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Sammanfattning 

Denna rapport är examensarbete av studenter från KTH Södertälje, Maskinteknik med inriktning 
Innovation och Design och görs för GE Healthcare Uppsala. Uppgiften är att reducera ledtiden 
vid produktionen av kundanpassade ChromaFlow, kromatografikolonner. Projektgruppen skulle 
först analysera var i produktionskedjan som flaskhalsarna ligger och därefter utveckla metoder 
för att effektivisera. 

 

Gruppen hade ett antal lösningsmetoder som hypoteser, exempelvis DFA, modularisering, Lean 
Production med flera. Efter vidare studier kunde flera metoder uteslutas och Lean Production 
valdes som inriktning. Gruppen analyserade projektprocessen och fann flera områden med 
förbättringspotential där verktyg inom Lean kunde tillämpas. 
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Abstract 

This report is the result of a thesis work of students from KTH Södertälje, Mechanical 
Engineering with specialization Innovation and Design and is made for GE Healthcare Uppsala. 
The task was to reduce the lead time for production of customized ChromaFlow, 
chromatography columns. First the project team analyzed where in the production chain 
inefficiencies were and then develop methods to make it more efficient. 

 

The group had a number of solution methods as hypotheses such as DFA, modularization, Lean 
and others. After further studies, several methods were excluded and Lean was chosen to be the 
solution method. The group analyzed the project process and found several areas where 
improvement tools of Lean was applied. 

 

The results of the project could reduce the lead time of, roughly, one to two weeks and could be 
longer depending on the commitment in the improvement process. Lean is a concept that is 
based on constantly seek for improvements or as Toyota says, "Today's working method is the 
worst." (Bicheno, John, 2007). 

 
 
Key-words 

Lean 

Chromatgraphy 

Lead time
  



  



Förord 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete av högskoleingenjörsstudenter från KTH 
Södertälje, Maskinteknik med inriktning Innovation och Design och görs för GE Healthcare 
Uppsala. 
 
Projektgruppen vill speciellt tacka: 
Björn Haglund - Handledare på GE Healthcare 
Ola Narbrink  - Handledare på KTH Södertälje 
 
… och personer som har intervjuats: 
Seth Marrs 
Magnus Kolsmyr 
Joakim Kuiper 
David Forslund 
Per Karlberg 
Stefan Eriksson 
Jonas Karlsson 
Mats Hansson 
Henrik Sandegren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Swahn Azavedo   Carl Johansson 
___________________   ___________________ 
2011-09-02    2011-09-02





Innehåll 
1 Inledning ......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................. 1 
1.2 Problemdefinition ..................................................................................................... 1 
1.3 Målformulering......................................................................................................... 1 
1.4 Kravspecifikation...................................................................................................... 1 
1.5 Lösningsmetoder....................................................................................................... 2 
1.6 Avgränsningar........................................................................................................... 2 

2 Nulägesbeskrivning ......................................................................................................... 3 
2.1 Kromatografikolonnens uppbyggnad och funktion .................................................... 3 
2.2 Projektprocessen i CBS idag ..................................................................................... 4 
2.3 Analys av projektprocessen....................................................................................... 5 
2.4 Vald lösningsmetod................................................................................................... 5 
2.5 Övriga lösningsmetoder ............................................................................................ 6 
2.6 Processkarta .............................................................................................................. 7 

3 Aktuellt kunskapsläge...................................................................................................... 9 
4 Vad innebär Lean?......................................................................................................... 11 

4.1 Historia ................................................................................................................... 11 
4.2 Principer inom Lean................................................................................................ 11 

4.2.1 Kommunikation ............................................................................................... 11 
4.2.2 Concurrent Engineering.................................................................................... 12 
4.2.3 Just-In-Time..................................................................................................... 13 
4.2.4 PDCA .............................................................................................................. 13 
4.2.5 Standardisering................................................................................................. 14 

