. Då motorprovningen 
beräknar antal riggtimmar per år till 1400 timmar, ger det en skiftgång på ungefär 1,5 skift. 
Detta innebär att motorprovningen måste öka från 1 till 2-skift för att klara av att prova den 
prognostiserade motorvolymen.  
 
De ekonomiska konsekvenserna av att lägga ner en testcell bidrar under år 2005 med en 
besparing på ungefär XX1 kr och för år 2006 och framåt, med ungefär XX1 kr per år. Att 
summan skiljer mellan åren beror på att vissa fasta kostnader inte direkt går att eliminera utan 
måste betalas tillsvidare, beroende på vissa kontrakt.  
 
En rutin har införts som gör det möjligt att mäta genomloppstid, men den bör dock utvecklas 
för att ge mer effekt och direkt kunskap om genomloppstiden. Förslag på hur detta ska 
genomföras har givits i studien. 
 

                                                 
1 Det ekonomiska värdet är sekretessbelagt 



Summary 
 
This is a result of a Master’s thesis initiated by the Engine Testing Department (ETD), at 
Volvo Aero Corporation in Trollhättan, Sweden. The ETD performs a variety of testings, 
encompassing delivery testing of complete engines as well as engine components.  The engine 
tests are accomplished in a special made area called test cell, TC.    
 
At the present time the ETD has to make a decision, if it is possible to shut down one of the 
test cells and transfer those engines to another test cell. The ETD has no knowledge of flow 
capacity of the different test cells and whether this transfer is possible to do or not.  The 
principal purpose of this study is to identify those variables that have an effect on an engine 
test and from that build a load model. The model is supposed to give information about what 
resources is needed concerning as time and manpower, to test a quantity of different engines. 
The study also includes an economic estimation of the consequences of the shut down.  
 
The ETD has to raise the standards for faster throughput time and today they do not calculate 
their own throughput time at all. Another purpose in this study is to manage how to calculate 
the throughput time, to meet the new increasing demands. 
 
The load model is now developed and consists of those variables that effect the lead time of 
testing an engine. The idea is that the model updates inputs from old engine tests and uses the 
data to estimate the time for future engine tests. Those results give the ETD information about 
approximately resources for future engine tests. The input to the model transforms from 
another program called TCDB, Test Cells Database, which is used to register data by engine 
tests. It is of vital importance that TCDB is used and filled in correctly in order to establish a 
correct result in the model. The model is simple, easy to use and it gives the user an 
opportunity to adjust times changes and the frequency of faults which sometimes arises in 
engine tests. The user is able to experiment within the model to see how different effects 
influence the final coating results. 
 
When the model is calculating the engine volume for the year 2005, with the existing input, it 
requires resources for about 2100 hours excluding maintenance. Since the ETD estimates the 
number test cell hours to 1400 hours per year, the result gives a shift work at about 1,5 shifts. 
1,5 shifts means that the ETD has to increase their shifts from one to two shifts to settle the 
prognosticated engine unit of volume.  
 
The economic consequences of shutting down a test cell contribute to saving XX2 SEK in the 
year of 2005 and approximately XX SEK yearly from year 2006 and forward. The difference 
between the years depends in a certain extend, on that some of the fixed costs can not be 
eliminated directly because of the contact agreements. 
 
A routine has been initiated which makes it possible to measure the throughput time. How 
ever, it must improve to be more effective to give a straightforward knowledge about the 
throughput time. Suggestions on how this should be done have been given in this study. 
 
 
 

                                                 
2  The economic values are top-secret 
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11  IInnlleeddnniinngg  
Detta kapitel kommer att behandla bakgrunden samt syftet till denna studie. Vidare kommer en 
beskrivning på de avgränsningar som gjorts och den inledande problemformuleringen. Efter 
nulägesbeskrivningen, då läsaren fått en mer utförlig bild av denna studie, kommer 
problemformuleringen att bli mer detaljerat och en uppgiftsprecisering kommer då att beskrivas.    

11..11  BBaakkggrruunndd  

Volvo Aero Corporation (VAC), i Trollhättan underhåller och motorprovar flygmotorer till 
såväl militära som civila kunder. VAC´s verksamhet omfattar de tre affärsområdena Engines, 
Engine Service Division samt Aviation Services. Fokus för denna studie är område Engines 
där motorprovningen ingår.  Flygmotorer kommer till VAC för översyn eller reparation. Efter 
ett förutbestämt åtgärdsprogram hamnar motorn slutligen på avdelningen motorprovning, 
Engines. Här genomförs en slutbesiktningen i form av ett motorprov för att kontrollera att 
motorn uppfyller gällande gränser för att den ska få användas. Det innebär att en mängd olika 
provmoment genomförs på motorn för att verifiera till exempel dragkraft, varvtal och 
vibrationer.  
 
För att kunna utföra ett motorprov krävs ett specialbyggt rum som benämns som testcell. Det 
finns flera testceller som är anpassade till olika motormodeller. Flera modeller av motorer 
provas i samma testcell, vilket ställer höga krav på resursplanering såsom 
kapacitetsutnyttjande och planering av provningspersonal. Brister det i planeringen kan det 
leda till ett lager av motorer framför testcellen. Lagring ska uppfattas som en allvarlig 
flaskhals i processen då det eventuellt leder till förseningar i produktionen, samt ökade 
kostnader, vilket i värsta fall leder till böter från kundens sida. Olhager (2000) betonar vikten 
av att balansera kapacitet och beläggning för att nå ett optimalt resursutnyttjande.  
 
Resursutnyttjandet av testceller är idag relativt lågt vilket medför att det uppstår få tillfällen 
då lager av motorer bildas. Det innebär som Lumsden (1998) påpekar att verksamheten är 
flexibel och det stämmer på motorprovningen, som idag klarar av att hantera de problem som 
uppkommer.  Däremot är det planerat att flödet av flygmotorer skall öka de närmaste åren 
vilket kommer att ställa högre krav på resursplanering inom motorprovningen (Målbrev 
Motorprovning 2004).  
 
För att möta de ökade miljö, produktion och tekniska kraven finns en nyrenoverad testcell vid 
namn tescell 8 som stod klar för full produktion i början av år 2004. Några motorer som 
tidigare har motorprovats i andra testceller har successivt flyttats över till testcell 8. Tanken är 
att motorerna som idag motorprovas i en äldre testcell, testcell 4, ska överföras till testcell 8.  
På sikt läggs då den äldre testcellen ner. En avgörande fråga är om det ökande flödet av 
flygmotorer inryms i testcell 8 och vilka resurser som åtgår. Vidare ska en analys utföras om 
det är möjligt att lägga ner testcell 4 och vilka konsekvenser det får. 
 
Avdelningen för Motorprovningen har idag inget bra verktyg för att mäta och kontrollera hur 
stora resurser som krävs för att klara av kommande produktionsflöden. Företaget har därför en 
begränsad uppfattning om genomloppstiden, det vill säga den totala tid som motorn är hos 
motorprovningen. Tidsåtgången är inte konstant vilket beror på att det finns olika sorters 
motorprov. Tiden påverkas även av eventuella motorfel och testcellsfel. Andra resurser att ta 
hänsyn till är om personalbehovet förändras i samband med överföringar till testcell 8. 
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Genom att ta fram ett verktyg en s.k. beläggningsmodell, för beräkning av resurser, så kan 
motorprovningen anpassa beläggning och kapacitet, samt sätta upp relevanta målvärden för 
verksamheten.  

11..22  SSyyffttee  

Syftet med studien är att kartlägga och beräkna resurser i form av tidsåtgång samt 
personalbehov för provning av motorer. Detta ska göras för att kunna kontrollera och anpassa 
framtida behov till ett effektivt produktionsflöde i testcell 8. Som ett hjälpmedel för detta 
kommer en modell, en så kallad beläggningsmodell, tas fram. I samband med detta ska även 
en ekonomisk analys göras, för att se vilka konsekvenser som nedläggningen av testcell 4 
bidrar med.   
 
Ett delsyfte i denna studie är att implementera mätning av genomloppstid inom 
motorprovningen, då detta inte genomförs i dagsläget.  
 

11..33  PPrroobblleemmffoorrmmuulleerriinngg  

För att kartlägga fakta och sakförhållanden måste inledningsvis följande frågeställning 
besvaras: 
 

1. Vilka är Engines mål för motorprovningen?  
2. Vilka strategier finns för att nå dessa mål? 
3. Hur ser Motorprovningens processer ut idag? 
4. Resursåtgång? Med fokus på tid och personal. 
5. Vilka flödesproblem finns? 

 
Senare i studien kommer en mer detaljerad frågeställning under rubriken 6. Uppgifts-
precisering. 
 

11..44  AAvvggrräännssnniinnggaarr  

Hela motorflödet hos VAC är relativt stort och därför kommer endast beläggningsmodellen 
att innefatta operationerna kring motorprovningen och inte underhåll och reparation som 
tillhör Engine Services verksamhet. Inom motorprovningen har ytterligare avgränsningar 
gjorts som innebär att beläggningsmodellen enbart kommer att innefatta de motorer som 
inkluderas i testcell 8.  
 
Data rörande tidskonsumtion av olika händelser vid motorproven kommer att tas från en 
databas som är togs i drift januari 2003, då detta är den mest relevanta indata till den här 
studien. Kompletteringar kommer dock att genomföras vid behov med hjälp av intervjuer.
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22  MMeettoodd    
Metodavsnittet beskriver angreppssätt och metodval för denna studie. Genomförandet av denna studie 
kommer att beskrivas relativt detaljerat, allt för att en liknande studie ska kunna göras för eventuellt 
se om eller hur förändringar har skett inom detta område.  Vidare redogörs hur resultat på olika sätt 
har validerats.  
 
Forskningsansatsen brukar delas in i kvantitativ forskning respektive kvalitativ forskning. 
Valet av ansats är kopplat till forskarens grundläggande värderingar och påverkar genom-
förande och tillvägagångssätt av studien. Vid en kvantitativ ansats är målet att beskriva 
företeelser, att kvantifiera eller analysera samband mellan olika faktorer. Eftersom målet är att 
generalisera resultatet används specifika metoder för det ändamålet. Kvalitativ forskning 
innebär att upptäcka nya delvis okända fenomen eller skapa förståelse för det unika, vilket 
kräver sina typiska metoder. Här är målet inte att generalisera resultaten men ofta är 
kunskapen överförbar till liknade frågeställningar (Kvale, 1997).  
 
Vanliga metoder i kvantitativ forskning är enkäter, strukturerade och standardiserade 
intervjuer. Exempel på metoder vid kvalitativ forskning är observationer och öppna, 
ostrukturerade intervjuer (Lekvall & Wahlbin, 2001, Kvale, 1997). 
 
Ibland brukar dessa två forskningsansatser ställas mot varandra vilket är olyckligt då de skall 
ses som jämbördiga redskap som ofta kompletterar varandra genom att de ger svar på olika 
frågeställningar (Kvale, 1997). Det är frågeställningen som avgör val av metod. I denna studie 
har främst kvalitativa metoder som intervjuer och observationer använts.  
 
Något som också påverkar en studies upplägg är huruvida studien avser att gå på djupet i 
enskilda fall eller jämföra ett antal fall vid en viss tidpunkt alternativt studera en utveckling 
över tid. De tre ansatserna som kan bli aktuella i analys och tolkningsarbetet är 
fallanalysansats, tvärsnittsansats och tidsserieansats (Lekvall & Wahlbin, 2001). Eftersom 
denna studie syftar till en mera djupgående och detaljerad analys så blir fallanalysansatsen 
tillämpbar. Ansatsen passar när man önskar detaljerade beskrivningar om processer av olika 
slag och där frågeställningarna är relativt klara. Syftet är heller inte att generalisera resultatet 
vilket passar här då frågeställningen är koncentrerad till enbart VAC. Ansatsen förutsätter att 
forskaren har en närhet till fallen och kan komma tillbaka för att komplettera och fördjupa 
frågeställningarna. Vid en fallanalysansats är därför ofta kvalitativa metoder lämpliga 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). 
 
Lekvall & Wahlbin (2001) beskriver vidare att det finns två typer av data som är nödvändiga 
att inhämta. Den ena är primärdata som man själv har samlat in genom fältundersökningar. 
Metoderna för faktainhämtade sker genom till exempel enkäter eller intervjuer med olika 
nyckelpersoner. Det kan också vara observation där man med egna ögon följer vad som sker.  
 
Den andra typen är sekundärdata som erhålls via så kallad skrivbordsundersökningar. Det är 
redan är insamlad bearbetad information som oftast är lagrad såsom statistik, årsredovisningar 
och hemsidor. Lekvall & Wahlbin (2001) betonar att det inte är någon skillnad på kvalitén på 
informationen, utan att det enbart är fråga om olika källor. För att erhålla bra information 
behövs ofta en kombination av primär- respektive sekundärdata, vilket också har utnyttjas i 
denna studie. 
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Som ett stöd i planeringen och genomförandet av denna studie har en arbetsgång (figur 1) 
använts som beskrivs av Lekvall & Wahlbin (2001). Tanken är att inget steg skall hoppas 
över, utan varje fas i processen skall noggrant analyseras och planeras för att tillsammans 
bilda en helhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Arbetsgång i denna studie. (Baserat på Lekvall & Wahlbin, 2001) 
 
Det är väsentligt att följa pilarnas riktning, men min erfarenhet har varit att modellen är 
flexibel, då jag under processens gång haft anledning att arbeta med flera faser parallellt. 
Likaså har det varit nödvändigt att ibland backa tillbaka för att påminnas om vad de olika 
stegen står för.   
 
Ett av de viktigaste momenten är att tidigt formulera problemen som en frågeställning. Om 
detta inte görs, så är det svårt att veta var han/hon ska söka efter svaret till problemet. Det är 
då lätt att famla omkring vilket kan resultera i att det kan vara svårt att begränsa sin studie 
(Nyberg, 1999). Som Dahlberg (1997, s.146) påpekar: ”Om problembeskrivningen är oklar 
blir hela studien/projektarbetet och den därpå följande rapporten oklar.”  
 
Mycket tid har lagts ner på syfte och problemformulering. Syftet har styrts av ett direktiv som 
formulerats av uppdragsgivare (bilaga 1). För att inte tolkningsfel och missförstånd skulle 
uppstå, presenterades en tydlig frågeställning runt problemet. Frågeställningen kompletterades 
med hur genomförandet skulle läggas upp för att nå målet, samt hur ett tänkbart resultat med 
dess innehåll skulle kunna se ut. Genom detta kunde uppdragsgivaren verifiera att uppgiften 
och målet hade uppfattats på rätt sätt.  
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22..11  MMeettooddvvaall  oocchh  ddaattaaiinnssaammlliinngg  

Uppgiftens struktur var av sådan karaktär att två typer av information behövdes för att uppnå 
syftet. Dels krävdes information för att få en överskådlig förståelse av företaget som helhet. 
Dessutom erfordrades en detaljerad kunskap om processerna kring motorprovningen. Detta 
för att kunna göra en djupare analys för att beräkna kommande beläggning samt personal-
resurser.  
 
VAC’s organisation finns utspridd både i Sverige och utomlands men har sitt huvudkontor i 
Trollhättan. Denna studie har utförts huvudsakligen på VAC i Trollhättan. Fallanalysansatsen 
ställer krav på att forskaren inhämtar djupgående kunskaper om organisationens innehåll och 
dess aktörer. Vidare skall den bild som ges vara så lik verkligheten som möjligt (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Det har därför varit en stor tillgång i faktasökandet att kunna vara 
på plats där studien utgår ifrån, det vill säga i närhet av motorprovningen för tillgång till såväl 
primärkällor som sekundärkällor.  
 
Inledningsvis ägnades mycket tid åt att bilda sig en uppfattning om företaget på ett mera 
övergripande plan samt att få en insikt i problemen som gav upphov till denna studie. 
Sekundärdata, förutom fördjupning i bland annat litteraturstudier, inhämtades från hemsidor, 
årsredovisningar och verksamhetsbeskrivningar. VAC har satsat på att bygga upp en intern 
webbaserad verksamhetsledningssystem, som benämns OMS, Operational Management 
System. OMS är fortfarande, hösten 2004, under utveckling men tanken är att den ska ersätta 
många pärmar, som innehåller bland annat information om företagets processer, organisation 
och policies. OMS har använts i denna studie för att få en övergripande förståelse av 
verksamheten på VAC. Utöver detta  har även företagets egna presentationsmaterial använts 
för att få kunskap om Volvokoncernen och hur organisationen är uppbyggd. 
 
Primärdata har insamlats genom intervjuer och direktobservationer. Det är viktigt att inhämta 
primärdata från rätt källor. Urvalet blev här strategiskt (Kvale, 1997), eller som Lekvall & 
Wahlbin (2001) benämner det, bedömningsurval, det vill säga medvetet valda personer eller 
enheter som kan besvara problemställningarna. Eftersom jag tillbringade flera månader på den 
undersökta enheten så fanns det möjlighet att återkomma flera gånger till samma 
respondenter, och jag mötte inga hinder i de kontakter som togs.  
 
Kontakt togs med erfaren personal inom olika områden, såsom materialflöde i produktion och 
motorprovning. Syftet med studien presenterades och vidare informerades intervjupersonerna 
om att syftet med intervjuerna, vid de här första tillfällena, var att erhålla en mer övergripande 
information. Respondenterna ombads därför att fritt presentera och visa produktflödet i stort 
och beskriva eventuella problem som fanns. Under presentationernas gång flikades dock 
många följdfrågor in, som var relaterade till verksamheten, som syftade till att öka förståelsen. 
Intervjuformen var kvalitativ med ostrukturerade frågor av karaktären vem, vad, hur, varför, 
när och beskriv. Vid kvantitativa frågor där emot, är frågorna av karaktären hur mycket, hur 
många, hur ofta (Nyberg, 1999). Då intervjuerna genomfördes i den naturliga miljö som 
respondenterna arbetade i blev det naturligt att intervjua och observera på en och samma 
gång.  
 
Både Kvale (1997) och Lekvall & Wahlbin (2001) betonar vikten av att forskaren skall vara 
påläst inför intervju och observation. Min bakgrund som teknisk officer, gör att jag har en viss 
förkunskap om motorer och deras beskaffenhet, vilket gjorde att förståelsen ökade.  
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Detta tillsammans med den teoretiska kunskap som jag parallellt inhämtade under processens 
gång, har underlättat förståelsen för det som sades och det blev lättare att ställa följdfrågor 
under intervjuerna. 
 
Efter att ha samlat in fakta och blivit mer insatt i verksamheten i stort gjordes en mer 
detaljerad faktasökning som resulterade i en nulägesanalys. Fortfarande användes intervjuer 
och observationer som metoder, men de fick en annan karaktär, då syftet var att få en djupare 
kunskap om problemen och framförallt när och hur ofta de inträffade. Intervjuerna 
genomfördes med stöd av en frågeguide för att garantera att vissa områden skulle täckas upp 
(bilaga 2).  
 
Förutom muntliga och skriftliga presentationer av olika delar inom företaget var det viktigt att 
komplettera dessa med egna observationer. Därför ägnades en hel del tid åt att på nära håll 
följa verksamheten och med egna ögon se hur saker och ting genomfördes. 
Observationsformen var så kallade deltagande, öppen observation (Lekvall & Wahlbin, 2001) 
där jag blev förevisad på samma gång som det fanns möjlighet att diskutera och ställa frågor. 
Från att inledningsvis ha observerat mera brett blev det vid senare skede mera detaljerat, då 
även kunskapen ökande. Både under intervjuerna och vid observationerna fördes noggranna 
minnesanteckningar.   
 