4.3 Verktyg inom Lean ................................................................................................. 14 
4.3.1 Ledtidskarta ..................................................................................................... 14 
4.3.2 Processkartor.................................................................................................... 15 
4.3.3 5S..................................................................................................................... 16 
4.3.4 5 Varför............................................................................................................ 17 
4.3.5 Affinity Diagram och The Action Priority Matrix............................................. 17 
4.3.6 Lessons Learned............................................................................................... 18 

5 Lösningsförslag för CBS................................................................................................ 19 
5.1 Kunskap.................................................................................................................. 20 

5.1.1 1. Lessons Learned........................................................................................... 20 
5.1.2 2. Vidareutbildning........................................................................................... 20 
5.1.3 3. Reflektion..................................................................................................... 21 
5.1.4 4. Förslagslåda ................................................................................................. 21 
5.1.5 5. Kommunikation............................................................................................ 21 

5.2 Konstruktion ........................................................................................................... 22 
5.2.1 6. Ytjämnhet..................................................................................................... 22 
5.2.2 7. Modularisering ............................................................................................. 22 
5.2.3 8. Standardisering............................................................................................. 22 
5.2.4 9. Material........................................................................................................ 23 

5.3 Planering................................................................................................................. 23 
5.3.1 10. Visualisering .............................................................................................. 23 
5.3.2 11. Concurrent Engineering.............................................................................. 25 

5.4 Datasystem ............................................................................................................. 26 
5.4.1 12. Beräkningsprogram .................................................................................... 26 
5.4.2 13. Arkiveringssystem...................................................................................... 26 
5.4.3 14. Bättre utrustning......................................................................................... 26 



6 Analys och rekommendationer....................................................................................... 27 
6.1 Projektets förlopp och utvärdering........................................................................... 27 
6.2 Rekommenderade lösningsförslag ........................................................................... 27 
6.3 Hur uppnås förändring?........................................................................................... 28 
6.4 Hur mycket kan ledtiden reduceras?........................................................................ 28 

7 Slutsats .......................................................................................................................... 31 
8 Referenser ..................................................................................................................... 33 

8.1 Litteratur................................................................................................................. 33 
8.2 Elektroniska källor .................................................................................................. 33 
8.3 Dokument ............................................................................................................... 33 
8.4 Muntliga källor ....................................................................................................... 33 

Appendix.................................................................................................................................  



 

 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
GE Healthcare tillverkar bland annat kromatografikolonner. Dessa används vid filtrering av 
olika beståndsdelar ur en blandning. GE arbetar mycket med att tillverka och designa 
skräddarsydda lösningar till sina kunder. Dessa lösningar tar ofta lång tid (upp till 28 veckor) 
att producera.	   

1.2 Problemdefinition 
Problemet var den långa ledtiden. Genom att öka effektiviteten och minska komplexiteten 
kunde denna tid reduceras.  
 
GE Healthcare visste inte var förbättringar kunde göras i produktionskedjan, och detta 
återstod att utredas.  

1.3 Målformulering 
Målet med projektet var att minska ledtiden vid produktionen av kundanpassade 
kromatografikolonner. För att nå dit hade följande delmål satts upp för 
informationsinhämtningsfasen. Därefter skulle en lösningsmetod bestämmas. 
 

• Få en djupare kunskap om funktion, uppbyggnad och användning av en enhet. 
• Erhålla en mer ingående förståelse av hur produktionskedjan ser ut. 
• Ta reda på vilken fas som är mest tidskrävande. 
• Vilka material och sammanfogningssätt som används och varför. 
• Studera olika kundanpassade enheter för att se likheter och olikheter. 
• Ta reda på hur man testar och levererar produkten. 

1.4 Kravspecifikation 
Dessa krav och begränsningar infördes för projektet. 
 

• Produkten ska bibehålla sin huvudsakliga funktion, att filtrera olika blandningar. 
• Produkten ska kunna tillverkas av samma underleverantörer.  
• Projektets resultat ska redovisas med en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. 
• Projektets omfattning motsvarar 800 timmars arbete och målet är att redovisa 

resultatet i början av september 2011.