Vid en mer detaljerad presentation av motorprovningen visades registreringar från körproven, 
som motorprovningen kallar för loggar. En närmare beskrivning av loggarna finns under 
avsitt 5.2.7 Loggar. Dessa kommer till stor del att användas som statistisktunderlag till 
beläggningsmodellen, där motorprovningens resurser kommer att presenteras såsom tid, 
personal samt kostnad. Som statistiskt hjälpmedel kommer programmet @Risk att används, 
som finns på företaget. Det är ett program som användas i samband med MS Excel för att 
bygga upp processflöden och beräkna sannolikheter för att olika händelser inträffar.  
 
För att kunna dra slutsatser om huruvida det är lönsamt att flytta motorer från testcell 4 till 
testcell 8 behövdes även ekonomiska fakta inhämtas. Detta gjordes genom att besöka 
ekonomiavdelningen som fick redogöra för en mängd ekonomiska parametrar till exempel hur 
de fördelar kostnader, om det finns avskrivningar, personalkostnader, underhålls- och 
kalibreringskostnader och hur det fungerar med interndebitering. Som underlag delgavs 
beräkningar för år 2004 och 2005 vilka kommer att användas för beräkningar av kostnader för 
år 2005 och 2006.  
 
För att få ytterligare inspiration och idéer till denna studie genomfördes ett besök på 
motorprovningen på Bromma i Stockholm. Tanken med detta besök var att se hur deras 
verksamhet skiljer sig från verksamheten i Trollhättan. Saker som jag var extra vaksam på var 
hur de planerade sina motorprov, om de mätte genomloppstid, hur de registrerade motorprov, 
skiftformer och så vidare.  
 
Med en förståelse av verksamheten inom motorprovningen och med stöd från litteraturen 
kommer ett förslag att läggas fram, hur mätning av genomloppstid ska ske. Förslaget kommer 
även att innefatta att en mer detaljerad plan för hur till exempel ankomsttiden ska registreras 
och hur den faktiska genomloppstiden ska beräknas.  
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22..22  SSaammmmaannssttäällllnniinngg  aavv  ddaattaa  ssaammtt  mmooddeellllbbyyggggee  

Efter att med olika metoder samlat in fakta av både karaktären primär och sekundärdata och 
med litteraturstudierna som grund, gjordes en analys och tolkning. Syftet med denna analys 
var att sätta samman delarna till en helhet och på så vis skapa en nulägesbeskrivning. Den 
samlade kunskapen ligger till grund för den modell som är framtagen och som utgör resultatet 
av studien. 
  
Enligt Hägg & Wiedersheim-Paul (1994) finns det inga specifika regler för hur en modell ska 
byggas.  Modellen är byggd i Ms Excel och en djupare beskrivning av beräkningar bakom 
resultatet och hur programmeringskoden ser ut kommer inte tas upp i denna studie. 
Uppbyggnaden av modellen är grundad på min egen kunskap och erfarenheter. Att en djupare 
beskrivning inte kommer att göras, beror på att det skulle ta upp en för stor del och ta för 
mycket tid i anspråk. Däremot är Ms Excel ett relativt enkelt program att bygga en modell i 
och med den beskrivning av modellen som ges i avsnitt 7. Analys så framkommer det hur den 
i stort är uppbyggd. 
 

22..33  VVaalliiddeerriinngg      

Det finns flera definitioner på validitet. I ett bredare perspektiv avses med validiteten i vilken 
utsträckning vald metod verkligen undersöker vad den är avsedd att undersöka (Kvale 1997). 
Kvale (1997) menar att validering i hög grad är en fråga om hantverksskicklighet vilket 
innebär kontroll av trovärdigheten, en försäkran om att det finns empiriska belägg och att man 
gjort en rimlig tolkning. Det finns olika synsätt och metoder för att kontrollera validiteten. 
Kvale (1997) framhåller vikten av att noggrant redovisa de metodiska stegen i 
undersökningen och att redovisa resultatet på ett kommunicerbart sätt.  
 
En mycket viktig del i denna studie är att validera den konstruerade beläggningsmodellen. 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) finns det två olika typer av validitet, inre 
validitet och yttre validitet. Den inre validiteten innebär att definiera vad som ingår i den 
mätning som gjorts. Som ett exempel på detta i denna studie är när genomloppstiden ska 
mätas. Det ska då klart och tydligt framgå, mellan vilka punkter som mätningen görs och vad 
det är som har uppmäts. Den yttre validiteten omfattar överensstämmelsen mellan modellen 
och verkligheten.  
 
Modellen är ett hjälpmedel för att förenkla presentationen av de fakta och resultat som 
studeras. Modellen ska även kunna användas vid senare tillfällen vilket innebär att en 
funktion måste byggas in som uppdaterar databasen med de senast utförda motorproven. 
Däremot kommer inte värden som har beräknats fram med hjälp av @Risk att kunna 
uppdateras, då det skulle innebära mycket arbete för användaren. 
 
För att säkerställa modellens validitet kommer ett antal personer med erfarenhet från 
motorprovning att granska modellen. De kommer att titta på slutsatser som gjorts om indata 
samt om resultatet av inmatade värden ger ett rimligt resultat. Det finns en mängd kritiska 
bedömningspunkter, till exempel tolkningsfel och mätfel, som kan påverka resultatet negativt. 
För att förhindra uppkomsten av missvisande resultat har man kommit långt om man bara är 
medveten om felen som kan uppstå beskriver Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001). 
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En stor del av den här studien och dess resultat bygger på data från tidigare motorprov. Dessa 
data finns sparade som loggar, i en databas som heter TCDB, TestCellsDataBas. Mängden 
data har bearbetats för att följa de direktiv som gavs vid denna studie. Den är i sig inmatad av 
provare och provningsledare som har varit delaktig vid motorproven. Resultatet av denna 
studie bygger till stor del på att inmatningen av värdet på data har varit korrekt. 
 
Avslutningsvis har två validitetsmöten hållits, då personal från motorprovningen har varit 
inbjudna. Modellen och dess resultat har demonstrerats och åhörarna fick genom detta forum 
tycka till. Detta uppskattades och resulterade i några korrigeringar och förbättrings- 
förändringar av modellen.   
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33  FFöörreettaaggssbbeesskkrriivvnniinngg    
I detta avsnitt kommer historien bakom Volvo beskrivas för att sedan ge en bild av hur koncernen ser 
ut idag. Vidare kommer en beskrivning om hur Volvo Aero Corporation ser ut idag med dess olika 
delar. Avslutningsvis beskrivs några produkter samt hur marknaden ser ut i dagsläget.      

33..11  HHiissttoorriikk    

Det var det svenska stålet och dess kvalité som gjorde att ekonomen Assar Gabrielsson och 
teknikern Gustaf Larsson fick iden om att starta företaget Volvo 1924. Idén presenterade för 
SKF som beslöt att skapa dotterbolaget AB Volvo där både Gabrielsson och Larsson fick en 
position i styrelsen. Bolaget fick en miljon kronor i kredit av SKF samt ett aktiekapital på 200 
000 kr. 
 
Ritandet av den första bilmodellen påbörjades direkt och prototypen stod klar våren 1926 och 
ett år senare kom två modeller ut på marknaden. Efterfrågan blev stor, inte bara i Sverige utan 
även utomlands. Detta gav mersmak för AB Volvo som 1928 utvecklade sortimentet och 
tillverkad en lastbilsmodell och lite senare även en bussmodell. Det gick nu bra för AB Volvo 
som började gå med vinst.  
 
Det var efter påtryckningar från den svenska regeringen som Svensk Flygmotor i Trollhättan 
övertogs av Volvo 1941. Regeringen ville nämligen undvika att monopol skulle uppstå inom 
flygmotorområdet. Under 1940-talet kom övergången från kolvmotor till jetmotor vilket 
medgav stora förändringar inom maskinutrustning men även personalen var tvungna att 
utbildas då det krävdes ett nytt tekniskt tänkande. 
 
Flera försök gjordes till att göra en helt egen motor men det visade sig vara för svårt då det 
krävdes kompetens inom många olika områden. Detta medförde att företaget satsade stort på 
forskning och utveckling, men försökte även hitta samarbetspartners utanför Sveriges gränser. 
 
Sökandet efter samarbetspartners resulterade i att ett avtal slöts med Rolls-Royce Ltd i slutet 
av 1952. Samarbetet ledde till att Svenska Flygmotor skulle få tillverka en svensk version av 
Avon-serien. Denna motor fick beteckningen RM5A, RaketMotor5A, och användes i 
stridsflygplanet Lansen. Motorn producerades mellan åren 1955 till 1958 och efterträddes 
senare av en starkare version för stridsflygplanet Draken. Här bytte motorn namn till RM6. 
Det fungerade bra mellan Rolls-Royce och Svenska Flygmotorer så samarbetet utökades och 
kom snart att innefatta även tillverkning av komponenter till civila flygmotorer. 
 
Nästa motor som tillverkades var RM8 och den användes i stridsflygplanet Viggen som blev 
en stor succé och kom att hålla under många år. Detta stärkte Sveriges position inom 
flygmotormarknaden. Volvo övertog aktiemajoriteten i Svenska Flygmotor AB och 
genomförde ett namnbyte år 1969 till Volvo Flygmotor AB. Företagsnamnet Volvo 
Flygmotor var dock svårt att kommunicera internationellt, så i början av 1990-talet beslutade 
företaget att byta namn igen, men nu till dagens namn Volvo Aero Corporation. 
 
Satsningen inom den militära sektorn gav stor kunskap som även kunde användas på civila 
flygmotorer. Företaget började nu även specialisera sig på brännkammare vilket ledde till 
ytterligare breddning inom område vilket resulterade i samarbete inom rymdteknik. Dagens 
rymdverksamhet är stor och VAC satsar stort inom framtida motorsystem och 
komponentutveckling. 
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När de civila flygmotorerna kom in i företaget mer och mer blev den militära delen mindre 
dominant. Under 1980-talet var det dags för ytterligare en militär motor till det nya 
stridsflygplanets JAS 39 Gripen. Namnet på motorn blev RM12 och framtagningen av den var 
ett nära samarbete med General Electrics Aircraft Engines (GEAE).    
 
Den militära delen fick en skjuts framåt när VAC och GE Aircraft Engines ingick ett nytt 
samarbete år 2000. Det gällde F414-motorn till US Navys flygplansserie F-18. VAC bidrog 
med tre avancerade komponenter och detta var den första militära ordern som företaget fått, 
som ligger utanför det svenska flygvapnet.  
 
I december 2004 tecknade VAC sitt största civila flygmotoravtal hittills med den amerikanska 
flygmotortillverkaren General Electric. Avtalet innebär att VAC kommer att konstruera och 
tillverka tre stora komponenter i den nya motorn GEnx. Detta är den största satsningen som 
VAC hittills har gjort i ett nytt civilt flygmotorprogram. För VAC har affären en förväntad 
omsättning på 20 miljarder kronor över en 30-årsperiod. GEnx-motorn kommer att sitta på de 
nya flygplanen Boeing 7E7 och Airbus A350. De första utvecklingskomponenterna ska enligt 
planerna levereras redan under 2005.  

33..22  VVoollvvookkoonncceerrnneenn  iiddaagg      

Koncernen leds idag av VD: n och koncernchefen Leif Johansson som har suttit på den posten 
sedan år 1997. Nettoomsättningen under 2003 uppgick till 174 768 Mkr. Antalet anställda var 
vid denna tidpunkt 75 740 varav i Sverige 26 380. Koncernens verksamhet är utbredd inom 
flera områden som figur 2 nedan visar. 
 
 

      
Figur 2. Volvokoncernens organisation. (Baserat på internmaterial) 
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33..33  VVoollvvoo  AAeerroo  

3.3.1 Organisation  
Volvo Aero Corporation (VAC), består idag av 3 400 anställda och hade under 2003 en 
omsättning på 8 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Trollhättan men verksamhet finns 
även i Stockholm, Malmö, Kongsberg (Norge), Boca Raton i Florida och Seattle i 
Washington. VAC är uppdelat i tre delar som kan ses i organisationsschemat i figur 3 nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Organisation på Volvo Aero. (Baserat på internmaterial) 
 
Engines är det största affärsområdet av dessa tre och här sker tillverkning och utveckling av 
delar till militära samt civila motorer. Här inryms även framdrivningssystem till rymdraketer. 
Under denna del inryms även själva motorprovningen. Här provkörs motorn i fullskala och en 
mängd kontroller och test genomförs. Engines finns på två platser, dels i Trollhättan men även 
i Kongsberg i Norge. 
 
Engine Services är den civila sidan i jämförelse med Engines som har hand om de militära 
motorerna. Här underhålls de stora turbofläktmotorerna JT8 och JT9. JT8 sitter ibland annat 
DC9 och Boeing 727 medan JT9 sitter i Boeing 747 och även i DC10. Bromma, som tillhör 
Engine Services har nyligen (år 2004) fått underhållskontrakt på en ny motor som heter 
PW4000 och detta kontrakt kom lägligt då JT9 motorn är på väg att försvinna från 
marknaden. PW4000 är ytterligare lite starkare än JT9 och sitter i Boeing 767 och Airbus 
A310. Även mindre motorer återfinns i denna del av organisationen såsom mindre 
turbofläktmotorer och turbopropmotorer och de underhålls och motorprovas endast i 
Trollhättan. 
 
Aviation Services handhar eftermarknadstjänster inom flygindustrin. Denna del finns i 
Florida i USA och här finns allt från hela motorer till flygplanskomponenter. 
 

3.3.2 Marknad  
Konkurrensen på underhållsmarkanden är hård samtidigt som fler flygbolag väljer att köpa 
nya motorer istället för att reparera, då det blivit dyrare att reparera men även billigare att 
tillverka. Samtidigt kommer det fler och fler mindre flygbolag som gör konkurrensen mellan 
bolagen ännu hårdare, vilket är ett resultat av att marknaden har börjat avreglerats.  
 
Detta är i vissa fall bra för VAC som genom detta får ta över service av de större flygbolagen 
som istället inriktar sig enbart på det som de är bra på, att flyga. Ett exempel på detta är SAS 
som förut underhöll sin egen verksamhet i Bromma i Stockholm, men som idag har sålt denna 
del till VAC. Detta gjordes enbart för att spara pengar och för att kunna fokusera på 

Volvo Aero 

Engines Engine Services Aviation Services 
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kärnverksamheten. Ett annat exempel är att flygbolagen har blivit mer specifika om vad som 
ska göras på motorerna, vilket har resulterat i att mindre arbete görs idag för att kunden vill 
spara pengar.          
 

3.3.3 Produkter 
VAC underhåller och motorprovar olika motormodeller där de allra flesta är flygmotorer. Det 
finns dock undantag, LM1600 som bland annat används för att driva en generator för 
produktion av el på till exempel en oljeplattform. Flygmotorerna är uppdelade i två grupper, 
civila och militära. Dessa två grupper har lite olika flödesväg inom företaget vilket kommer 
att beskrivas närmare i avsnitt 5. Nulägesbeskrivning.  
 
En annan variant på uppdelning av motorer är att de kan delas in i turboprop- och 
turbofläktmotorer. Turbopropmotorerna är de vanligaste där motorn driver en propeller. 
Turbofläktmotorer däremot är lite mer komplicerade. I figur 4 nedan visas en RM12, 
raketmotor 12, som används till försvarets stridsflygplan JAS 39 Gripen.  
 

 
Figur 4. Jas 39 Gripen motor, RM12 

 
Närmare beskrivning av verksamheten inom Volvo Aero följer under rubrik 5. Nuläges-
beskrivning.  
 
 
 
(Detta är en bearbetning och en sammanfattning av källorna: www.volvoaero.se , 
www.volvo.com  och Volvo Aeros interna presentationsmaterial)  
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44  TTeeoorreettiisskk  rreeffeerreennssrraamm      
I detta avsnitt redovisas den teori som stödjer nulägesbeskrivningen samt analysen i denna studie. 
Som ett hjälpmedel i detta kapitel har  figur 5 nedan tagits fram för att ge läsaren en koppling mellan 
de olika teoretiska avsnitten.  
 
I följande kapitel beskrivs de teoretiska uttryck som kommer att användas i kommande 
kapitel.  För att ge läsaren en struktur av den teori som kommer att beskrivas har den delats in 
i olika delar som beskrivs i figur 5 nedan.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Strukturen över teorin kring denna studie. 

 
 

44..11  TTeeoorrii  kkrriinngg  mmoottoorrffllööddee  

4.1.1 Processflödesanalys 
För att få en bättre förståelse för en verksamhet med alla dess olika aktiviteter används 
metoden processflödesanalys. Det är en stor fördel att här använda grafiska scheman, då det 
förmedlar en god förståelse av processen. En sådan kartläggning kan göras övergripande eller 
väldigt detaljerat. I ett schema används olika kategorier av symboler för att öka förståelsen för 
läsaren. (Olhager, 2000). 
 
I denna studie kommer följande symboler vara aktuella (Olhager, 2000). 
 

Transport. Innebär att produkten förflyttas mellan två platser och att ingen förändring 
sker med dess egenskaper. 

   
Operation. Operation innebär att en processaktivitet utförs på insatsmaterialet. Det kan 
innebära att materialets egenskaper förändras men det kan lika gärna innebära 

 planering av en aktivitet. 
 

Motorflöde 
– Processflöde 
– Ledtid  
– JIT 
– Arbetsstudie 
– Operationstider 

Motorprovning 
– Resursplanering 
– Produktivitet 
– Effektivitet 
– Flexibilitet  
– Erfarenhetskurva 
– Kostnader 

Indata 
– Medelvärde 
– Väntevärde 
– Fördelning  
– Varians 

Modell 
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Lagring. Innebär att en produkt ligger lagrad i till exempel ett förråd i väntan på att tas 
omhand för vidare operation eller försäljning.       

 
Olhager (2000) beskriver vidare att det finns olika sorters scheman såsom: 
 

• Processflödesschema  
• Materialflödesschema  
• Layoutflödesdiagram 

 
I den här studien kommer materialflödesschema att användas just för att beskriva hur 
motorerna passerar genom olika delar i organisationen. Det kommer även redovisas en mer 
detaljerad beskrivning av de olika aktiviteterna inom motorprovningen. 
 

4.1.2 Genomloppstid 
Stor del av denna studie ligger i att utreda vilka tider som varje operation kräver samt att 
kunna mäta den totala tiden som en motor är uppehållen hos motorprovningen. För att utreda 
detta krävs att några tidsbegrepp utreds. 
   
Ett flöde i ett företag består i huvudsak av tre stora delar: materialförsörjning, produktion samt 
distribution (Aronsson et al, 2003). Det är vanligt att beskriva detta flöde med det så kallade 
logistikröret figur 6 nedan.  
 