 

 2 

 

1.5 Lösningsmetoder 
Information inhämtades genom följande. 
 

• Intervjuer - Större delen av all information inhämtades genom intervjuer, då 
litteraturen inom området är bristfällig. 

• Studiebesök - För att få en verklig uppfattning av produktionen och kolonnerna. 
• Litteratur - Böcker, kataloger och manualer studerades. 
• Internet - Datalagring och viss informationssökning inom området. 
• CAD och ritningar - CAD-filer och ritningar studerades för att förstå funktion och 

uppbyggnad av kolonnens delar.  
 
Efter informationsinhämtningen hade gruppen några olika lösningsförslag för att nå projektets 
huvudsakliga mål. 
 

• Minska antalet unika delar genom modularisering. 
• Minska monteringens komplexitet genom en DFA-analys. 
• Alternativa material och tillverkningsmetoder. 
• Utveckla standardelement. 
• Ta fram toleransexempel som konstruktionsstöd. 
• Utvärdera om projektprocessen kan effektiviseras. 

1.6 Avgränsningar 
För att arbetet skulle rymmas inom tidsbudgeten behövdes vissa avgränsningar sättas. 
 

• Endast kundanpassade kromatografikolonner kommer att behandlas. ChromaFlow 
1000mm kommer att användas som referens. 

• Ingen djupare ekonomisk analys kommer att göras. 
• En helt ny konstruktion kommer inte att tas fram, endast vissa delar kommer att 

behandlas. 
• En marknadsundersökning kommer inte att göras. 
• Underleverantörers organisation kommer inte att behandlas. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Kromatografikolonnens uppbyggnad och funktion 
 
GE Healthcare i Uppsala tillverkar bland annat kromatografikolonner. Dessa används av bio-
pharma-industrier, mejerier med flera. Kromatografi används vid filtrering av blandningar, 
exempelvis då man vill skilja proteiner ur insulinlösningar. En kromatografilösning består av 
ett kromatografisystem vars uppgift är att pumpa och styra flöden genom 
kromatografikolonnen. I kolonnen finns ett kromatografimedie som kan liknas med ett filter. 
 
Kolonnen är uppbyggd på följande sätt. 
 

 
Fig. 1 Kromatografikolonnens delar från Application note 28-9433-77 AA.  
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Packning av mediet i kolonnen kan ske på två sätt. Ena sättet är att en blandning av vatten och 
medie sprutas genom dem övre nozzeln och packas i botten av tuben. Mediet kan inte passera 
filtret, då kulorna är cirka tre gånger större än näthålen. Vattnet passerar genom nätet och ut 
genom den undre nozzeln. Kvar i kolonnen finns nu bara mediet. Det andra sättet är tvärt om, 
alltså att medie-vattenblandningen sprutas in genom den undre nozzeln. Adaptorn pressas 
sedan ned tills ett önskat arbetstryck erhålls i kolonntuben. Blandningen som ska filtreras 
sprutas in genom önskad nozzel och sugs genom mediet. Man använder sig av olika nät och 
medier till olika blandningar som ska filtreras. 
 
Projektet inriktar sig på kundanpassade kromatografikolonner. GE Healthcare tillverkar 
standardkolonner upp till 1000mm, och kundanpassade kolonner sträcker sig från 300mm till 
2000mm. I de kundanpassade kolonnerna kan kunden ha olika önskemål exempelvis fler 
ventiler, finare ytjämnhet, annan bäddhöjd etc. 
 

2.2 Projektmodellen i CBS idag 

Quotation
phase Detai lDesign

Extended
Regulatory
Evaluation

TeR1 TeR2Initial
Regulatory
Evaluation

Technology Review workflow

TeR3

Quotation
Phase

Project 
Planning

Functional
Design

Detailed 
Design

Production & 
Verification

Project 
Closure

RFQ SOR

PKM

M0 M1 M2 M3 M4

FDR1 FDR2 FAT
Release

MV

QPP

 
Fig. 2 Illustrerar CBS projektmodell idag. Från dokument 70-5053-02 AC 

 
Denna modell är anpassad till CBS från Life Sciences generella projektmodell och 
används under varje projekt (Gillberg, Daniel, 2011). 
 
Faser 
• Offertfas 
• Projektplanering 
• Funktionell design 
• Detaljerad design 
• Produktion och verifiering 
• Projektavslut 
 
Milstolpar 
• M0  – Projektstart 
• M1  – Ritningsunderlag, kvalitets- och projektplan 
• M2  – Frigöra komponenter / köpa delar 
• MV  – Köpa färdig produkt / flytt av konstruktionen 
• M3  – Produkten släpps till kund 
• M4  – Projektet avslutas 
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Uppföljningsmöten 
• RFQ   – Request For Quotation 
• SOR  – Sales Order Review 
• PKM   – Project Kickoff Meeting 
• QPP   – Quality & Project Plan 
• FDR1 – Formal Design Review 1 
• FDR2 – Formal Design Review 2 
• FAT release – Factory Acceptance Test release 

 
Säkerställ mot kunden 
• TeR1 – Technology Review 1 
• TeR2 – Technology Review 2 
• TeR3 – Technology Review 3 

2.3 Analys av projektprocessen 
Som det ser ut idag är projektmodellen endast anpassad från en generell modell som Life 
Science använder sig av. För att bli mer effektiva i CBS projektplanering bör man försöka 
tänka nytt, och inte enbart utgå från det man har. Man måste tänka utanför ramen och just i 
det här området görs specialanpassade kolonner, och därför behövs en projektmodell som 
stämmer överens med verkligheten. Den första grundprincipen i standardiserat arbete säger 
”En standard ändras hela tiden, alltså ska arbetssättet kontinuerligt uppföljas (Bicheno, John, 
2007). Mer om standardiserat arbete i kapitel 4.2.5. 

2.4 Vald lösningsmetod 
Av intervjuer och iakttagelser har projektgruppen sett att projektprocessen inte är optimal 
inom alla områden. Det finns många ställen att effektivisera, bland annat för konstruktörerna 
som gör CAD-ritningar men även kommunikationen i hela projektgruppen och mellan 
projektgrupperna. Mycket kunskap och lärdomar mellan de olika projekten tas inte tillvara då 
uppföljningsarbetet är begränsat. Filhanteringssystem och datorprogram är konstruerade för 
flera år sedan, och i takt med att konstruktionerna blir mer komplexa ökar kraven på 
utrustningen. Här kan det finnas mycket tid att spara om man väljer att använda sig av 
principer och verktyg inom Lean. Om man kontinuerligt strävar efter ständiga förbättringar 
kommer man gentemot konkurrenterna ha högsta kvalitet på produkterna, med kortast ledtid 
till lägsta kostnad. 
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Fig. 6 Lean-tempel (Leanbloggen.se, 2009). Illustrerar Leans principer, metoder och verktyg. 
 

2.5 Övriga lösningsmetoder 
Av olika anledningar behövdes vissa lösningsmetoder väljas bort. Dem gruppen inte gick 
vidare med är följande. 
 
Standardisering med hjälp av DFA (Design For Assembly) 
De kundanpassade kromatografikolonnerna kan skilja sig mycket mellan varandra och en 
generell standardiseringslösning med en DFA-analys är mycket svår att göra på den korta 
tidsperioden som projektet sträcker sig över. För att göra en generell DFA-lösning krävdes att 
projektgruppen studerade samtliga kundanpassade kolonner, samt tillverkningsmetoder. Varje 
kolonn består av ett stort antal komponenter och många av dessa styrs av regelverk, 
exempelvis ASME VIII, American Society of Mechanical Engineers, och PED, Pressure 
Equipment Directive. PED är ett europeiskt direktiv för CE-märkning av tryckkärl och anses 
mer flexibelt då den inte har en fastslagen beräkningsnorm till skillnad från den amerikanska 
ASME. Först efter en djupare kunskap av dessa regelverk är inhämtad är det möjligt att lösa 
uppgiften med en DFA. Monteringen av kolonnens komponenter tar endast några få dagar, 
och därför gick gruppen inte vidare med denna lösningsmetod. 
 