 
Figur 6. Logistikröret (Baserat på Aronsson et al, 2003) 

   
Den totala tiden det tar för en produkt att vandra genom de olika aktivitetsstegen kallas för 
genomloppstid. Enligt Aronsson et al (2003) är logistikens mål att skapa hög leveransservice 
och försöka hålla kostnaderna nere. De beskriver vidare att det finns tre viktiga aspekter att 
tänka på:  
 

 Dimensionera rörets totala kapacitet utifrån kundens behov. 
 Skapa ett rör med jämn kapacitet, dvs. lika mycket kapacitet i hela röret 
 Skapa en så kort genomloppstid som möjligt (dvs. ett kort rör).  

 
Källa: Aronsson et al (2003, s. 46)   

 
I de två första punkterna nämner Aronsson et al (2003) ordet kapacitet där målet är att ha en 
så jämn kapacitet som möjligt på de olika operationerna i produktionsflödet. Om till exempel 
flödet inte är jämt, det vill säga att kapaciteten på de olika operationerna inte är lika, uppstår 
ett lager på ett eller flera ställen. Den operationen som bromsar det totala flödet benämns 
flaskhals. En flaskhalshals kan definieras enligt följande:  

Distribution Produktion 
Material-
försörjning 

Komponenter 

Färdiga 
produkter 

Genomloppstid 
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”En flaskhals är resurs i produktionskedjan som har en beläggning 
 som är större än eller lika med 100 %” 

Källa: Olhager (2000 s. 262) 
  
 
Innebörden av definitionen är att flaskhalsen inte kan producera i den takt som efterfrågas. Ett 
annat uttryck är kritisk resurs. Det innebär att den operation som sätter gränsen för den totala 
produktionshastigheten är den kritiska resursen. Skillnaden mellan kritisk resurs och flaskhals 
är att en kritisk resurs inte behöver vara överbelagd (Olhager, 2000). Därmed finns det en 
kritisk resurs i alla produktionskedjor.  
 
Aronsson et al (2003) nämner genomloppstiden i sin tredje punkt. Den kan även delas upp i 
olika led, beroende på vilken aktivitet som produkten genomgår. Aronsson et al (2003) delar 
upp dem i materialförsörjningsledtid, produktionsledtid samt distributionsledtid. Olhager 
(2000) fördjupar beskrivningen genom att varje steg ytterliggare kan delas upp i olika ledtider 
som förrådsledtid, produktionsledtid och lagerledtid.  
 
I den här studien kommer motorerna antingen vara i produktion eller i väntan på produktion 
vilket innebär att diskussionen kommer att handla om produktionsledtid. Det innebär alltså 
tiden från att produkten börjar förädlas tills den är färdig och kan lämnas till färdigvarulagret. 
I detta inkluderas dessutom tiden då produkten ligger förvarad i mellanlagring i väntan på 
nästa produktionssteg (Olhager, 2000).   
 
Ur kundens synvinkel, är det inte speciellt intresserant att veta de olika tiderna för varje 
produktionsprocess. Kunden är mer intresserad av hur lång tid det tar att få sin beställda 
produkt, kundorderledtid (Lumsden, 1998).  
 

4.1.3 Operationstider 
Vid en analys av kapacitetsbehovsplanering är beräkning av operationstider en viktig faktor. 
Operationstid innehåller två olika delar menar Olhager (2000): 
 

• Ställtid  
• Stycktid   

 
Ställtid innebär den tid före huvudoperationen, då till exempel en maskin förbereds för att ta 
emot en viss produkt eller att produkten monteras i maskinen för att sedan kunna utföra 
huvudoperationen, för att förädla produkten. Om företaget kan minska ställtiden ökar 
kapaciteten och flexibiliteten i produktion. 
 
Stycktid är tiden då produkten bearbetas. Den totala operationstiden för ett parti är:  
 

”summan av ställtiden och partistorleken multiplicerad med stycktiden” 
 

Källa: Olhager (2000 s. 90) 
 
Att ta fram tider för båda dessa kategorier sker oftast genom arbetsstudier 
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4.1.4 SMED-metoden 
SMED är en förkortning av ”Singel digit-minute Exchange of Die” Shingo(1981). SMED-
metoden handlar om att minska ställtiden, så att driftstoppet blir så kort som möjligt. 
Uttrycket myntades i Japan då en herre vid namn Shigeo Shingo fick i uppdrag att reducera 
genomloppstiden på olika operationer vid olika större företag. Maskinerna som det handlade 
om var gjutpressar och ställtiden utgjordes av att byta form och därav det engelska uttrycket 
die. Shigeo Shingo delar upp ställtiden i två olika delar: 
 

• IED – Inside Exchange of die, det vill säga operationer som måste göras när 
maskinen står stilla.  

• OED- Outside Exchange of die, det vill säga arbetsmoment som kan utföras medan 
maskinen är i drift.  

 
Genom att dela upp ställtiden i två delar och utföra många förberedande operationer innan 
maskinen stannas, kan mycket tid sparas in. Syftet med detta är överföra så många arbets-
moment från IED till OED, vilket gör att tiden för driftstoppet reduceras.  
    
Exempel på IED-operationer som blivit OED-operationer är bland annat materialtransport, 
väntan på verktyg, väntan på personal och kanske avkylning.   
 
Slutligen tog Shigeo Shingo fram åtta punkter som ingår i SMED –metoden: 
 

1. Separera IED och OED 
2. Omvandla IED till OED 
3. Standardiseringen måste vara funktionell 
4. Funktionella fästanordningar  
5. Förhandsjusterade fixturer 
6. Parallella operationer 
7. Eliminera justeringar 
8. Mekanisera 

Källa: Shingo (1981 s.66)  
 

4.1.5 Arbetsstudie 
En arbetsstudie innebär enligt Olhager (2000) att en undersökning görs av samspelet mellan 
personal, produkter samt anläggningen. Genom denna granskning kan kartläggning ske i syfte 
att förbättra och effektivisera. Syftet med arbetsstudier är att ta fram lönsamma 
produktionsmetoder.  En arbetsstudie kan göras inom två olika områden: 
 

• Metodstudier; som innebär att hitta det bästa alternativet att genomföra ett arbete. 
• Arbetsmätning; som istället går ut på att undersöka hur lång tid ett arbete tar utföra. 

 
Syftet med denna studie är att försöka bestämma tiden det tar att utföra olika operationer och 
inte förändra arbetssättet. Därför kommer arbetsmätning att beskrivas närmare. 
      
Arbetsmätning används när ett företag vill göra kapacitets- och beläggningsplanering. Det 
innebär att ta fram standardtider för olika processer i verksamhet. Olhager (2000) menar att 
det finns fyra olika metoder inom arbetsmätning:  
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• Tidsstudier:  Är en direktanalys där tiden mäts för att utföra olika moment. 
Denna metod syftar till att få fram ställtid och stycktid för en 
specifik produkt och används främst då rörelsemönstret vill 
beskrivas detaljerat. 

 
• Frekvensstudier: Till skillnad från tidsstudier utförs här istället stickprov på olika 

moment. Fördelen med denna metod är att man kan studera 
flera moment samtidigt. Denna metod används främst då 
företaget är intresserat av att få fram standardtider samt för att 
mäta resursutnyttjande av olika resurser. 

 
• Elementartidssystem: Vid en än mer detaljerad metod där syftet är att bryta ner varje 

moment i olika så kallade elementarrörelser. Ett vanligt 
tillämpat system i världen för detta är MTM (Methods Time 
Measurement). Det finns en mängd grundrörelser där varje 
rörelse i momentet blir tilldelad en tid för att utföras. På så vis 
kan tiden för hela momentet beräknas samman. 

 
 
• Tidsformler:  Likt elementartidssystem men mindre detaljerat och syftar 

främst till moment som repeteras om och om igen. Här tittar 
man mer på delar av ställ- och stycktid och hur den totala 
operationstiden påverkas av egenskaper för produkten.     

     

4.1.6 Just In Time 
Det japanska företaget Toyota visade sin styrka i slutet av 70-talet genom en ny 
produktionsfilosofi. Den gick ut på att få ett så jämt materialflöde som möjligt inom företaget 
vilket resulterade i små lager och att kapitalomsättningshastigheten ökade. För att hålla ett 
jämt produktionsflöde gäller det att producera i rätt tid och i rätt mängd, Just In Time (JIT). 
Genom detta tänkande blir problem synliga, såsom en flaskhals i produktion som förut kanske 
doldes av obalans i produktionen. JIT ställer höga krav på att informationsflödet mellan olika 
aktiviteter är hög (Olhager, 2000).  
 
JIT är en filosofi som handlar om att hela tiden förbättra och göra saker effektivare. Detta 
beskriver Lumsden (1998) med hjälp av fyra punkter:  
 

Angrip grundläggande problem.  Det är viktigt att ge sig på och försöka lösa 
problem som uppstår på ett tidigt stadium, än att 
försöka dölja och ignorera dem. 

  
Undanröj slöseri. Att transportera och lagra är ingenting som höjer 

produktens värde. Därför bör sådan verksamhet 
undvikas så långt som det är möjligt vilket då 
kommer att öka företagets effektivitet.  
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Sträva efter enkelhet.  Det är viktigt att företag inte använder sig av för 
komplexa metoder, vilket gör att förståelsen för 
systemet blir mindre. Genom att metoderna hålls 
på en enkel nivå är det dessutom lättare att 
genomföra förändringar vid behov.  

 
 
      

 Utforma system som täcker problem.  JIT filosofin går delvis ut på att problem måste 
lösas, men för att göra det måste man först hitta 
dem. Det finns flera exempel på system som 
övervakar och varnar om det uppstår fel i 
produktionsprocesser. Exempel på sådana 
system är Kanban och SQC (Statistical Quality 
Control).   

 
 
Det finns idag klara skillnader mellan de traditionella flöden och JIT-flöden. De huvudsakliga 
skillnaderna presenteras i tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Jämförelser mellan traditionell och JIT-leveranser (Baserat på Lumsden, 1998 s.78) 

       
Som skillnaderna visar i tabellen ovan så flyter varorna fram på ett mycket jämnare sätt. Även 
flödet är mer anpassat till produktionen som får ta emot varor oftare men i små mängder. 
Detta ger en ökad samverkan med leverantörer och resulterar i mindre produkter som ligger i 
lager. Detta frigör kapital och i och med detta så har företagen lättare att anpassa sin 
verksamhet efter marknaden (Lumsden, 1998).    
  
   

44..22  TTeeoorrii  kkrriinngg  mmoottoorrpprroovvnniinngg  

4.2.1 Resursplanering 
En av de viktiga och avgörande faktorerna vid resursplanering är att den kapacitet som 
företaget har investerat i verkligen utnyttjas optimalt. Det vill säga, ha en så hög beläggning 
som möjligt. Detta betyder att anställd personal, investerade maskiner och så vidare måste 
användas för en effektiv resursplanering (Mattsson 2002).  
 

Traditionell leverans  JIT-leverans 
 

Stora beställningskvantiteter  Små beställningskvantiteter 
Låg beställningsfrekvens  Hög beställningsfrekvens 
Lång leveranstid  Kort leveranstid 
Komplicerad beställningsrutin  Enkla beställningsrutiner 
Transportanpassat emballage  Produktionsanpassat emballage 
Mottagnings- och kvalitetskontroll Leverans direkt till produktion 

utan mottagningskontroll 
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Definitionen på kapacitet beskriver Mattsson (2002) i detta fall som ett uttryck för 
produktions- och materialflödesresurser ur volymsynpunkt och nämner att det är en sorts 
prestationsmått. Det finns en mängd olika kapacitetsnivåer som Mattsson (2002) beskriver 
med figur 7 nedan. 

Figur 7. Kapacitetsnivåer (Baserat på Mattsson 2002, s. 160) 
 
Maximal kapacitet innebär det högsta möjliga utnyttjandet och skulle då ske med hjälp av 
produktion dygnet runt. Det är sällan möjligt att använda sina resurser så mycket och därför 
planeras istället efter nominell kapacitet. Nominell kapacitet innebär att resurserna används 
fullt ut under planerad arbetstid. Även den nominella kapaciteten är sällan fullt användbar på 
grund av kapacitetsförluster. Exempel på sådana är sjukdom, olycksfall men även tekniskt 
betingade såsom maskinhaveri och underhållsarbeten (Mattsson, 2002) 
 
Det finns även ”förluster som är organisatoriskt betingade i form av olika typer av indirekt tid 
som uppstår i verksamheten” (Mattsson 2002, s 160). Dessa förluster gör att kapaciteten har 
sjunkit från nominell till bruttokapacitet. Förhållandet mellan dessa två brukar benämnas 
tillgänglighetsgrad. Det finns även verksamhet som inte är förutsägbar och går att planera in i 
förväg. Det kan till exempel röra sig om att nytillverka ett parti som inte blev godkänt. Den tid 
som nu är kvar kallas nettokapacitet. Ytterligare ett samband som går att beräkna är 
förhållandet mellan nettokapacitet och bruttokapacitet, kallat Aktiveringsgrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olhager (2000) beskriver med ett antal punkter hur tillgänglighetsgraden kan justeras: 
 

 Investering i maskiner och produktionsutrustning, till exempel i form av ny teknik. 
 Ökning eller minskning av personal. 
 Ändring av antal skift, till exempel från 2- till 3-skift. 
 Utlego, utnyttjande av legotillverkande underleverantörer. 

 
Han nämner även övertid men som han påpekar ska det inte ses som ett långsiktigt alternativ.  
 

Maximal kapacitet

 
 
Kapacitet 
ej planerad 
att utnyttja 

Nominell kapacitet

 
Kapacitets-
bortfall Ej planer-

bar verk-
samhet 

 
Nettokapacitet 

Bruttokapacitet

Tillgänglighetsgrad = 
Nominell kapacitet 

Bruttokapacitet 

Aktiveringsgrad = 
Bruttokapacitet 
Nettokapacitet 
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4.2.2 Produktivitet och effektivitet     
När ett företags produktivitet ska mätas, beräknas kvoten mellan åstadkommen produktion i 
form av produkter och hur mycket resurser företaget har satsat. Detta definierar Olhager 
(2000 s. 43) som: 
 

 Produktivitet = 
Input

Output     

 
Genom denna formel kan produktiviteten förändras genom att justera både output och input. 
Som Olhager (2000, s. 43) skriver ”Produktivitetsmätning syftar främst till jämförelser över 
tiden för att ange huruvida förändring skett till det bättre eller sämre”. Det innebär att det inte 
är något sorts arbete som görs en gång per år utan mätningar ska genomföras kontinuerligt för 
att snabbt kunna agera när det blir en negativ förändring (Aniander et al,1998). 
 
 
Effektivitet består av två delar yttre och inre effektivitet, på engelska effectiveness och 
efficiency. Yttre effektivitet handlar om att göra ”rätt saker” det vill säga producera produkter 
som markanden efterfrågar. Inre effektivitet däremot innebär att göra ”saker rätt” och handlar 
om producera på rätt sätt det vill säga hålla kostnader nere för att få så mycket marginal som 
möjligt per produkt. Inre effektivitet används ofta för att jämföra olika produktionsenheter och 
mäter då antal producerade enheter per maskintimme eller per arbetskrafttimme.  
 
 
 
En annan definition på effektivitet beskriver Lumsden (1998 s. 617) såsom: 
 

”graden av måluppfyllelse och kan ses som den nytta den utförda 
prestationen åstadkommer”     
    

 
Figur 8 nedan beskriver ”Den bästa kombinationen av input och output, med hänsyn till den 
teknologiska utvecklingsnivån, sammanbinds i en effektiv front” (Olhager, 2000)  
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Figur 8. En effektiv transformationsprocess. (Baserat på Olhager, 2000 s. 45)   
 
Om det sedan sker en ökning av teknologinivån flyttas den effektiva fronten uppåt. Detta ger 
då att med en given input så fås en ökad output.  
 
Lumsden (1998) beskriver sambandet mellan produktivitet och effektivitet med följande figur 
9 nedan.   

Figur 9. Produktivitet och effektivitet. (Baserat på Lumsden, 1998 s. 618) 
 
Som figuren visar krävs det att produktivitet och effektivitet tillförs till både input och output 
för att målet ska uppfyllas 
 

4.2.3 Flexibilitet 
Flexibilitet handlar om att kunna anpassa sig till omvärldens förändringar och störningar 
enligt Lumsden (1998). Om flexibiliteten är låg medför det att företaget har svårt att anpassa 
sin produktion när förändringar uppstår.   
 
Mattsson (2002) definierar flexibilitet enligt nedan 
 

”ett företags förmåga att på kort sikt och med begränsade 
resursinsatser anpassa sig till förändrade förutsättningar”   

 
Om det inte ställs krav på att anpassningen ska gå snabbt och utföras med små resurser så 
skulle varje företag ha en flexibel verksamhet (Mattsson 2003).  
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Som Olhager (2000) beskriver handlar flexibilitet på lång sikt om att kunna anpassa sin 
verksamhet efter marknadens krav. Det handlar då om att på ett flexibelt sätt kunna använda 
gamla produktionslösningar och anpassa dem till nya. På kort sikt handlar däremot flexibilitet 
om att kunna hantera förändrade volymer men även kunna hantera en produktmix. 
 
 ”Den långsiktiga flexibiliteten syftar främst till bestående 

produktivitet och lönsamhet, medan den kortsiktiga flexibiliteten 
utnyttjas för att upprätthålla god leveransförmåga.”    

     Källa: Olhager 2000, s 46 
 
 
Mattson (2003) nämner fyra olika typer av flexibilitet inom olika områden: 
 

 Produktflexibilitet- förmåga att utveckla och anpassa produkter efter marknadens 
behov. 

 Produktmixflexibilitet- förmåga att göra förändringar av produktmixen i produktionen. 
 
  

 Volymflexibilitet- förmåga att producera och leverera i takt med efterfråge-
förändringar. 

 Leveransflexibilitet- förmåga att förändra leveranstider och kvantiteter inom 
leveranstiden.  

Källa: Mattson (2003, s. 45) 
 

4.2.4 Erfarenhetskurva 
När samspelet mellan personal, maskin och produkt har pågått under en viss tid genomförs 
ofta operationen på kortare tid än det gjordes de första gångerna. Förutom att tiden har 
minskats per producerad produkt, har ofta kapacitetsbehovet reducerats. Denna typ av 
förändrad operationstid brukar visas genom erfarenhetskurvor, se figur 10 nedan. 
 

Figur 10. Erfarenhetskruva med 80 % -takt 
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Metoden har sitt ursprung inom flygindustrin under 1920-talet. En så kallad 80 % 
erfarenhetskurva innebär att för varje fördubblat producerat antal enheter sjunker tiden med 
20 procent. Ett exempel: Om det tar 100 minuter att tillverka första produkten så tar det 80 
minuter att tillverka produkt två. Vid fjärde produkten är produktionstiden nere i 64 minuter 
och åttonde produkten tillverkas på 51 minuter.  
 
Matematiskt beskrivs erfarenhetskurvan enligt följande:  
 
Tn= T1nb 
 
Där:  Tn  = produktionstid för produkt nummer n 
 T1 = produktionstid för den första produkten 
 n  = antal producerade enheter 
 b  = konstant för erfarenhetstakten, som är beroende av procentsatsen för  
   erfarenhetskurvan. 
 
 b = ln r / ln 2  ,där r = erfarenhetstakten, vilket skrivs 0,8 vid 80%-nivå. 
 