Tillverkningsmetoder 
En stor del av den totala ledtiden står komponenten med längst tillverknings- och leveranstid 
för, vilket är kolonntuben och näten. Då kolonntuben redan är någorlunda enkelt konstruerad 
är det svårt att göra förbättringar på denna. Näten är komplexa och tillverkas för hand vilket 
medför en lång leveranstid. För att minska tiden bör andra ändringar göras, exempelvis i 
projektprocessen, så att tidigare beställningar kan göras av komponenterna. 
 
Modularisering 
En tanke projektgruppen hade var att göra en modulanpassad kolonn. Men då de 
kundanpassade kolonnerna skiljer sig mellan varandra samt att regelverk begränsar så styrs 
utformningen av komponenterna kraftigt. Som tidigare sagt tar monteringen relativt kort tid 
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att utföra och därför valdes en lösningsmetod som innefattar att effektivisera projektprocessen 
för att eliminera icke värdeskapande tid. 
 
Material 
Kolonnens material är i stort stål, akrylplast och teflon. Vid användning av kolonnen erfordras 
en mycket hög renlighet i produkten, därför får inte exempelvis vanliga smörjningsmedel 
användas. En lösning för att minska ledtiden var att byta till billigare material och 
bearbetningsmetoder. Det som styr materialvalet är exempelvis tryckkärlsreglerna, 
motståndskraft mot korrosion och renligheten och dessa ställer stora krav på kolonnens 
material. Gruppen antar att nuvarande material inte skiljer sig nämnvärt i bearbetningstid 
gentemot ett alternativt material som uppfyller de speciella kraven. 
 

2.6 Processkarta 
För att visualisera var problemen ligger i processen har gruppen gjort så kallade SIPOC-
diagram (mer om detta i kapitel 4.3.2). Först gjordes en SIPOC för hela projektförloppet, för 
att där visa var gruppen såg förbättringspotential. De rödmarkerade områdena valdes att 
studeras djupare med ytterligare SIPOC-diagram. 

 
Fig. 3 Visar ett SIPOC-diagram över en order från CBS. 

 
 
 

Nedan följer de områden som gruppen valde att studera mer i detalj. Pilarna anger var 
effektivisering bör ske. 
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Fig. 4 Visar ett SIPOC-diagram över projektplaneringen på CBS. 

 

 
Fig. 5 Visar ett SIPOC-diagram över konstruktionsprocessen. 
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3 Aktuellt kunskapsläge 
Detta projekt bygger på erfarenheter från tidigare kurser som Material och Produktion 1, 2 
samt Produktion fortsättningskurs. För att lösa problem krävs det ibland att man använder sig 
av metoder som ligger utanför ramarna. Initialt utgick gruppen ifrån att lösa uppgiften med 
verktyg och principer som tidigare har använts i utbildningen. Ganska snart upptäcktes dock 
att problemet var mer komplext än tidigare trott. Det krävdes fördjupning inom områden som 
ligger lite utanför utbildningens inriktning för att lösa uppgiften. 
 
Lösningsmetoden som användes under projektet var Lean. Det är en teoretisk modell som 
används i många företag vid förbättringsarbete. För att tillämpa Lean krävs det kunskaper 
inom många områden exempelvis produktion där fackuttryck såsom produktionslinor och 
tillverkningsprocessen är av relevant betydelse. Leans verktyg och principer är strategiska 
metoder för att effektivisera i organisationen och på så vis reducera icke värdeskapande tid. 
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4 Vad innebär Lean? 

4.1 Historia 
Den moderna innebörden av Lean började användas av Toyota på 1930-talet. Toyota hade på 
den tiden mycket små ekonomiska förutsättningar och därför krävdes effektivisering i alla led 
i tillverkningen för att överleva på marknaden. Deras arbetssätt kom senare att kallas Toyota 
Production System, TPS, och innebär i huvudsak att förebygga slöseri. Mycket tack vare 
deras effektiva arbetssätt är de nu den största biltillverkaren i världen och många andra 
företag och verksamheter strävar efter denna syn på tillverkning, även kallad Lean (Bicheno, 
John, 2007). 

4.2 Principer inom Lean 
Det finns ett stort antal verktyg och principer för att effektivisera tillverkningsprocessen.  
Enligt John Bicheno handlar Lean snarare om att förebygga slöseri än att eliminera dessa. För 
ett bra resultat krävs en djupare förståelse av vad verktygen innebär och att de nya 
arbetssätten upprätthålls. Verktygen och principerna är många och vissa passar inte i alla 
typer av processer och därför bör man vara försiktig så att dessa inte gör mer skada än nytta. 
Det finns för och nackdelar med alla verktyg och därför kan resultatet variera från fall till fall. 
 
I lean pratar man om 8 typer av slöseri (Bicheno, John, 2007). 
 

1. Överproduktion – Att producera mer eller tidigare än vad som behövs är den värsta 
typen bland de åtta slöserierna. Detta kan bidra till flera typer av slöseri. 

2. Väntan – Väntan, exempelvis när produkten flyttas mellan olika stationer, är enbart 
icke värdeskapande. 

3. Lager – Att lagra mer än nödvändigt bidrar till onödiga kostnader. 
4. Rörelse – Onödiga förflyttningar av produkterna såväl som personal är slöseri. 
5. Omarbete – Att korrigera fel tar tid, kostar pengar samt kan leda till förseningar. 
6. Överarbete – Att slösa resurser på sådant som kunden inte har beställt. 
7. Transport – Långa transportsträckor tar tid, kostar pengar samt kan leda till 

förseningar. 
8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet/kunskap – Medarbetarnas kunskap kan bidra till 

effektivare tillverkning och bättre produkter. 

4.2.1 Kommunikation 
Fungerar inte kommunikationen i en organisation kan den bidra till samtliga typer av slöseri. 
Kommunikation bidrar bland annat till att alla får en helhetsbild över projektets status och 
möjligt kunna bidra till nya problemlösningsmetoder. God kommunikation kan förebygga 
ryktesspridning och skapar en bättre arbetsmiljö och på så vis är det den viktigaste 
förutsättningen för ett lyckat projekt. 
 
Många företag står idag inför samma problem med utspridda projektmedlemmar. Att placera 
medarbetare nära varandra ökar drastiskt kommunikationen. Nära placerade medarbetare i 
förhållande till varandra kan gå dubbelt så fort framåt än om de hade varit utspridda. 
Projektgruppen för varje projekt i organisationerna bör ha ett projektrum där samtliga 
medlemmar träffas på regelbundna bestämda tider. Där arbetar de med sina egna 
ansvarsområden, men är tillgängliga för snabb feedback och utbyte av information (Ward, 
Allen C, 2007). Det finns flera exempel på fabriker som drar nytta av medarbetarnas tankar 
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och idéer. Detta får samtliga att känna sig mer motiverade och ha större möjlighet till 
inflytande i tillverkningen och planeringen. I vissa företag har det visat sig att med 
motiverade medarbetare är det möjligt att få upp till 50 % högre produktivitet. Man drar då 
nytta av samtliga anställdas, inte enbart styrelsens, idéer och kunskap (Ward, Allen C, 2007). 
 