  Källa: Olhager (2000, s. 99) 
 
Beroende på hur mycket manuellt arbete som ingår i en operation, så skiljer sig självklart 
procentsatsen. Om det är mer manuellt arbete än maskinarbete så brukar 0,8 vara passande 
värde. Om däremot maskinarbete dominerar så minskar inlärningseffekten och ett värde runt 
0,9 passar bättre. Olhager (2000) 
 
Det finns tre antaganden gällande erfarenhetskurvor: 
 

1. Arbetstiden per enhet minskar med antalet producerade enheter. 
2. Minskningen i arbetstid per enhet minskar med antalet producerade enheter. 
3. Minskningstakten följer ett förutsägbart mönster.  

    Källa Olhager (2000) s.98 
 
Det innebär att arbetstiden minskar med en fast procentsats för varje dubblering av antal 
producerade enheter. Detta är en mycket användbar metod och kan användas vid kapacitets-
dimensionering, produktkalkylering, arbetskraftsbehov och vid analys vid produktionsmål. 
Utseendet på erfarenhetskurvan följer oftast en exponentialfördelning vilket förändringen är 
störst till en början. När produktionen däremot har pågått under en tid planar tiden ut vid 
högre volymer.    
  

4.2.5 Kostnad 
Andersson (2001) beskriver kostnad som: ”Kostnad är det ekonomiska värdet på den 
resursförbrukning eller uppoffring ett företag har, när det producerar varor och tjänster.”  
Olika grupper av kostnader kan beskrivas på ett bra sätt som visas i figur 11 nedan:  
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Volym 

Kr 

Totala fasta 
kostnader 

Totala rörliga 
kostnader 

Totala kostnader 
(fasta + rörliga) 

Totala intäkter 
 

Kritisk  
Volym 

Figur 11. Kostnader indelade i tre olika grupper. (Baserat på Aniander et al, 1998)     
 
Som figur 11 visar, så benämns kostnadsbegreppen olika beroende på vilken 
indelningsprincip de tillhör. Det innebär till exempel att värdet på de rörliga kostnaderna är 
samma som värdet för de direkta kostnaderna eller som Aniander et al (1998) skriver ”de 
olika begreppsparen överlappar varandra, vilket betyder att varje kostnad kan klassificeras 
enligt alla tre indelningarna”.      
 
Andersson (2001) beskriver skillnaden mellan rörliga och fasta kostnader så här: ”Rörliga 
kostnader ändras med ändrad tillverknings- eller försäljningsvolym.” Fasta kostnader är 
däremot opåverkade av förändringar i volymen”. Men som Aniander et al (1998) påpekar så 
gäller detta bara inom vissa intervall. Om tillverkningsvolymen måste ökas så mycket att en 
ny maskin måste köpas in kommer självklart den fasta kostnaden att öka. Exempel på fasta 
kostnader är hyror, grundavgifter för telefon och tidavlönad personal. Exempel på rörliga 
kostnader är materialkostnader och förbrukningsavgifter för telefon och elektricitet. 
 
I figur 12 nedan visas ett resultatdiagram där rörliga och fasta kostnader samt intäkten visas. 
Det är först när volymen är tillräckligt stor som intäkterna blir högre än de totala kostnaderna, 
och det är då företaget börja gå med vinst. Denna brytgräns mellan förlust och vinst kallas för 
kritisk volym (Aniander et al, 1998).       
 

Figur 12. Resultatdiagram (Baserat på Aniander et al, 1998) 
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Direkta och indirekta kostnader används som begrepp då olika kostnader ska fördelas. För att 
skilja på olika kostnader måste de först delas upp i olika kostnadsslag och exempel på dessa 
kan vara som Aniander et al (1998) nämner till exempel löner, material, hyror och räntor. De 
olika kostnadsslagen synas sedan och bedöms om de har en direkt eller en indirekt koppling 
till produkterna eller tjänsterna som företaget producerar. De kostnader som har direkt 
koppling till företagets produkt eller tjänst är en direkt kostnad det vill säga den specifika 
produkten bär kostnaden. Andersson (2001) ger exempel på kostnadsbärare såsom ”en 
produkt, en order, en kund, en markand eller ett annat objekt”.  
 
En kostnad som inte har en direkt koppling till något av exemplen ovan är en indirekt kostnad 
eller som Aniander et al (1998) skriver en ”omkostnad”. Dessa omkostnader får istället en 
koppling till en resurs såsom en avdelning och har då placerats på ett kostnadsställe. 
Kostnadsställena fördelas sedan på olika kostnadsbärare mer schablonmässigt. 
 
Den sista kategorin handlar om hur olika kostnader påverkas av en handling eller beslut och 
kostnaderna benämns då särkostnad och samkostnad. Andersson (2001) beskriver skillnaden:  
 

 
 
”Vilka kostnader som blir sär- resp. samkostnader växlar från de ena 
beslutssituationen till den andra, beroende på vad som orsakar 
resursförbrukningen. Indelningen i sär- och samkostnader kan därför ske 
först när beslutssituationen är definierad”.    
    

Källa: Andersson (2001, s. 59) 
 
Aniander et al (1998) ger några exempel på särkostnader såsom kostnad för start av ny 
tillverkning av en ny produkt eller till exempel de kostnader som är förknippade med att 
acceptera en order på en viss produkt. Det är inte alltid lätt att konstatera om en kostnad är en 
sär- eller samkostnad och då menar Andersson (2001) att om osäkerhet råder ska kostnaden 
hanteras som en samkostnad.    
 
Kapacitetskostnad är ytterligare en kostnad som Mattsson (2002) tar upp som är väsentlig för 
denna studie. Med kapacitetskostnad menas investeringar som gjorts i produktionsutrustning 
och kostnader för underhåll och drift av utrustning. Kapacitetskostnaden anses ofta som en 
fast kostnad och kan därför fördelas ut på antal producerade enheter. Med detta menas att vid 
ett högt resursutnyttjade sjunker kostnaden per tillverkad produkt.      

44..33  TTeeoorrii  kkrriinngg  iinnddaattaa  

De kvantitativa data som kommer att samlas in från motorproven kommer att används för att 
beräkna och analysera tider för kommande motorprov. Då kommer vissa statistiska begrepp 
att användas och diskuteras och därför kommer nedan en allmän beskrivning av de viktigaste. 
Vid presentation av kvantitativ data betecknas ofta antalet värden med n och 
observationsvärdena x1, x2... xn. Om ett test ska utföras och antalet av ett visst utfall ska 
räknas, benämns antalet utfall av denna sort med k. (Frennelius, 1999)   
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4.3.1 Stokastisk variabel 
En deluppgift i denna studie är ta fram de variabler som påverkar beläggningen i 
motorprovningen. Många av dessa anses vara av typen stokastiska, vilka definieras enligt 
nedan: 
 

”En stokastisk variabel (s v) är en funktion definierad på ett 
utfallsrum”  

Källa: Frennelius (1999, s 25)  
 

”Utfallet i ett slumpmässigt försök i form av ett reellt tal, betraktat 
innan försöket är utfört, kallas för stokastisk variabel.”  

    
    Källa: Vännman (1990, s 67) 
 
Detta betyder att en stokastisk variabel, benämns med stora X, Y, Z…, är en slumpmässig 
händelse där det förväntade svaret är ett reellt tal till exempel en tid eller vikt. En händelse 
kan antingen vara diskret eller kontinuerlig. I den här studien samlas tider in för olika 
händelser och tiderna kan anta alla värden i ett intervall, vilket då ger att utfallen är av 
kontinuerlig karaktär.  
  

4.3.2 Fördelningar och sannolikhet 
Med hjälp av att rita upp vilka utfall (x) som är möjliga och utfallens olika sannolikhet (p) för 
att inträffa, kan en sannolikhetsfunktion ritas upp. Exempel på en sådan kan ses i figur 13 
nedan. 

Figur 13. En sannolikhetsfunktion  
   
Summan av utfallens sannolikhet ska vara lika med 1. Som fördelningsfunktionen ovan visar, 
är det störst sannolikhet för att utfallet ska bli x = 5. En sannolikhetsfunktion kan anta olika 
utseende beroende på hur utfallen ser ut och då ge upphov till olika fördelningar. Eftersom de 
utfall som ingår i den här studien handlar om tid, det vill säga att de kan anta vilka värden 
som helst i ett intervall, kommer kontinuerliga fördelningar mestadels att användas. 
(Frennelius, 1999) 
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4.3.3 Medelvärde och väntevärde 
 För att ange det aritmetiska medelvärde, M eller m, för ett antal värden beskriver Rudberg 
(1993, s.34) med formeln: 
 

  i

n

i
X

n
M

1
*1

=
∑=   

 
Väntevärdet är ett lägesmått och anger snittet av ett antal möjliga utfall. Bokstaven E används 
som symbol och kommer från engelskans expectation. Definitionen för väntevärdet är enligt 
Frennelius (1999): 
 

∑=
k

kkpXE )()(   Gäller för en diskret stokastisk variabel 

∫
∞

∞−

= dxxxfXE )()(  Gäller för en kontinuerlig stokastisk variabel 

 
Till skillnad från medelvärdet så är väntevärdet ett teoretiskt medelvärde, vilket innebär att 
väntevärdet även tar hänsyn till hur fördelningen ser ut. Sannolikhetsmässigt så kommer det 
aritmetiska medelvärdet vid många utfall vara ett värde runt väntevärdet. (Vännman, 1990). 
 

4.3.4 Spridningsmått 
Två fördelningar kan ha samma väntevärde men se helt olika ut. Skillnaden mellan dem är då 
deras spridning och som mått för spridning används varians och standardavvikelse. Variansen 
V (X) kommer från engelskans variation och standardavvikelsen D (X) från engelskans 
dispersion som betyder spridning. De båda definieras enligt följande: 
 
 V(X) = E ((X- m)2 ) 
 
 )()( XVXD =     Källa: Frennelius (1999, s 60) 
 
Bokstaven m i variansformeln ovan är beteckningen för det aritmetiska medelvärdet. 
Standardavvikelsen betecknas ofta med den grekiska bokstaven σ  och variansen betecknas 
då följaktligen σ 2  
 

4.3.5 Programmet @Risk 
Som tidigare nämnts har motorprovningen på VAC ett önskemål om att programmet @Risk 
ska användas i denna studie. Då det inte fanns några kunskaper om detta program ingick det 
en tid i denna studie då kunskap om programmet skulle inhämtas. @Risk är ett extraprogram 
till MS Excel där till exempel genomloppstiden för en mängd händelser i en kedja kan 
beräknas med hjälp av olika fördelningar. Till skillnad från att använda sig av medeltiden för 
olika händelser används i @Risk väntevärdet (eng. expected value) vilket då ger en mer 
rättvisande tid för en händelse. 
 
Det första momentet i @Risk är att ett flödesschema byggs upp av de händelser som kan 
inträffa. Till varje vägval anges sannolikheten att den inträffar samt att en grupp indata 
kopplas till vägvalet till exempel tid för preparering. Händelserna ser lika ut för varje typ av 
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motormodell men sannolikheterna samt tiderna för varje händelse skiljer dem åt. I bilaga 4 
kan sannolikhetsträdet för motormodellen RM12 ses. Där kan även sannolikheten samt 
väntevärdet ses för varje händelse. Ett exempel som beskriver bilaga 4 följer snart men innan 
dess måste några andra delar i @Risk först beskrivas.  
 
Som beskrevs ovan kopplas en händelse, till exempel motorprovet, till en grupp indata. Denna 
grupp består av en mängd motorprov av samma motortyp och tider för dessa. @Risk granskar 
dessa tider och försöker avgöra vilken fördelning som denna grupp av tider passar in på och 
ett förslag ges. Operatören får se fördelningen och kan om denne vill själv välja mellan några 
fördelningar som @Risk har tagit fram, som även de passar in. Nedan i figur 14 ses 
fördelningarna som @Risk rekommenderar i fallande ordning.      
 
  

 
 Figur 14. Fördelningen i @Risk för motorprov av motormodell RM12. 

 
Det är även möjligt att se hur bra fördelningen passar till given indata med hjälp av en plottad 
linje i ett diagram med logaritmskala. Om linjen är helt rak passar fördelningen perfekt till 
den givna indatan. I figuren 15 nedan ses hur denna linje är plottad.  
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Figur 15. Fördelningstest 
 
Efter att fördelning har valts kan den korrigeras med ett maximum och ett minimum då till 
exempel negativa värden inte kan existera. Även detta är bra att göra då man vill begränsa 
intervallet då en operation ska ligga mellan två tider. I figur 16 nedan ses fördelningen för 
tiden av själva motorprovet.   

Figur 16. Korrigerad fördelning motorprov RM12 
 
Förutom att koppla operationerna till en fördelning ska även sannolikheten beräknas för att 
den ska inträffa. Det görs med hjälp av att titta på redan utförda motorprov och med hjälp av 
dem beräkna fram sannolikheten för att till exempel ett fel ska inträffa.  
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När de olika huvudoperationerna såsom preparering, motorprov samt fel har kopplats till en 
fördelning och varje operation har fått en sannolikhet att den ska inträffa kan en simulering 
påbörjas. Vid en simulering körs flödet (bilaga 4) igenom ett valt antal gånger, till exempel 
1000 iterationer. För varje iteration väljer @Risk ett värde för de olika fördelningarna vilket 
gör att det blir olika genomloppstider varje gång. Tanken med simuleringen är att förutse en 
ungefärlig tid på framtida motorprov av en viss motormodell.    
  
Här följer nu ett exempel för ett utfall av ett motorprov av RM12, se bilaga 4. Följ flödet från 
vänster till höger för ett motorprov. Den första operationen är Prep (preparering) och här är 
sannolikheten 100 %, vilket känns naturligt då alla motorer måste prepareras innan de kan 
motorprovas.  Under procentvärdet står 6,67 vilket betyder att väntevärdet är 6,67 timmar för 
att preparera en RM12 motor. Väntevärdet har @Risk beräknat fram från de tider som var 
kopplade till fördelningen för just preparering. Nästa händelse i flödet är själva motorprovet 
och även här ses 100 % men med ett väntevärde på 18,8 timmar. Nu är vi framme vid det 
första vägskälet, vilket handlar om huruvida det ska uppstå ett motorfel eller inte. Som kan 
utläsas är sannolikheten för ett motorfel 70,6 % och om det inträffar så har det ett väntevärde 
på 6,4 timmar. Om det inte uppstår ett motorfel, vilket chansen är 29,4 % läggs ingen extra tid 
på vilket kan ses då väntevärdet där är noll. På samma sätt fortsätter flödet med även 
testcellsfel el (elektriska) och testcellsfel mek (mekaniska). Tiden som står vid till exempel 
TC-fel mek, 26,51 timmar är framräknat som väntevärdet mellan att det inträffar TC-fel mek 
och att det inte inträffar med hjälp av sannolikheten för TC-fel mek. 
 
Tiderna och sannolikheten längst ut till höger anger den totala tiden och sannolikheten för de 
olika slutresultaten. Det vill säga inträffar det inga fel alls så genomförs motorprovet på 
ungefär 25,5 timmar och sannolikheten för att det ska bli ett motorprov helt utan fel är 13 %.   
 
Efter att @Risk har utfört en simulering kan resultatet utläsas antingen i en tabell med siffror 
eller som i figuren 17 nedan. Detta är en summeringsgraf av 1000 iterationer av 
motormodellen RM12 baserat på historisk data.   
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Figur 17. @Risk summeringsgraf  
 
Längs x-axeln på figur 17 befinner sig olika utfall och några av dem är beskrivna ovan och 
under grafen. Längst till vänster är utfallet med preparering och motorprov utan några fel. 
Som det går att utläsa vertikalt vid den punkten så tog det ungefär mellan 19 och 32 timmar 
att utföra de 1000 motorproven. Övergången mellan det gröna och det bruna området anger 
med 90 % säkerhet att tiden för motorprovet tar mellan 22 och 29 timmar. Det gula strecket i 
mitten på grafen är medelvärdet av iterationerna. Utfallet längst till höger det vill säga då 
motorprovet innehåller preparering, motorprov, motorfel, tc-fel el samt tc-fel mek har 
däremot tider i intervallet uppmätts mellan ungefär 31 och 52 timmar. 
 
Mer om hur @Risk har använts och hur dess resultat har utnyttjats i modellen kommer i 
analysdelen i denna studie.          
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55  NNuullääggeessbbeesskkrriivvnniinngg      
I detta avsnitt kommer processflödet att beskrivas samt hur verksamheten ser ut omkring 
motorprovningen. Vidare kommer olika moment förklaras som påverkar motorprovningen och hur den 
planeras. Detta är ett resultat av den samlade kunskap som har inhämtats genom presentationer, 
intervjuer samt observationer.   

55..11  MMoottoorrffllööddee  iinnoomm  VVoollvvoo  AAeerroo  

Försvarsmakten är en stor kund till VAC och har så varit under många år (3.1 Historik). VAC 
har byggt och underhållit många militära motorer. Idag är det JAS 39 Gripens motor, RM12 
som nyproduceras och underhålls. VAC har ett speciellt avtal med försvarsmakten som 
innebär att de lager som finns med reservdelar finns hos VAC, men försvarsmakten äger dem. 
Den militära delen är även belagd med större sekretess, så därför har företaget valt att 
separera dessa produktionslinor.  
 
Som figur 18 visar kommer de civila motorerna in i organisationen genom Engine Services 
för att sedan när motorn är klar för motorprov förflyttas över till Engines. De militära 
motorerna däremot kommer in till Engines direkt för att underhållas och efter det motorprovas 
de. Nyproduktionen av militära motorer sker även det inom Engines. 
 
 

 
 

Figur 18. Civil- och militärmotorflödet på Volvo Aero 
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Företaget inte har några lager för de civila motorerna, då det skulle generera stora kostnader. 
Att lager finns för militära motorer och inte för de civila motorerna skapar stora skillnader i 
genomloppstid (se avsnitt 4.1.2 Genomloppstid) och ger upphov till vissa planeringsproblem. 
 
 

 
Figur 19. Översiktligt flöde av civila motorer på Volvo Aero 

 
 
I figur 19 beskrivs hur flödet av civila flygmotorer passerar genom organisationen, och nedan 
följer en beskrivning av de olika stegen som leder fram till planeringsproblemet för 
motorprovningen.  
 

1.  En motor anländer till VAC antingen för att servas, då den har utnyttjat sina timmar i 
luften eller för att det är något fel på motorn. Det kan till exempel vara att en fågel 
har kommit in i motor och förorsakat ett problem på ett rotorblad, vilket då ger 
upphov till vibrationer och eventuellt minskad dragkraft. För varje kund finns en 
kundansvarig som har hand om alla kontakter med kunden. Den kundansvarige gör 
en intagsplan där datum visas när det är tänkt att motorn ska levereras, samt vad som 
ska göras med motorn. Mellan företag och kund skrivs ett kontrakt som reglerar hur 
lång tid VAC har på sig att underhålla/reparera olika motorer, samt kostnaden för 
detta.  

 
2. När motorn levereras till VAC ankomstbesiktas den och monteras på en 

demonteringsbock. Ett åtgärdsprogram skrivs som innehåller en specifikation på 
vilka åtgärder motorn/motorns moduler skall genomgå till exempel om LTK 
(LågTrycks-Kompressorn) skall tas delvis isär eller helt isär. Åtgärdsprogrammet 
innehåller även information som när motorn ska vara klar för att levereras tillbaka 
till kunden. Vid den här tidpunkten skickas en grovplanering (A) till 
motorprovningen som anger när det är tänkt att motor ska provas. Det görs även en 
produktionsplanering (B) för varje enskild motortyp som skickas till berörda 
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avdelningar. Tidshorisonten på planerade motorprov ligger cirka två veckor framåt i 
tiden. 

 
3. Motorn demonteras sedan efter anvisningar från åtgärdsprogrammet och delarna 

placeras på vagnar. Alla delar är noggrant märkta, så att de inte blandas mellan olika 
motorer. När motorn är nedmonterad enligt programmet tvättas och 
sprickkontrolleras delarna. Efter det görs en åtgärdsbestämning, vilket innebär att 
man beslutar vilka delar som ska behållas, repareras eller bytas ut.  

 
4. Gångtidsbegränsande detaljer byts ut och resterande repareras eller återanvändes. 
 När en detalj ska bytas får den ofta beställas då lagret är begränsat. Beställningar av 

detaljer görs hos externa godkända leverantörer. 
 
5. När alla delar finns tillgängliga monteras motorn ihop och skickas sedan till Engines 

och motorprovningen för att motorprovas.   
 
6. Vid motorprovningen provkörs motorn i fullskala och en mängd kontroller 

genomförs (Se en mer detaljerad beskrivning av detta moment under kommande 
rubrik 5.2 Motorprovning). Här är det mycket viktigt att motorerna kommer som det 
är planerat (4.1.6 Just In Time) annars bildas ett lager som leder till förseningar.   

 
7. När motorn är klar vid motorprovningen görs den klar för återleverans till kund.  
       

5.1.1 Planeringsproblem 
Det är vid punkten 4, när en detalj måste beställas som planeringen ofta spricker för 
motorprovningen, eftersom en ny detalj tar cirka två veckor att få hem. Detta gör att motorn 
ofta blir försenad till det planerade motorprovet och när den väl kommer ligger det andra 
motorer på tur som då får flyttas fram. Detta kallar motorprovningen för en kollision och det 
är ett delsyfte i den här studien att utreda hur ofta det sker. Dessa kollisioner medför att 
motorer hamnar i lager i väntan på att få provköras. Det blir genom denna planeringsmiss 
alltid bråttom att prova motorer. Detta i sin tur leder till stress, vilket inte är bra för 
arbetsmiljön eller för säkerheten. Det fungerar idag när flödet av motorer är relativt lågt, 
vilket gör att flexibiliteten är stor. Frågan är dock hur det kommer att fungera vid ett planerat 
ökat motorflöde.  

55..22  MMoottoorrpprroovvnniinngg  

5.2.1 Planering 
För att planera nästkommande veckas motorprov har berörd personal ett planeringsmöte. 
Dessa är nödvändiga då grovplaneringen sällan stämmer, utan behöver uppdateras. Dessutom 
sker korrigeringar i planeringen vid utbildning av personal och eventuellt då 
provningsutrustning måste underhållas.  
 
Personalbehovet är idag organiserat till ett skift och vid behov används övertid. Men som 
tidigare har beskrivits i 4.2.1 Resursplanering, så är övertid ingen bra lösning på lång sikt, då 
det är förenat med stora kostnader för företaget samt påverkar arbetsmiljön negativt. Det finns 
funderingar på att i framtiden utöka till 2-skift för att klara av att motorprova det ökande 



   

  42

flödet av motorer (Muntlig källa Axelsson). I denna studie ingår det att beräkna hur många 
mantimmar det går åt för att utföra en viss mängd motorprov. Denna beräkning kommer att 
finnas med i beläggningsmodellen och ligger till grund för hur många skift som kan komma 
att krävas. 
 
För att beräkna resurser i form av personal bör faktorerna produktivitet och effektivitet 
utredas. VAC använder affärssystemet SAP/R3 för att bland annat bokföra inrapporterad 
arbetstid samt fakturerad arbetstid och motorprovningskostnader. Dessa två tider kommer att 
jämföras och då ge svar på hur stor delen kapacitetsbortfall (4.2.1 Resursplanering) är idag. 
Vidare utredning och beräkning i denna fråga kommer att göras under analysdelen senare i 
denna studie.    

5.2.2 Testceller 
Motorprovningens hjärta är de olika testcellerna (TC), det vill säga de specialbyggda rum där 
motorerna provas. Det finns olika testceller för olika typer av motorer, men i denna studie 
kommer endast några av dem att beröras. Nedan följer en beskrivning av dessa: 
 

• Testcell 3: Motorprov på propellermotorer.  
• Testcell 4: Motorprov på stora turbofläktmotorer. 
• Testcell 7: Utvecklingsprover på RM12 Gripenmotorn. 
• Testcell 8: Motorprov på turbofläktmotorer inkl RM12 

 
Testcell 4 planeras att lägga ner och motorflödet överförs istället till testcell 8. Denna testcell 
är den nyaste och har de bästa aerodynamiska egenskaperna. Det göra att motorproven blir 
mer lika verkligheten, vilket är ett krav från många motortillverkare (Läs mer om krav från 
motortillverkaren 5.2.8 Korrelationsprov).  
 
I testcell 8 är flödet idag cirka 50 motorer per år, men målet är till år 2007 att kunna 
genomföra 150 motorprov per år. Syfte i denna studie är att beräkna vilka ekonomiska och 
personella konsekvenser denna ökning ger och om det är möjligt att motorprova så många 
motorer i testcell 8. 
 
Det som skiljer den moderna testcell 8 från de äldre testcellerna är att förberedelsearbetet och 
preparering till stor del kan göras utanför testcellen. testcell 7 och testcell 8 finns i en 
gemensam byggnad och det som skiljer denna byggnad åt från de övriga är att testcell 8 
innehåller ett monorail-system. Det innebär att det sitter ett spår i taket som gör att det går 
snabbt och lätt att transportera motorn från prepareringsarean in till testcellen (figur 20). 
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Figur 20. Skiss av TC7 och TC8 med monorail-system 

 
Det innebär att prepareringen görs utanför testcellen, vilket skapar en tidsvinst och gör hela 
motorprovningen mer effektiv. Varje motormodell har en specifik adapter (adapter förklaras 
under rubriken 5.2.3 Preparering) och ger en negativ egenskap. Det inträffar då två 
motormodeller av samma typ ska provas efter varandra. Om det inträffar måste den andra 
motorn vänta på att den första motorn ska monteras ner, vilket resulterar i att 
produktionsledtiden förlängs för motor nummer två. Däremot fungerar detta system mycket 
bra när motormodeller saxas, det vill säga då en annan adapter kan utnyttjas emellan.  
 
Testcell 8 är relativt nyrenoverad och har ny mätutrustning. Motorer har successivt flyttats 
över dit vilket innebär jobb med nya adaptrer plus att få mjukvaran kompatibel med 
motormodellerna. Den här proceduren medför att testcellen med olika motormodeller är under 
inkörning och kunskapen om fel som uppstår på både testcell och motorer löses snabbare och 
snabbare. Motorprovningen talar här om en erfarenhetskurva (4.2.4 Erfarenhetskurva) med 
sluttande tendens det vill säga att den totala ledtiden för ett motorprov minskar med ökat antal 
motorprov. Mer om detta i analysdelen. 
     

5.2.3 Prepareringsfasen 
När motorn anländer till motorprovningen monteras den upp i en adapter vid 
prepareringsarean (figur 20 ovan). Det som skiljer de olika motorerna åt är storleken och dess 
utrusning och antalet mätpunkter. Därför finns det ett antal adaptrar och de är alla specifika 
för olika motormodeller. Adaptern är den delen som håller upp motorn (figur 21). Förutom att 
motorn montera på adaptern ansluts en mängd kablar på olika givare på motorn såsom till 
exempel temperatur- och vibrationsgivare. Vidare monteras ett inloppsmunstycke längst fram 
på motorn. Den bidrar till att luften sugs in på rätt aerodynamiskt sätt, för att simulera så 
verkliga förhållanden som möjligt.   
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Figur 21. Motor monterad i en adapter, provkörs i testcell 8 (Källa: Företagsintern) 

5.2.4 Motorprovningsfasen 
När motorn har preparerats färdigt är det dags för motorprov. Då körs den in med hjälp av 
monorail-systemet in i testcellen och dockas på plats. Här ansluts de sista anslutningarna som 
till exempel olja och bränsle. Personalen går igenom åtgärdsprogrammet för att se 
motorprovets omfattning. Ett kontrollkort som redan har skapats vid underhållet i Engine 
Services eller Engines följer motorn till Motorprovningen. Kontrollkortet innehåller 
information gällande till exempel motortyp, planerade aktiviteter och gjorda modifieringar 
(Servicebulletiner). Modifieringarna är viktig information till mjukvaran för mätning på 
motorn, så att mätvärdena blir rätt för just denna specifika motor. 
 
Dessutom följer en inspektionslista med varje motor som beskriver de punkter som ska 
genomföras innan och under motorprovet. Inspektionslistan är ett ”Regelgivande dokument” 
som hänvisar var all information och alla krav kommer ifrån och styrs i huvudsak av 
respektive motortillverkare. Nedan följer några huvudpunkter och vad som ingår i dem.  
 
”Preparations for test”: Innehåller punkter angående montering i prepareringsarean, som 

redan har beskrivits under rubriken 5.2.3 Prepareringsfasen. 
  
”Pre-start checks”:  Är kontroller som görs vid prepareringsarean och i testcellen. 

Exempel på dessa kontroller är besiktningar av testcellinlopp, 
motorinlopp, motorutlopps det vill säga att det inte ligger några 
främmande föremål som kan orsaka en FOD (Foregin Object 
Damage) i motorn. Här kontrolleras också inställningar av motorns 
gasreglage och bränsleavstängningsventil. 

 
”Blindstart”:  När alla besiktningar är avklarade genomförs en ”Blindstart” för att 

kontrollera till exempel oljenivån och att bränsletillförseln fungerar. 
Det innebär att alla moment genomför som vid en vanlig motorstart, 
förutom att man inte ”tänder” så motorn går igång.  

 
Efter alla förberedelsekontroller börjar själva motorprovet. Inspektionslistan innehåller en rad 
punkter, lite beroende på typ av motor, samt hur stort motorprov som är beställt. Några 
exempel på kontroller som ska gås igenom är dragkraft, prestanda, temperaturer, 
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oljeförbrukning och vibrationer. Om alla mätvärden är korrekta är det dags för det sista 
momentet i inspektionslistan som kallas filterbesiktning. Det innebär att alla filter i motorn 
såsom bränsle- respektive oljefilter kontrolleras för att se att de är helt rena. Om även detta är 
i sin ordning konserveras motorns bränslesystem och motorn är nu färdig för återleverans till 
ED eller Engines motorproduktion beroende på om motorn är civil eller militär. Här utförs de 
sista justeringarna på motorn och därefter packas den för att slutligen återlevereras till kund.      

5.2.5 Kalibrering  
För att mätresultaten från motorproven ska vara korrekta sker det kontroller på 
mätutrustningen. Detta kallas kalibrering och innebär att varje adapter med dess 
kringutrustning kontrolleras. Detta utförs genom att adaptern körs in utan motor i testcellen 
och dockas med kopplingsplattan. Genom att montera på givare med given indata kan 
kontroller göras för att se att rätt värden visas på displayen i kontrollrummet.  
 
Kalibreringen utförs idag av företaget Celero som finns på VAC’s område. VAC får varje år 
ge underlag till Celero, om vad som kommer att behövas kalibreras inför kommande år. 
Celero uppskattar då den tid det kommer att ta att kalibrera varje testcell, vilket sedan 
genererar en planering. Denna planering ger motorprovningen information om vilka veckor 
som kalibreringen måste vara klar i de olika testcellerna. Motorprovningen lägger sedan in tid 
för kalibrering i planeringen.  
 
Kalibrering sker idag två gånger per år per motortyp och tiden för att genomföra den samt 
krav på resurser har ökat av flera anledningar:   
 

⇒ Ökade krav på kalibrering från motortillverkaren.  
⇒ Mätpunkterna på motorerna har blivit fler för varje motormodell genom årens lopp, 

vilket ställer högre krav på mätutrustningen.  
⇒ Flera olika motormodeller gör att den totala kalibreringstiden ökar och kräver mer 

resurser.         
⇒ Resultatet av en kalibrering bokförs mer detaljerat idag, vilket kräver mer efterarbete 

med dokumentation.  
 
Den totala tiden som idag anges som kalibreringstid går inte att rakt av överföra som tid då 
testcellen är upptagen för kalibrering. Detta beror på att stor del av den tiden är 
förberedelsetid, kalibrering utanför testcellen såsom apparatkalibrering (som sker i Celero’s 
lokaler) samt efterarbeten som även det sker utanför testcellen. Tiden som är intressant i den 
här studien angående beläggning är hur lång den effektiva tiden är, då testcellen är obrukbar 
på grund av kalibrering.  
 
Tiden som används för kalibrering är enligt ett dokument (Tillgänglighet m a p underhåll i 
Testcell 8) för lång. Motorprovningen tror sig befinna sig i en erfarenhetskurva (4.2.4 
Erfarenhetskurva), det vill säga testcell 8 är ny och allt är inte inkört. I framtiden när 
erfarenheten ökar kommer tiden för kalibrering att sjunka. Som mål ska tiden för kalibrering i 
testcell 8 reduceras med 40 %.  
 
I beläggningsmodellen kommer måltiden 18 dagar eller 84h/1000h för kalibrering att 
användas, men den tiden är idag satt för antalet motormodeller som motorprovas i testcell 8. 
Däremot om det tillkommer motormodeller, det vill säga att en ny adapter måste utformas, så 
leder det till att kalibreringstiden måste utökas.  
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5.2.6 Förebyggande underhåll  
Allt efter att utrustning används, måste den underhållas och kontrolleras. Detta genomförs av 
en grupp inom motorprovningen och liksom för kalibreringen görs en planering över 
kommande års underhåll. Även här sätts ett sista datum när underhållet måste vara genomfört, 
och genom detta får motorprovningen själva bestämma när de vill att underhållspersonalen 
ska få tillträde till testcellen för att utföra underhållet. Det finns för tillfället ingen utarbetad 
plan för testcell 8’s underhåll, så i denna studie ska testcell 7’s underhållsplan istället 
användas.  
 
Eftersom motorflödet är relativt lågt idag är det oftast inga problem att hitta luckor i 
planeringen då underhållet kan genomföras. Som för kalibreringen anger dokumentet 
”Tillgänglighet m a p underhåll i Testcell 8” givna måltider för hur lång tid det får ta att 
genomföra underhåll i testcellen. Enligt dokumentet ska varken underhållsarbete eller 
kalibrering ske på tider som hindrar motorprovningens verksamhet. Detta innebär att 
underhållsarbeten ska så långt som det är möjligt ske på kvällar och helger, vilket det idag inte 
sker.  
 
I studien kommer det att, med hjälp av beläggningsmodellen, laboreras med olika alternativ, 
när underhåll och kalibrering ska utföras. De olika resultaten kommer att vägas mot varandra, 
för att hitta det mest optimala genomförandet. Tiden för underhåll som ska användas i 
beläggningsmodellen är 8 dagar eller 36h/1000h.   
 

5.2.7 Loggar  
Vid varje motorprov registreras hur lång tid olika moment har tagit att genomföra. All denna 
information samlas i en logg och blir då en sammanfattning av det genomförda motorprovet. 
Dessa loggar sparas i en databas som kallas TCDB, TestCells DataBas. Ett exempel på en 
sådan logg kan ses i bilaga 3. Om det inte hade funnits något tidsunderlag hade en 
arbetsstudie (se avsnitt 4.1.5 Arbetsstudie) vara tvunget att utföras. Då flödet i denna 
verksamhet är av volymen cirka 50 motorprov per år av olika motormodeller, så finns det 
ingen möjlighet att genomföra en arbetsstudie. För att kunna dra statistiska slutsatser om tider 
för olika deloperationer i motorprovningen krävs tider från ett större antal motorprov.       
 
Det finns tre kategorier av tid som bokförs i TCDB och det är operation, personal och fel som 
uppstår under motorprovet. Vilka delar varje kategori består av kan ses i figur 22 nedan. 
Huvudoperationen i motorprovningen är som nämnts prepareringen samt själva motorprovet. 
Prepareringen kan ses som en sorts ställtid (4.1.3 Operationstider) då detta är en förberedande 
operation innan själva huvudoperationen motorprovet, som kan kallas stycktid.  
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Figur 22. Tider som registreras i TCDB. 
 
Loggarna i TCDB är inte indelade efter varje motorprov, vilket ställer till problem om 
analyser vill göras mellan flera motorprov. Som kan ses i bilaga 3 är detta motorprov en retur 
(se krysset uppe till höger Retur) vilket betyder att motorn har provats tidigare. Detta medför 
att en loggfil kan innehålla fakta från flera motorprov av samma motor. Att motorn kommer 
tillbaka kan bero på att till exempel flygföretaget som äger motorn fortfarande tycker att det är 
problem med motorn, till exempel för dålig prestanda eller missljud.  
 
Motorfel som uppkommer under motorprovet kan vara relativt enkla att lösa och kan då lösas 
på plats inne i testcellen. Vid större motorfel, då det är något fel inne i motorn, måste den 
återföras till underhåll igen, för att plockas isär. Detta är ett tidsödande moment som, då hela 
motorprovet måste köras om på nytt efter att motorn är åtgärdad.  
 
Som figur 22 visar så kan testcellsfelen (TC-fel) vara av två slag, antingen är det något 
elektriskt fel eller mekaniskt fel. De elektriska felen är vanliga i testcell 8 och beror mestadels 
på att mätsystemet är nytt. De mekaniska felen är däremot mindre vanliga och kan till 
exempel uppstå då det är problem med armen till gasreglaget.           
  

5.2.8 Korrelationsprov  
För att få utföra översyner på flygmotorer måste testcellen vara kapabel till detta. Det innebär 
att varje motortillverkare måste ge ett godkännande att testcellen uppfyller de krav som ställs 
och detta sker genom ett korrelationsprov i testcellen. Det innebär att tillverkaren provar en 
specifik motor i sina egna lokaler tre gånger och registrerar viktiga mätvärden på motorn. 
Motorn och mätresultaten skickas sedan till motorprovningen för att göra identiska prov. Om 
mätresultaten inte skiljer mer än vad som tolereras klassas testcellen som godkänd av 
motortillverkaren. Förutom att motortillverkaren måste godkänna testcellen, så måste även 
Luftfartsverket ge sitt godkännande. Detta gäller trots bra svenska motorer. För att få 
motorprova och godkänna utländska kunders motorer, måste deras ”Luftfartsverket” 
godkänna motorprovningen. I och med att korrelationsprov sker så sällan och kostnaden 
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varierar så pass mycket mellan de olika motormodellerna, så kommer inte parametern 
korrelation att tas med i beläggningsmodellen. Däremot kommer den att tas med vid den 
ekonomiska analysen. Motorprovningen räknar med att korrelationsprov kostar ungefär XX3 
kr per år och det är denna summa som kommer att användas senare i analysen.   

5.2.9 Ekonomi  
Ett delsyfte i denna studie är att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av att lägga ner 
testcell 4 för att istället utnyttja testcell 8. För att kunna beräkna detta har ett ekonomiskt 
underlag sammanställts (Tabell 2). Sammanställning har gjorts från budget 2005, som har 
erhållits från ekonomiavdelningen.  
 
 

     Testcell 4 Budget 2005 
Reservdelar XX3 kr 
Brandsystem XX kr 
Felsökningsutrustning XX kr 
Städning 45 kr/m2 XX kr 
Bes & åtg. verkstad 40 kr/m2 XX kr 
Serviceavtal Saxlift XX kr 
Serviceavtal Compaq (PDP11) XX kr 
Summa exkl. mantid XX kr 
    
Celero rörligt instrument kalib. XX kr  
Celero Rörligt Anläggn. FU, AU XX kr 
Celero Finmekanik XX kr 
Summa Celero XX kr 
    
Intern kontrakt Driftstöd XX kr 
Intern kontrakt Mätstöd XX kr 
Intern kontrakt Mek-El stöd XX kr 
Intern kontrakt Projekt XX kr 
Summa exkl. mantid  XX kr 
    

Total kostnad TC 4 XX kr 

 
Tabell 2. Testcellsbudget 2005 

 
För att kunna avgöra de ekonomiska konsekvenserna av att lägga ner testcell 4 måste varje 
kostnadselement granskas och tilldelas rätt kostnadsgrupp, se avsnitt 4.2.5 Kostnad. När det är 
gjort kan slutsatser dras om vilka kostnader som reducerats, omfördelats eller eliminerats. En 
annan konsekvens av att flytta över motorer till testcell 8, är ett reducerat timpris för testcell 
8, då antalet timmar ökar. Kostnadsanalysen och dess resultat utvecklas i analysdelen. En 
analys och beräkning av en nedläggning av testcell 4 behandlas mer ingående under rubrik 7 
Analys. 

                                                 
3 De ekonomiska värdena är sekretessbelagda 

     Förutsättningar   
Avdelning 7144     
  VA* Personal: 4 st 
  VA Personal 2-skift: 1 st 
  TA* Personal: 3 st 
  VA Timmar: 1920 h 
  TA Timmar: 610 h 
      

Avdelning 7145     
  VA Personal: 6 st 
  VA Personal 2-skift: 2 st 
  TA Personal: 6 st 
  VA Timmar: 9629 h 
  TA Timmar: 5053 h 

 
* VA= Verkstadsavtal 
* TA= Tjänsteavtal 
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55..33  MMäättnniinngg  aavv  ggeennoommllooppppssttiidd  ii  mmoottoorrpprroovvnniinnggeenn  

Det ställs krav från ESD att motorprovningen ska börja mäta motorernas genomloppstid (se 
avsnitt 4.1.2 Genomloppstid) inom motorprovningen. Motorprovningen anser att detta är 
positivt, då det i dagsläget inte finns någon metod för mätning av genomloppstid. Genom att 
införa mätning av genomloppstid, kan motorprovningen enkelt se om kraven uppfylls. 
  
I materialflödesschemat (4.1.1 Processflödesanalys) i figur 23 nedan visas flödet inom 
motorprovningen.   

Figur 23. Materialflödesschema inom motorprovningen. 
 
Följande frågor är en nedbrytning av huvudfrågan som finns i frågeställningen angående 
implementering av mätning av genomloppstid. Frågorna är väsentliga för att kunna 
genomföra denna uppgift.  
 

- Mellan vilka operationer ska genomloppstiden mätas? 
- Hur ska tiden mätas? 
- Hur noggrann ska mätningen vara, det vill säga räcker det med datum eller 

måste även klockslag anges? 
- Hur ska genomloppstiden bokföras? 
- Hur ska motorprovningen använda sig av denna information? 

 
I analysdelen kommer en beskrivning av hur genomloppstiden implementerades, svaren på 
ovanstående frågor samt resultatet av införandet.  

55..44  MMoottoorrpprroovvnniinngg  vviidd  BBrroommmmaa    

För att få en ytterligare vinkling på denna studie genomfördes ett studiebesök på VAC i 
Bromma, VAES Volvo Aero Engine Services. Syftet med studiebesöket var att se hur 
Brommas underhåll, planering, motorprovning fungerade, samt om genomloppstid mäts inom 
motorprovningen.  
 
På Bromma sker en liknande verksamhet som i Trollhättan, med skillnaden att motorerna 
tillhör typen jumbojet, vilket innebär att motorerna är större. Det medför inte så stora 
skillnader i hanteringen, däremot är mycket av provutrustning såsom adapter, 
inloppsmunstycke och även testcellen betydligt större. VAC i Trollhättan har i dagsläget 
ingen kapacitet att ta emot så stora motorer utan verksamheten är helt inriktad på mindre 
motormodeller. 
 
Motorerna som idag underhålls på Bromma är JT8 samt JT9 som båda är av märket Pratt & 
Whitney. JT8 finns idag bland annat i kända flygplan såsom Boeing 737 och DC9. JT9 är 
ännu större och starkare motor och sitter till exempel i Boeing 767 och Airbus A300. JT8 är 
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preparean för att 
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Motorn till 
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för att 
motorprovas
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dock på väg ut från markanden inom de närmaste åren. Ersättningsmotorn, som Bromma fått 
kontrakt på är PW4000, som liknar JT9 men ytterliggare något starkare. Motorflödet på 
Bromma är cirka 100 motorer/år och det kommer att förbli i den volymen, även efter införseln 
av PW4000.  
 
Till skillnad från Trollhättan är det vanligare att Pre-test utförs på Bromma. Det innebär att 
företaget tillsammans med kunden har bestämt att motorn provas direkt när den anländer. 
Syftet med detta är att direkt få uppgifter om motorns kondition och att då kunna ge ett bättre 
underlag på åtgärder till underhållsavdelningen. Genom att utföra en Pre-test på motorn får 
kunden även ta ställning till om det är värt att underhålla motorn eller om det blir billigare att 
köpa ny. Både kunden och företaget sparar oftast tid och eventuellt pengar på att testa motorn 
innan underhållet påbörjas. Bromma Pre-test:ar idag cirka 10 % av motorerna som kommer in 
men de räknar med en ökning till 20 %. 
 
De tekniska skillnaderna är att Bromma inte har adapterbunden mätutrustning. Detta är 
förenat både med för- och nackdelar. På Bromma sitter all mätutrustning i testcellen vilket gör 
att det endast behövs ett instrument av varje typ, medan samtliga sex adapter i Trollhättan 
måste vara utrustade med mätinstrument. Detta är en fördel när det är dags för kalibrering på 
Bromma, då endast testcellens mätutrustning behöver kontrolleras. I Trollhättan måste varje 
adapter med dess mätutrustning kontrolleras vilket tar längre tid. En fördel för Trollhättan kan 
vara att kalibrering till viss del kan ske utanför testcellen vilket betyder att testcellstid inte 
försvinner.  
 
Genomloppstid mäts inte i dagsläget inom motorprovningen men däremot förs en 
avvikelsejournal för varje motorprov. Här antecknas de fel som uppstår och hur lång tid felen 
har tagit att åtgärda. Det finns inget liknande system typ TCDB (se avsnitt 5.2.7 Loggar) i 
Bromma som Trollhättan använder sig av.    
 
Personella skillnader fanns också då det gäller antal skift. I Trollhättan används ett skift, 
medan Bromma arbetar med 2-skift. Första skiftet jobbar mellan klockan 07.00-15.00 och 
andra skiftet klockan 15.00-23.30. Utöver detta jobbar de även helg och då mellan klockan 
07.00-19.00 Bromma använder sig av fyra skiftlag bestående av fyra personer i varje. Att 
använda sig av denna planering anser sig motorprovningen behöva för att klara flödet av 
motorer. 
 
      



   

  51

 

66  UUppppggiiffttsspprreecciisseerriinngg        
Efter en djupare beskrivning av motorprovningen i föregående kapitel kommer nu en mer detaljerad 
beskrivning av vad uppgiften är med denna studie. Uppgiftens olika delar kommer även att brytas ner 
och beskrivas var och en för sig i olika mål.     
 
Uppgiften med denna studie är att hitta vilka variabler som påverkar motorprovningen. Varje 
variabel kommer sedan att tilldelas en tid som beräknas fram med hjälp av data från redan 
genomförda motorprov. Variablerna inträffar inte kontinuerligt så sannolikheter måste 
beräknas för hur ofta de inträffar. Som hjälpmedel för att utföra dessa beräkningar var det 
tänkt att statistikprogrammet @Risk skulle nyttjas. Tyvärr finns det för lite indata, vilket ger 
ett osäkert resultat vilket gör att programmet därför inte kommer att utnyttjas. Mer om detta 
resonemang under rubrik 7.1.2 @Risk. Istället kommer den indata som finns tillgänglig att 
användas för att beräkna medelvärdet för olika operationers tider. Det kommer också att 
finnas möjlighet för användaren att justera tider och sannolikheter för de olika operationerna.   
 
När modellen är färdig kan den ge information om tid som krävs för att motorprova ett givet 
antal motorer. Dessutom kommer resultatet att ange antal mantimmar som krävs för att utföra 
motorproven. Detta ligger sedan till grund för hur många arbetsskift som behövs. Modellen 
ska också ge svar på om det beläggningsmässigt går att lägga ner testcell 4, och om testcell 8 
klarar att ta emot det ökade motorflödet som är planerat inför år 2007.  
 
För att belysa problemet med kort planering vill motorprovningen att genomloppstider (Gate 
to Gate) ska införas inom motorprovningen. Genomloppstiden ska införas nu under hösten 
2004 på ett enkelt och effektivt sätt. Studien kommer att beskriva hur mätning av 
genomloppstid kommer att implementeras vid motorprovningen samt resultatet av införandet. 
 
Nedan följer en frågeställning som efterföljs av de mål som finns uppsatta för denna studie. 
 

66..11  FFrrååggeessttäällllnniinngg  

 
 Hur kan en modell skapas som beräknar vilka resurser som krävs för motorprovning 

av olika motormodeller?  
 

 Kan denna modell vara ett stöd för att beräkna en ungefärlig beläggning för ett givet 
antal motorer under en given tidsperiod? 

 
 Hur kan motorprovningen på ett enkelt och effektivt sätt mäta genomloppstid? (GATE 

TO GATE) 
 

 Hur ofta i det interna flödet av motor uppstår ”motorkollisioner” det vill säga, när 
kommer det flera motorer samtidigt.  
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66..22  MMååll    

 
Beläggning 

 Modellen ska kunna visa vilka resurser som krävs såsom genomsnittlig tid och 
personalbehov för de motorprov som kommer att genomföras i testcell 8.  

 
 Vilka variabler är det som styr beläggningen?  

 
 Hur ser beläggningen och kostnaden ut vid en ökad motorvolym, och kan testcell 4 

stängas? 
 

 Hur många arbetstimmar skapar denna ökning? Räcker ett arbetsskift? 
 
Genomloppstid 

 Att kunna mäta genomloppstid på motorer inom motorprovningens grindar. 
 
 
Interna flödet 

 Hur ser informationsflödet ut mellan olika enheter på VAC Trollhättan 
 

 Hur skiljer sig verksamheten från Bromma?  
 

 Hur varierar motorflödet över tiden och hur påverkas beläggningen i TC8 av det? 
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77  AAnnaallyyss  
I detta avsnitt kommer den framtagna modellen att beskrivas. Hur dess olika delar sitter 
sammankopplade och en beskrivning av modellens tillämpning och användbarhet. Vidare beskrivs 
viktiga funktioner och efter det följer en redogörelse hur resultatet ska utläsas. Slutligen beskrivs hur 
mätning av genomloppstid har implementerats samt resultatet av de ekonomiska konsekvenserna av 
att lägga ner testcell 4.     

77..11  IInnddaattaa  ttiillll  bbeellääggggnniinnggssmmooddeelllleenn      

7.1.1 Testcellsdatabas   
Indata till modellen har som tidigare nämnts hämtats från en databas som heter TCDB. I 
samband med att testcell 8 har renoverats har vissa motormodeller flyttats över dit för att den 
har bättre aerodynamiska egenskaper, samt att den har ett effektivare sätt att preparera 
motorerna. Det innebär att det både finns data i TCDB från en äldre testcell samt från testcell 
8. Tanken var från början att all data skulle tas med för att få ett bättre statistiskt underlag för 
olika operationer och fel som uppstått. Men vid närmare jämförelse så skiljde sig resultaten så 
mycket åt mellan testcellerna att en hopslagning skulle bli missvisande. Det betyder att endast 
data från testcell 8 kommer att användas. Skillnaderna i resultaten mellan testcellerna beror 
bland annat på följande: 
 

• Vid motorprov i testcell 4 och 6 har preparering utförts i testcellen och tiden för den 
operationen inkluderas i tiden för motorprovet. Det gör att tiden för ett motorprov i 
en av de äldre testcellerna automatiskt blir längre än i testcell 8 där tiden för 
preparering och motorprov hålls isär. 

• Testcell 8 har ett nytt datasystem som behandlar och presenterar alla mätdata vid ett 
motorprov. Dessvärre uppstår ofta fel i detta datasystem, så kallade testcellsfel. Fel 
har även uppstått i de andra testcellerna men det är betydligt mindre vanligt 
förekommande. 

 
Att endast ta med indata från motorprov som är utförda i testcell 8 gör att mängden indata inte 
blir så stor, vilket senare kommer att visa sig i beläggningsmodellen.      
 

7.1.2 @Risk 
Efter en analys av programmet @Risk har följande slutsatser dragits: 
 

• Resultat som bygger på statistik kräver mycket indata för att resultatet ska bli 
pålitligt och det gäller även för @Risk.  

• Indatan blev mindre när gamla motorprov som utfördes i andra testceller än testcell 
8, inte längre skulle tas med.  

• Vissa motormodeller som är relativt nya har inga eller få indata. 
 
Beroende på ovanstående faktorer är motorprovningen ännu inte redo på att använda 
statistikprogrammet @Risk. Programmet kommer därför inte att användas som det från början 
var tänkt i denna studie.  
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Däremot kommer inga av @Risk-komponenterna att tas bort från modellen. Det innebär att i 
framtiden, när det finns mer indata tillgängligt att det med lätthet går att göra nya simuleringar 
som då ta mer hänsyn till resultaten från @Risk.      
 

7.1.3 Erfarenhetskurva 
Som beskrevs i avsnitt 4.2.4 Erfarenhetskurva, så minskar operationstiden till en början då 
kunskapen för en  operation ökar. Detta stämmer väl in på motorprovning av RM12-motorn, 
se figur 24 nedan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 24  Minskad operationstid av RM12  
 
Att operationstiden sjunker med ökat antal enheter är vanligt enligt Olhager (2000). Enligt 
ungefärlig beräkning med hjälp av genomsnittskurvan så ligger procentsatsen för denna 
erfarenhetskurva på cirka 86 %. Detta är realistiskt värde då RM12-motorn har motorprovats 
förut, fast i en annan testcell, så det nya i denna operation är dess lokal med dess 
kringutrustning.  

7.1.4 Flödesvariationer av motorprov 
Att få kunskap om hur motorflödet varierar under ett år, kan ge ytterligare information om hur 
till exempel underhåll, kalibrering och utbildning av personal ska planeras. Det finns idag 
inget verktyg som direkt tar fram den här typen av information, så för att få reda på detta 
måste egna analyser göras.  
 
Olika försök gjordes för att få fram underlag till detta, men antingen var den inte tillgänglig 
eller annars mycket svårbearbetad. Slutligen utnyttjades äldre historik där tre års 
motorprovning kunde jämföras. 
 
Till en början skapades grafer för åren 2001 till 2003 års volym som sedan gjordes om till 
procentuell fördelning över det aktuella året. De slogs sedan ihop och en medelkurva togs 
fram. De tre åren skilde sig åt en aning beroende på kraftiga svängningar på marknaden. Ett 
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exempel på detta är konsekvenserna av 11 september år 2001. Efter lite korrigeringar (ökning 
av volymen för månaderna februari och mars) så blev resultatet enligt figur 25 nedan.     
 

    Figur 25. Variation av motorflöde över ett år. 
    
Som kan ses i figuren så ligger de största beläggningsbehoven av testcellen och dess personal 
under perioderna februari till april samt september till november. Det innebär att det under 
dessa perioder inte bör ligga underhåll, kalibrering samt utbildning av personal. 
 
En sak som ska poängteras är att analysen endast är baserad på motorflödet mellan åren 2001 
till 2003. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till hur mycket personal som har funnits 
tillgängliga på motorprovningen under denna period. Kurvan speglar endast beläggningen i 
testcell 8 över tid. Detta för att få en uppfattning om huruvida testcellen utnyttjas optimalt och 
under vilka perioder som är lämpligast för t ex underhåll. 
 

77..22  BBeesskkrriivvnniinngg  aavv  mmooddeelllleenn  

Huvudsyftet med denna studie är att bygga en modell som kan användas för att beräkna vilken 
kapacitet som behövs för att motorprova ett visst antal motorer. De variabler som påverkar 
tiden för ett motorprov har i studien inhämtats från olika områden. För att få kunskap om hur 
mycket dessa variabler påverkar beläggningen i tid används historisk data det, vill säga redan 
genomförda motorprov.   
 
Nedan följer en redogörelse för hur modellen är uppbyggd och hur den ser ut.  
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7.2.1 Informationsflödet i modellen 
För att underlätta förståelsen av informationsflödet till, men även i, modellen visas i figur 26 
nedan en schematisk bild över detta. 

Figur 26. Informationsflöde i modellen 
 
 
TCDB och enheten X   
Indata kommer från databasen TCDB där resultat från motorprov registreras. För att ”tanka 
ur” den senaste datan från TCDB har en knapp lagts till under fliken Statistik i TCDB. Detta 
innebär att operatören måste öppna upp TCDB och trycka på denna knapp för att skapa en 
excel-fil med data från de senaste motorproven. Filen läggs automatiskt på VAC’s server på 
enhet X. Här ligger filen i två dagar innan den automatiskt försvinner.  
 
I och med att beläggningsmodellen bygger på data från TCDB så är det av yttersta vikt att 
TCDB används för lagring av information. Det är även viktigt att de värden som matas in i 
TCDB är korrekta och att det finns en samsyn bland operatörerna om hur inmatning ska ske. 
Felaktig indata till beläggningsmodellen gör att resultaten blir helt missvisande.  
 

7.2.2 Modellens funktion och utseende 
 
Meny i beläggningsmodellen  
När modellen öppnas möts användaren av följande vy enligt figur 27 nedan: 

Figur 27. Meny beläggningsmodell 
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De sex grå fälten i figuren är knappar som användaren kan trycka på för att utföra olika 
tjänster eller för att komma till önskad plats i modellen. Nedan följer en beskrivning av de 
olika knapparas innebörd. 
 
Knappen TCDB överför data  
Det är denna knapp som nämndes i föregående stycke och som tar användaren till 
programmet TCDB. Från TCDB skickas information till enhet X som beläggningsmodellen 
behöver för att vara uppdaterad. 
 
Knappen Uppdatera modell   
Vid ett tryck på uppdatera modell så sker en mängd operationer med hjälp av så kallade 
macron i beläggningsmodellen. Huvudsakligen så kopieras data in från filen på enhet X till en 
egen databas i modellen. Här sorteras data efter de olika motormodellerna och en mängd 
beräkningar sker automatiskt. Även diagram uppdateras och visar de senaste 20 eller 30 
värdena beroende på diagramtyp. När uppdateringen är utförd visas ett meddelande att 
uppdateringen är utförd. Om inte filen hade funnits tillgänglig på X hade ett meddelande 
kommit upp som påminner användaren om att gå in i TCDB och överföra filen med den 
senaste informationen. 
 
Knappen Motordata 
Varje motormodell har kategoriserats och i dagsläget finns fem olika huvudmodeller av 
motorer. Knappen motordata leder till en vy som visar varje motormodell. Med hjälp av data 
från redan utförda motorprov för de olika grupperna av motorer så redovisas tider och 
sannolikheter för de olika sorters fel. Ett exempel på detta kan ses i figur 28 nedan för RM12 
motorn. På en av de översta raderna får användaren information om hur många motorprov 
som har genomförts på denna typ av motor. Vidare presenteras medeltiden (M-tid) för de 
olika operationerna och även sannolikheten (%-Utfall) för att ett fel ska uppstå.  
 

Figur 28 Motordatavy från beläggningsmodellen 
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Det finns även en kolumn där det var tänkt att resultaten från @Risk skulle visas. Som 
tidigare har nämnts så tar inte denna beläggningsmodell någon hänsyn till @Risk på grund av 
att det i dagsläget finns för lite indata.  
 
Om användare vill så finns det möjlighet att justera både medeltiden (Just tid) och 
procentensatsen för sannolikheten för ett fel (Just %). En sammanställning av tiderna görs 
sedan och det intressanta för beläggningen av testcell 8 är den totala tiden som testcellen är 
upptagen med en motor (M-tid TC). Här är alltså alla tider inkluderade exklusive tiden för 
prepareringen som sker utanför testcellen. Däremot vid M-tid total inräknas allt som lagts ner 
på motorn. Tiderna för de olika felen måste multipliceras med respektive procentsats för att 
summan ska bli rätt. Raden angående genomloppstid  kommer att förklaras under rubriken 7.4 
Implementering av mätning av genomloppstid vid motorprovningen.  
 
Vid tabellens högra sida finns ett diagram som visar tiden för de senaste 20 motorproven. 
Genom att trycka på knappen under visas istället ett diagram med tiden för de motorfel som 
uppstått.  
 
Högst upp i figur 28 finns några navigeringsknappar som kan ta användaren vidare i 
modellen. Här finns även en ruta med de olika motormodellerna som användare kan välja att 
titta på och eventuellt korrigera dess värden. Det finns ytterligare en ruta där tiderna för de två 
olika testcellsfelen kan visas i olika grafer. Slutligen återfinns längst upp till höger i figur 26 
en knapp vid namn rapport motorprov där användaren får se en översiktsvy över samtliga 
motormodeller och dess genomsnittliga data. Till denna rapport har även en knapp för utskrift 
kopplats som automatiskt skriver ut rapporten i användarens standardskrivare. 
 
Hela modellen bygger på att de grå fälten kan utnyttjas av användaren för att korrigera 
värden. I övrigt bör inte andra celler ändras.  
 
 
Knappen Beläggning 
När användaren har tittat igenom de olika motormodellerna och tycker att totaltiderna 
stämmer med den kontroll som denne vill göra är nästa steg att gå över till beläggning. Som 
figuen 29 nedan visar så består vyn av olika informationsrutor som förklaras nedan. 
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Figur 29. Beläggningsvy från beläggningsmodellen. 

 
Tid och Volym 
Varje motormodell har radats upp horisontellt och under varje modell anges tider och dess 
förutspådda volym. Till skillnad får de äldre testcellerna så sker prepareringen som tidigare 
nämnts utanför testcellen. För maximalt utnyttjande är det av avgörande betydelse för den 
totala tiden att preparering sker under tiden som en annan motor motorprovas. Annars 
kommer testcellen stå outnyttjad i väntan på att motorn ska bli preparerad vilket är slöseri 
med tid. Därför har en variabel lagts till där användaren kan justera hur stor del i procent som 
preparering sker parallellt med ett motorprov. 100 % anger att preparering sker helt och hållet 
och att motorn är färdig att tas in i tescellen då den blir ledig.   
 
Omprov är även det en parameter som påverkar den totala beläggningen. Här kan användaren 
själv ange hur många procent omprov som han vill ta hänsyn till. Historiskt sett så är det 
ungefär 8% omprov som skett sedan motorprovningen började använda TCDB. Procenten 
omprov baseras på den volym som totalt sätt är angett på volymraden ovan. Ett exempel är 
RM12 där det nu står angivet en volym av 30 motorer under ett år. Om omprov sätts till 10% 
innebär det att beläggningsmodellen använder sig av den totala volymen för RM12 vilket då 
blir 33 motorer.   
 
Effektivitetsförändring  är en parameter som användare kan justera för att exprimentera och se 
vilken total förändring det blir på beläggningen för ett år. Om effektivitetsförändringen sätts 
till +10% innebär det att den totala tiden för att utföra ett motorprov minskar med 10%. 
 
I menyn högst upp i figur 29 finns fyra knappar med förprogramerade volymer enligt 
prognoser som har tagits fram av motorprovningen. Dessa går att jämföra mellan varandra 
genom att trycka på dem och då se skillanden i resultat.     
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Underhåll 
Underhåll, vilket innefattar både förebyggande underhåll samt kalibrering av apparater och 
instrument är även det en viktig parameter att ta hänsyn till vid beläggningsberäkningar. 
Enligt inhämtade kunskaper inom detta område är det förebyggande underhållet satt till 
36h/1000h medan kalibreringen ligger på 84h/1000h. Om användaren vill kan han justera 
dessa tider genom att ange en förändring i de grå justeringsrutorna bredvid respektive 
underhållsgrupp.       
 
Resursbehov 
Den nedre rutan i figur 29 anger några varianter av den tid som behövs för att kunna 
motorprova den motorvolym som har angets tillsammans med övriga parametrar. Den mest 
intressanta som framförallt används i kommande resultat är den raden vid namn ”Del av prep 
+MP +fel +UH”. Detta värde inkluderar den totala tiden för motorprov, fel som uppstår, tiden 
för det framräknade underhållet plus den tid det tar att preparera motorn om det inte redan är 
klart när testcellen blir ledig. Om motorn inte är färdigpreparerad när testcellen blir ledig, så 
får testcellen vänta på att prepareingen ska bli klar. Denna väntetid är lika med ”Del av prep” 
och den uppstår då ”Prep i samband med MP” inte sätts till 100%. 
 
Fakta 
På höger sida i figur 29 finns en faktaruta som anger det totala antal motorprov som har 
genomförts i testcell 8. Testcellen togs i bruk redan under år 2003 men det var först under 
mars 2004 som den ansågs vara driftklar och därför räknas antal motorprov från denna 
tidpunkt. Användaren får även här en indikation på hur mycket tid som provare och 
provningsledare lägger ner på varje motorprov. 
 
Knappen Databas  
Genom att trycka på knappen ”Databas” visas databasen som har importerats in från TCDB. 
Här kan användaren själv sortera data efter till exempel motortyp eller testcell.  
 
Knappen Handbok 
För att ge användaren praktisk information om modellen, länkar denna knapp till en handbok. 
Denna handbok ger mer noggrann information om hur data ska utläsas samt hur till exempel 
nya motorer ska läggas in i modellen.  
 

7.2.3 Modellens redovisning av beräknade resultat 
Efter att ha tagit hänsyn till alla parametrar är det dags att presentera resultatet från 
beläggningsmodellen, vilket utförs på flera olika sätt. Nedan i figur 30 ses resultatet med 
siffror där det i huvudsak presenteras på två olika sätt.       

Figur 30 Resultatsvy från beläggningsmodellen 
 
Från figur 27 och tiden ”Del av Prep+ MP+ fel+ UH” kan beläggningen antingen beräknas i 
timmar som krävs per dygn eller hur många skift som krävs beroende på antal timmar för ett 
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riggår. Som kan ses i figur 30 så är antal dagar för ett år satt till 225 dagar, vilket är ett 
normalt arbetsår. Det ger att antal timmar som krävs per dygn är 10,3 timmar. Beräknar 
användaren istället med den andra varianten, att antal timmar för ett riggår är 1400 timmar, så 
ger det 1,46 skift exklusive tid för underhåll och inklusive underhåll ger det 1,65 skift. Ett 
vanligt arbetsår anges normalt vara 1800 timmar. Att endast 1400 timmar används här beror 
på att 400 timmar är borträknade för möten, utbildning och annat som gör att verksamheten 
inte kan genomföras som vanlig.  
 
Användaren får även en fingervisning om hur många mantimmar som kommer att krävas av 
provare respektive provningsledare.  
 
Motormodellerna och dess olika totala tider som krävs i testcellen kan jämföras med varandra.  
Detta görs genom att trycka på ”Årsbeläggning” se figur 31 nedan.  

 
Figur 31. Årsbeläggning från beläggningsmodellen 

  
Här visas två staplar i ett diagram där skillnaden mellan dem är med respektive utan tid för 
preparering. Med hjälp av detta diagram får användaren en uppfattning om hur stor del av den 
totala beläggningen som varje motormodell tar upp i testcellen.  
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Figur 32 Beläggning per månad. Vy från beläggningsmodellen. 
 

Ett annat sätt att visa resultatet på är att med hjälp av flödesvariationen under året se hur 
beläggningen förändras. I figur 32 ovan visas resultatet av hur många timmar det blir varje 
månad. Diagrammet visar även hur stor del av den totala tiden som varje månad går åt till 
preparering samt tiden som läggs ner på att lösa fel.     
  
Slutligen finns ett diagram som visar resultatet i timmar för de olika operationerna se figur 33 
nedan. Här är varje operation uppdelad och oberoende av motortyp.   

Figur 33 Operationer och dess tider. Vy från beläggningsmodellen. 
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Som figuren visar så framgår det tydligt hur stor del av den totala tiden i testcellen som ägnas 
åt annat än bara motorprov. I det här exemplet så utgör de två testcellsfelen (totalt 300h) cirka 
13 % av den totala tiden på 2267 h. Motorfelens 420 timmar motsvarar ungefär 17 % av den 
totala tiden.    
 
För att återknyta till kapacitetsutnyttjande, Mattsson (2003), så kan maximal kapacitet anges 
till 24 timmar, vilket Mattsson(2003) menar är nästan omöjligt att nå. Som beläggningen är 
beräknad att bli år 2005 och om motorprovningen använder sig av 2-skift, kan maximalt 16 
timmar per arbetsdag användas. Dessa timmar kallas den nominella kapaciteten. Om 8 timmar 
kan utnyttjas varje arbetsdag ger det totalt 1800 timmar per år. Men motorprovningen 
beräknar att kunna utnyttja ungefär 1400 timmar per år i och med att tid försvinner vid bland 
annat möten. Det innebär att ut av 16 timmarna per dag vid 2-skift, beräknar motorprovningen 
få ut ungefär 13 timmar per dag. Det skulle då innebära enligt formeln  
 
             
      
  
 
att tillgänglighetsgraden vid motorprovningen kommer att bli ungefär 0,81, vilket är ganska 
normalt för sådan här typ av verksamhet. 
 
En mer praktisk handledning till modellen, för den som kommer att använda 
beläggningsmodellen, finns som bilaga i denna studie. Handledningen kommer även att finnas 
i modellen för hjälp vid akuta problem.  

77..33  EEkkoonnoommiisskk  aannaallyyss    

De kostnader som är beräknade i testcell 4 för år 2005 beskrivs i den vänstra delen av tabell 3 
nedan. Den högra delen av tabellen visar de kostnader som kvarstår när testcell 4 läggs ner för 
år 2005 samt 2006. Volvo Aero använder dock ett system som gör att så länge ingen ny kund 
tar över lokalen, så måste vissa kostnader betalas. Detta påverkar motorprovningen negativt 
då vissa kostnader kvarstår i väntan på ny hyresgäst av lokalen. Även vissa andra kontrakt är 
bundna under en viss period vilket gör att till exempel kostnaden för de interna kontrakten i 
tabellen nedan först försvinner under år 2006.  

Tillgänglighetsgrad = 
Nominell kapacitet 

Bruttokapacitet 
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       TESTCELL 4 Budget 2005 
Reservdelar XX4 kr 
Brandsystem XX kr 
Felsökningsutrustning XX kr 
Städning 45 kr/m2 XX kr 
Bes & åtg verkstad 40 kr/m2 XX kr 
Serviceavtal Saxlift XX kr 
Serviceavtal Compaq (PDP11) XX kr 
Summa exkl. mantid XX kr 
    
Celero rörligt instrument kalib. XX kr  
Celero Rörligt Anläggn. FU, AU XX kr 
Celero Finmekanik XX kr 
Summa Celero XX kr  
    
Intern kontrakt Driftstöd XX kr 
Intern kontrakt Mätstöd XX kr 
Intern kontrakt Mek-El stöd XX kr 
Intern kontrakt Projekt XX kr 
Summa exkl. mantid XX kr 
    

Total kostnad TC 4 XX kr 
 

Tabell 3. Kostnadsförändring i budgeten år 2005 och 2006  
 
Under rubrik 4.2.5 Kostnader beskrevs olika typer av kostnader. Om dessa kostnader som 
kvarstår ska definieras enligt teorin så är de tre fasta kostnaderna brandsystem, städning och 
besiktning & åtgärder verkstad indirekta kostnader. Detta för att de ej är direkt kopplade till 
en produkt utan utgör enligt Aniander et al (1998) en omkostnad. Detta kan även ses som ett 
beslut att lägga ner testcell 4 och då kan de kostnader som försvinner identifieras som 
särkostnader. De kostnader som kvarstår, det vill säga de som är opåverkade identifieras som 
samkostnader.  
 
Enligt denna beräkning kvarstår XX4 kr av de XX4 kr, det vill säga motorprovningen sparar in 
XX4 kr år 2005. För år 2006 är de kvarvarande kostnaderna för testcell XX4 vilket innebär att 
motorprovningen sparar XX4 kr per år så länge som ingen ny hyresgäst tar över denna lokal.   
 
Att stänga testcell 4 och flytta över dess motorer till testcell 8 får även andra konsekvenser 
förutom att vissa kostnader försvinner. Arbetstiden som krävs för att prova motorerna 
kommer att öka med ökat antal motorer i testcell 8. Antal timmar och antal personal 
presenteras i tabell 4 nedan.  Enligt förutsättningarna som sammanställts kommer viss 
personal att få arbeta 2-skift, vilket kommer att öka den totala lönekostnaden för 
motorprovningen. Att det endast är till exempel två stycken vid avdelning 7145 som behöver 
arbeta 2-skift beror på att det bara är två av sex personer som arbetar vid testcell 8 medan de 
andra inte är kopplade direkt till den aktuella testcellen.  
                                                 
4 De ekonomiska värdena är sekretessbelagda 

2005 2006 
    

         XX kr  XX kr 
    

       XX kr  XX kr 
       XX kr          XX kr  

    
    

     XX kr        XX kr  
    
    
    
    

             -   kr               -   kr 
    

XX kr  
XX kr  
XX kr  
XX kr  
XX kr -   kr 

  
XX kr XX kr 
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Tabell 4. Förutsättningar timmar och personal för år 2005 och 2006.  
 
En annan effekt av att lägga ner testcell 4 är att inga nya investeringar måste göras som annars 
vore nödvändiga för att kunna fortsätta verksamheten. Motorprovningen beräknade dess 
investeringar till en årlig kostnad på XX5 kr per år. Även nya korrelationsprov hade varit 
nödvändiga i testcell 4 och de beräknas till en årlig kostnad på ungefär XX5 kr per år 
(Axelsson B, 2004). Beräkningar enligt förutsättningarna tillsammans med redan presenterad 
ekonomisk information ger ett resultat enligt tabell 5 nedan.  
   
 

        Enkel kostnadsberäkning för 2005 
            Kostnadseffekter av nedläggning TC4 
Insparade kostnader från TC4 -XX kr   
Nödvändiga investeringar TC4 -XX kr   
Korrelation TC4 -XX kr   
Ökad kostnad för 2-skift VA personal XX kr   
Ökad kostnad för 2-skift TA personal XX kr    
      
Total ekonomisk effekt -XXkr   

Tabell 5. Ekonomiska konsekvenser år 2005 
 
2-skiftskostnaden är beräknad utifrån budget 2005 och är skillnaden mellan att inte använda 
sig av personal för 2-skift och att göra det. Vid 2-skift tillkommer en extra lönekostnad för en 
tjänsteman (TA personal). Den kostnaden beror på dennes individuelle lön, men är här satt till 
XX5 kr. Så med denna förenklade ekonomiska beräkning resulterar en nedläggning av testcell 
4 en besparing på ungefär XX5 kr för år 2005. För år 2006 blir besparingen än större då 
särkostnaderna uppgår till XX5 kr. Detta ger en total besparing för år 2006 på ungefär XX5 kr, 
vilket kan ses i tabell 6 nedan. 
                                                 
5 De ekonomiska värdena är sekretessbelagda 

     Förutsättningar   
Avdelning 7144     
  VA* Personal: 4 st 
  VA Personal 2-skift: 1 st 
  TA* Personal: 3 st 
  VA Timmar: 1920 h 
  TA Timmar: 610 h 
      

Avdelning 7145     
  VA Personal: 6 st 
  VA Personal 2-skift: 2 st 
  TA Personal: 6 st 
  VA Timmar: 9629 h 
  TA Timmar: 5053 h 

* VA= Verkstadsavtal  
* TA= Tjänsteavtal 
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Enkel kostnadsberäkning för 2006 
Kostnadseffekter av nedläggning TC4 

Insparade kostnader från TC4  -XX6 kr   
Nödvändiga investeringar TC4 -XX kr   
Korrelation TC4 -XX kr   
Ökad kostnad för 2-skift VA personal XX kr   
Ökad kostnad för 2-skift TA personal  XX kr   
       
Total ekonomisk effekt -XX kr   

Tabell 6. Ekonomiska konsekvenser år 2006 
 
Att volymen av motorer flyttas över från testcell 4 till testcell 8 påverkar att timpriset blir 
lägre i och med att testcell 8’s kostnader kan slås ut på fler provade motorer. Timpriset går 
dock inte att påverka för år 2005 då budgeten redan är beräknad för detta år. Däremot kommer 
timpriset att bli lägre för år 2006 vilket ger ökad vinst per provad motor.  
 

77..44  IImmpplleemmeenntteerriinngg  aavv  mmäättnniinngg  aavv  ggeennoommllooppppssttiidd  vviidd  mmoottoorrpprroovvnniinnggeenn      

Eftersom motorerna från ESD av olika skäl ofta inte kommer enligt planeringen, så bidrar 
detta till väntetider för vissa motorer som då hamnar i lager hos motorprovningen. Att införa 
mätning av genomloppstid vid motorprovningen är väsentligt då det påvisar hur lång tid det 
tar att prova olika motormodeller.  De kan då påvisa att de inte har någon skuld i att motorn är 
försenad, då de har utfört motorprovet inom den tillåtna specificerade genomloppstiden.  
 
På frågan mellan vilka operationer som genomloppstiden ska mätas står det klart att mätning 
ska påbörjas då motorn anländer till motorprovningen och avslutas då processen 
motorprovning är avklarad. Detta är också vad motorprovningen menar med uttrycket Gate-
To-Gate. Detta åskådliggörs i figur 34 nedan mellan vilka punkter som mätning ska ske.  När 
motorn anländer till motorprovningen tas den emot av någon ur personalen som antecknar 
motornummer och klockslag på en whiteboard som finns uppe i kontrollrummet. Denna 
information är viktig att den antecknas då den någon eller några dagar senare ska föras in i 
TCDB-loggen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 34. Mätning av genomloppstid 
 
                                                 
6 De ekonomiska värdena är sekretessbelagda  
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För att det skall vara meningsfullt att bokföra genomloppstid, så räcker det inte bara med 
datum utan även klockslag måste bokföras. Det blir otillförlitligt då det kan slå på många 
timmar om endast datum anges. Om till exempel en motor anländer dag ett och lämnar dag 
två, så kan antal timmar skilja mellan 6 och uppemot 16 timmar.   
 
I och med att TCDB används för att bokföra resultatet från motorprovet, så är även detta 
program lämpligt att använda för att bokföra genomloppstiden. Därför har loggbladet i TCDB 
utökats med några rutor där tiderna för genomloppstiden ska anges. Bilaga 3 visar hur loggen 
från TCDB ser ut och nere i vänstra hörnet kan dessa rutor ses.  
 
Genomloppstiden är den tid som motorn har varit hos motorprovningen och då det varit 
möjligt för motorprovningen att arbeta med motorn. Därför ska inte tiden utanför skiftet 
räknas med, det vill säga då det är natt och helg.                 
 
Att endast införa tidpunkter då motorn anländer respektive avgår ger egentligen ingen direkt 
information om genomloppstiden. Det som däremot är intressant är tiden mellan dessa 
klockslag. Som exempel på det har i figur 26 införts en rubrik Genomloppstid. Här skulle 
användaren kunna se genomloppstiden i timmar för det senaste motorprovet, medeltiden för 
de fem och även de tio senaste motorproven. Timmarna vid ”Mål” är den tid som är satt som 
målsättning. Men tyvärr har som sagt inte den egentliga tiden beräknats fram, så detta kan inte 
i dagsläget bokföras i modellen.  
 
Som beskrevs i teoridelen angående SMED-metoden är konstruktionen med testcell 8 ett 
mycket bra exempel på hur en operation har flyttats över från IED (Inside Exchange of die) 
till OED (Outside Exchange of die) för att reducera genomloppstid. Nu görs nästan alla 
förberedelser som montering i adapter samt påkoppling av all utrustning och mätinstrument 
utanför testcellen. Att dessutom ha installerat ett monorail-system i taket, så transporten 
mellan prepareringen och testcellen går enkelt och snabbt, gör det hela än effektivare.              
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88  SSlluuttssaattsseerr    
Detta avsnitt kommer att sammanfatta denna studie och en återkoppling kommer att ske mellan syftet 
och studiens resultat. Även rekommendationer kommer att ges för att förbättra verksamheten 
ytterligare vid motorprovningen. Avslutningsvis beskrivs vad en fortsatt studie skulle kunna fokusera 
på, för att än mer förbättra verksamheten vid motorprovningen.      
 
Vid större beslut gällande produktionsflöden och personalbehov behövs någon form av 
underlag som stödjer besluten. Tidigare har beslut framförallt baserats på erfarenhet och 
känsla vilket har fungerat relativt bra. Men nu när motorprovningen står inför ett stort beslut 
huruvida TC4 kan läggas ner, samtidigt som motorvolymerna kommer att öka önskar 
motorprovningen ett beslutsunderlag i form av en modell. 
  
Huvudsyftet med denna studie har varit att konstruera en, av motorprovningen efterfrågad, 
modell som ger underlag och stöd till hur mycket resurser som krävs för att utföra den totala 
mängden motorprov. Förutom att ge stöd vid detta beslut, så ska den även vara 
uppdateringsbar för att vara valid även i framtiden. För att skapa modellen och få ett så 
korrekt resultat som möjligt har nödvändiga variabler som påverkar motorprovet identifierats. 
För att få information om vilken beläggning som kommer att krävas, är tanken att 
beläggningsmodellen ska grunda sig på data från redan utförda motorprov. På det sättet 
skapas statistik om hur ofta fel uppstår och medelvärden av tider. Den informationen ligger 
sedan till grund för att beräkna hur lång tid, framtida motorprov kommer att ta att genomföra.       
 
Från början var det tänkt att använda statistikprogrammet @Risk för att få ett mer korrekt 
resutat, än att bara använda medelvärdet. Detta var inte möjligt, då för lite indata fanns 
tillgängligt, vilket skulle ha givit en missvisande bild av verkligheten. Arbetet med @Risk har 
ändå inte varit bortkastat eftersom grundfunktionerna redan är inlagda i modellen för att i 
framtiden kunna utnyttjas när mer indata finns tillgängligt.  

88..11  RReessuullttaatt  

8.1.1 Uppbyggnaden av beläggningsmodell 
Modellen är ett verktyg som är tänkt att användas av beslutsfattare vid motorprovningen. 
Indatan till modellen bygger dock på ett annat program, TCDB, där data från varje motorprov 
registreras. Dessa data matas in av provare och provningsledare vid motorprovningen och det 
är av stor vikt att TCDB används och fylls i på rätt sätt, för att resultatet i beläggnings-
modellen ska bli korrekt.    
 
Den färdiga beläggningsmodellen är enkel att hantera. Men som alltid vid införande av ett 
nytt program, måste användaren ge lite tid åt programmet för att förstå hur det fungerar och 
hur olika funktioner hänger ihop och påverkar varandra. Uppdateringen i modellen sker 
snabbt och enkelt, vilket gör att resultatet anpassas till de förutsättningar som råder just för 
tillfället.  
 
Tanken var från början att beläggningsmodellen endast skulle användas för att få kunskap om 
vilka resurser som krävs i framtiden. Men den enkla uppdateringsfunktionen, samt ett 
beskrivande resultat av både statistik och diagram, gör att modellen kan användas mer 
dagligen för att se hur motorprovningens prestanda utvecklas. 
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8.1.2 Beläggningsmodellens resultat 
Resultatet som beläggningsmodellen beräknade fram för 2005 års volym, var att det skulle 
behövas ungefär 2 300 timmars beläggning i TC8. För att nå detta resultat, måste 
prepareringen ske helt parallellt med motorproven, annars blir det en drastisk ökning av 
antalet timmar. Om till exempel prepareringen endast sker till 70 % parallellt med motorprov, 
resulterar det i ungefär 2 700 timmars kapacitetsbehov.  
 
Om prepareringen kan göras helt parallellt med motorproven, innebär det en skiftgång på 
cirka 1,5 arbetsskift exklusive tiden för underhåll. Inkluderas underhåll ger det nästintill 1,7 
skift. Skälet till att underhållet är exkluderat är att det utförs av annan personal än de som 
motorprovar. Det finns även möjligheter att underhållet kan utföras på tider så inte 
motorprovningen påverkas, det vill säga på nätter och helger. Detta är resultatet från modellen 
beräknat på 2005 års volym, 100 % parallell preparering, inga omprov, inga justeringar i 
underhållet samt att det går att ta ut 1400 timmar för ett riggår.  
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Figur 35. Motorvolym i TC8  

 
Figur 35 ovan visar motorvolymen som är prognostiserad för åren 2004 till 2007. Den undre 
gröna kurvan visar volymen i testcell 8 då testcell 4 är i drift och ingen överföring av motorer 
däremellan har skett. Den övre blå kurvan visar motorvolymen då testcell 4 har lagts ner och 
dess motorer har flyttats över till testcell 8. Genom att använda modellen och mata in 
prognostiserade volymer kan den totala beläggningstiden beräknas. I figur 36 nedan visas 
resultatet för de olika motorvolymerna som presenterades i figur 35. Som kan ses i figur 35 
finns det ett behov på mer än 1,5-skift för att klara av den årliga volymen om testcell 4 läggs 
ner, se övre blå kurvan.  
 
En viktig iakttagelse är att om inte testcell 4 läggs ner, så är ändå behovet mer än 1-skift i 
testcell 8, se nedre gröna kurvan. Detta innebär att dagens skiftgång, oavsett om testcell 4 
läggs ner eller inte, inte räcker till om inte felen i tescell 8 och på motorerna kraftigt kan 
reduceras.     
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Figur 36. Beläggning TC8 
 

8.1.3 Ekonomiskt resultat 
Den ekonomiska delen i denna studie, var att beräkna vilka konsekvenser som en nedläggning 
av testcell 4 skulle medföra. Vid en nerläggning av testcell 4 försvinner inte alla kostnader 
direkt av flera orsaker. Det har till följd att besparingarna blir som lägst år 2005, då många 
kostnadselement kvarstår. För år 2006 däremot har flera kostnader försvunnit, vilket innebär 
en högre besparing.  
 
En annan konsekvens av att lägga ner testcell 4 är att inga nya investeringar måste göras som 
annars vore nödvändiga för att kunna fortsätta verksamheten. Motorprovningen beräknar dess 
investeringar till ungefär XX7 kr per år. Även nya korrelationsprov hade varit nödvändiga i 
testcell 4 och de beräknas till en årlig kostnad på ungefär XX7 kr per år. 
 
Enligt den enkla beräkning som gjorts, sparar motorprovningen ungefär XX7 kr på att lägga 
ner TC4 år 2005. För år 2006 blir besparingen XX7 kr, då fler kostnader har reducerats. För 
båda åren är det även inräknat en löneökning vid TC8, i och med skiftökning från 1- till 2-
skift. Besparingarna kan ytterligare göras med ungefär XX7 kr per år om en ny hyresgäst 
flyttar in i testcell 4’s lokaler.     
 

8.1.4 Genomloppstid resultat 
Införandet av mätning av genomloppstid var relativt enkel då detta område sedan länge 
diskuterats vid motorprovningen. Nu finns förutsättningar för att kunna bokföra ankomst- och 

                                                 
7 De ekonomiska värdena är sekretessbelagda 
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avgångstid i och med att TCDB är utvecklat. Rekommendationer angående genomloppstiden 
kommer att tas upp under avsnitt 8.2 Rekommendationer. 
 

8.1.5 Validitet 
För att få en så god validitet som möjligt har information som samlats in verifierats för att 
minska risken för missförstånd och liknade. Det slutliga resultatet av denna studie har 
presenterats för motorprovningen vid ett flertal tillfällen för att klargöra huruvida syftet har 
uppfyllts. Den respons som har givits vid dessa möten har bidragit till en positiv utveckling av 
såväl modell, implementering av genomloppstid samt ekonomiska beräkningar.  
 
 

88..22  RReekkoommmmeennddaattiioonneerr  

8.2.1 Rekommendationer för förbättringar  
Min erfarenhet är att det finns en varierande kunskap om värdet med TCDB. Detta leder till 
att indata fylls i på olika sätt. Dessa skillnader gäller inte bara inom en och samma testcell 
utan även mellan testcell 8 och testcell 3. För att få en samsyn bland personalen föreslår jag 
därför att TCDB’s olika delar noggrant gås igenom.  Vid en utbildningsinsats är det viktigt att 
det pedagogiska innehållet inte bara fokuserar på den direkta användningen, utan att även 
trycker på vikten av en samsyn bland användarna, om hur inmatning ska ske och varför det är 
viktigt.  
 
Modellens resultat för år 2005 gav en beläggning på ungefär 2100 timmar exklusive 
underhåll, vilket motsvarar 1,5 skift. Timantalet går att reducera om de fel som ofta 
uppkommer i dag kan minimeras. Tiden för att lösa fel ligger i dag på ungefär 30 % av totala 
provtiden, vilket är oacceptabelt. Det innebär i realiteten att 630 timmar (30 % av 2100 
timmar) har ägnats åt felavhjälpning, vilket är tid som skulle kunna utnyttjas på ett mera 
effektivt sätt. Om felen helt skulle kunna undanröjas, vilket knappast är troligt, så behövs 
drygt 1 500 beläggningstimmar av testcellen, vilket genererar drygt ett arbetsskift. Därför 
föreslår jag krafttag på att identifiera vilka typer av fel som uppkommer och hur det är möjligt 
att reducera dem.      
 
Att öka från 1- till 2-skift är ingen effektivisering i sig, men då detta blir resultatet av att lägga 
ner testcell 4 och på det viset spara pengar, så handlar det ändå om en effektivisering. Att 
övergå från 1- till 2-skift ser inte jag som något större problem att genomföra, då det i dag 
gäller att spara pengar och bli mer konkurrenskraftiga på markanden.  Bromma i Stockholm 
använder sig redan av 2-skift, vilket fungerar utomordentligt. Att det ökade volymen 
genererar cirka 1,5-skift, innebär att det finns utrymme för mer flöde för att nå gränsen för 
vad 2-skift klarar av. Denna reservkapacitet är bra att ha tillgänglig, då det till exempel 
uppstår planeringsproblem. Reservkapaciteten kan även ses som en sorts flexibilitet som är 
bra att tillgå, då problem uppstår.  
 
Det ekonomiska resultatet ger motorprovningen enbart en vink om de ekonomiska 
konsekvenserna vid en eventuell nedläggning av testcell 4. För att få en totalbild av följderna 
krävs en djupare analys, där fler faktorer tas med som till exempel sänkt timkostnaden i TC8. 
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Vad gäller införandet av mätning av genomloppstid anser jag att målet inte riktigt är nått då 
endast ankomst- och avgångstid som är angivna i TCDB. För att få ut genomloppstiden krävs 
ytterligare beräkningar. Jag föreslår därför att ett fält läggs in i TCDB där tiden mellan 
ankomst- och avgångstid beräknas. Detta skulle direkt ge den genomloppstid i timmar, som 
motorn har varit i motorprovningens händer, det vill säga den teoretiska tiden som det har 
varit möjligt att arbeta med motorn. Som det är nu, om tiderna subtraheras med varandra, fås 
den totala tiden mellan dessa två tidpunkter, vilket är inklusive nätter och helger. Detta är 
förstås inte bra utan den intressanta tiden är den totala tiden som arbete hade kunnat utföras på 
motorn, det vill säga de totala skiftens tid.  
 
Om genomloppstid beräknas, kan den direkt jämföras med antalet timmar som arbete har 
utförts på motorn. Differensen där emellan är tid som motorn legat i väntan, i lager. 
Genomloppstiden kan även på ett enkelt sätt jämföras mot de tidskrav som ESD har satt upp.  
Resultatet av denna studie har presenterats för motorprovningen vid ett flertal tillfällen för att 
klargöra huruvida syftet har uppfyllts. Den respons som har givits vid dessa möten har 
bidragit till en positiv utveckling av såväl modell, implementering av genomloppstid samt 
ekonomiska beräkningar.    
 

8.2.2 Rekommendationer för vidare studier 
Det finns flera intressanta områden inom motorprovningen att studera och utveckla. Att 
motorerna inte anländer från ESD till motorprovningen enligt planeringen resulterar i 
beläggningsproblem vid motorprovningen. Det vore därför betydelsefullt för ett effektivare 
flöde att identifiera vad som ligger bakom dessa logistikproblem och ge förslag på åtgärder. 
 
Ett annat område att fokusera är hur de fel som uppstår i samband med motorprovning kan 
minskas. Felen upptar i dag ungefär 30 % av den totala tiden som motorn befinner sig i 
testcellen. Detta är naturligtvis inte är bra ur effektivitetssynpunkt och då testcellen utgör en 
flaskhals.      
  
Även den framtagna modellen går att utveckla som nu bara simulerar testcell 8. Modellen 
skulle kunna utvidgas att även omfatta testcell 3’s motorprov. Detta skulle då ge 
motorprovningen en helhetsbild av hela provningsverksamheten med dess beläggning.        
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99  BBeeggrreeppppssbbeesskkrriivvnniinngg  
 
VAC: Förkortning av Volvo Aero Corporation   
 
 
Testanläggning:  I den här byggnaden utför Volvo Aero de motorprov som måste göras 

på flygmotorerna. Byggnaden innehåller i huvudsak två olika 
avdelningar dels prepareringsarean där flygmotorn görs klar för 
motorprov. Den andra avdelningen är själva lokalen där motorn 
provkörs och den har företaget döpt till testcell och förkortas som TC. 

 
Prepareringsarea:  Innan motorn kan motorprovas måste den hissas upp och monteras i 

ett stativ som kallas adapter. När det är klart monteras en mängd 
utrustning på motorn. De här förberedande momenten som görs på 
motorn kallas preparering och sker på prepareringsarean. 

 
Testcell:  Volvo Aero servar, underhåller och motorprovar motorer från både 

militära och civila kunder. Motorprovet är den slutliga kontrollen som 
görs för att se att motorn är i den kondition som krävs för att den ska 
få användas. För detta krävs ett specialbyggt rum som Volvo Aero 
kallar för testcell. Testcellerna är byggda för att klara en explosion 
eller en brand av en motor. Personalen manövrerar och övervakar 
motorprovet, skyddade bakom plexiglas i ett intilliggande rum. 

 
Beläggningsmodell:  Huvudsyftet med denna rapport är att göra ett verktyg (dataprogram) 

som motorprovningen kan använda för att se framtida totala tider för 
att prova ett visst antal motorer. Detta verktyg benämnes som 
beläggningsmodell i rapporten.  

 
 Ett delmål i examensarbete är att utreda vilka variabler som styr tiden 

för att prova en motor i beläggningsmodellen. Några av dem kommer 
att vara stokastiska (uppstår enstaka gånger) medan andra inträffar 
mer regelbundet. Variablerna ska utvärderas och beskrivas med en 
sannolikhet. Till hjälp för att utföra detta används ett program som 
heter @Risk som är ett tilläggsprogram till MS Excel. 

 
@RISK:   Programmet @Risk är ett ”Add-in program” till MS Excel som 

eventuellt kommer att användas för att beräkna fram sannolik tid för 
genomförandet av ett motorprov på en viss motormodell. Ett flöde 
kommer att byggas upp där till alla risker (problem som kan uppstå), 
som i detta fall är några av de variabler som har tagits fram, finns 
med. Detta kommer att ge ett flöde men en mängd vägval med olika 
sannolikheter. Varje motortyp kommer att ha olika sannolikheter i 
vägvalen.  
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BBiillaaggaa  11..  DDiirreekkttiivv  ttiillll  ssttuuddiieenn  ffrråånn  VVoollvvoo  AAeerroo..  
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BBiillaaggaa  22..  FFrrååggeegguuiiddee..  
 
 

• Kan ni presentera verksamheten vid den här avdelningen? 
 
• Hur genomförs olika moment? 
 
• Hur sker registrering och uppföljning? 

 
• Finns det några flödesproblem som ni ser det idag? 

 
• Vad tror ni dessa flödesproblem beror på? 

 
• Hur sker planering av verksamheten? 
 
• Finns det några planeringsproblem? 
 
• Vad tror ni dessa planeringsproblem beror på? 
 
• En mängd kvantitativa frågor om bland annat volymer, fel som uppstår, 

tider, personal och ekonomi. 
 
 



BBiillaaggaa  33..  EEtttt  eexxeemmppeell  ppåå  eenn  lloogggg  ffrråånn  eetttt  mmoottoorrpprroovv..  
  



BBiillaaggaa  44..  SSaannnnoolliikkhheettssttrräädd  mmoottoorrpprroovv  RRMM1122  

 