4.2.2 Concurrent Engineering 
Concurrent Engineering innebär parallell utveckling. Detta betyder att alla arbetar samtidigt 
till skillnad från det traditionella arbetssättet med sekventiell design, där varje moment görs 
efter varandra (Ward, Allen C, 2007). Det traditionella tillvägagångssättet att arbeta på kallas 
point based process. Det fungerar i stort sett enligt nedan. 
 

1. Någon, exempelvis kunden, definierar specifikationer på produkten. 
2. Projektgruppen brainstormar fram olika koncept. 
3. Ett koncept väljs snabbt, ofta det enklaste. De mer avancerade förslagen brukar ofta 

väljas bort redan innan projektet har börjat. 
4. Gruppen går djupare in i konceptets detaljer och tar fram specifikationer till varje 

delsystem. Projektgrupperna som tar hand om varsitt delsystem repeterar de tre 
föregående stegen.  

5. Gruppen testar delsystemen. Detta kallas V-formad utveckling, man arbetar uppifrån 
och ned vid design och nedifrån och upp vid testning. 

6. Gruppen testar hela systemet. 
7. Vissa företag reserverar tid för förbättringar efter utvärdering. Sena förändringar är 

ofta förödande och därför håller man sig ofta till den ursprungliga idén. 
8. Proceduren upprepas vid nästa projekt. 

 
Med detta arbetssätt finns ett antal problem som återstår att lösa. Kundens önskan baseras på 
erfarenheter om gamla produkter. De vet inte vad de vill ha förrän förslagen presenteras för 
dem. Basen i detta arbetssätt är gammal teknologi och utrymme lämnas inte för 
vidareutveckling och till nya kreativa lösningar. Nackdelarna med denna metod presenteras i 
listan nedan (Ward, Allen C, 2007). 
 

1. Systemval baseras på gammal kunskap om komponenter. Detta lappar enbart ihop ett 
gammalt system istället för att tänka nytt. Vissa delsystem blir då överbelastade 
medan andra fungerar bättre. 

2. Designval baseras ofta på kunskap av gamla tillverkningsmetoder. Gamla arbetssätt 
hämmar ofta kreativiteten hos produktutvecklarna när de vill skapa nytt. 

3. Mycket i processen sker sekventiellt. Blir det fel någonstans i tillverkningen kommer 
ledtiden att förskjutas eftersom inga operationer sker simultant. 

 
Som tidigare nämnt tittar man på en lösning i taget. Stöter man på problem med projektet 
kommer såväl konstruktörer som designers tvingas börja om med nya förslag och lösningar. 
Detta löses med det nya arbetssättet Set-based Concurrent Engineering enligt listan nedan 
(Ward, Allen C, 2007). 
 

1. Projektgruppen bryter upp projektet i så små delar som möjligt, alltså i delsystem samt 
deras komponenter. 

2. Man sätter därefter breda mål för delsystemen och komponenterna. 
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3. Ett stort antal koncept skapas för varje delsystem samt deras komponenter för att få ett 
stort antal lösningar till problemet. Olika tillverkningsmetoder för lösningarna 
undersöks också. 

4. Därefter filtrerar man koncepten genom olika beslutsmatriser, bland annat för att 
identifiera möjliga fel och var de kan uppstå. Även andra aspekter undersöks såsom att 
varje modul passar ihop, att de stämmer överens med kundens behov etc. 

5. Av informationen från föregående punkt gör man en så kallad trade-off-kurva som 
visar begränsningarna och prestandan för varje konceptdesign. 

6. Under tiden man filtrar bland koncepten närmar man sig den slutliga lösningen. Man 
går alltså djupare in på detaljer som kompabilitet, nyskapande och graden av 
komplexitet för att hitta den bästa lösningen som uppfyller målet. 

 
Fig, 7 Trade-off-kurva för en vattenpump. 

4.2.3 Just-In-Time 
Producera bara det som är efterfrågat, när det är efterfrågat och i efterfrågad kvantitet. Det 
teoretiska målet med JIT är att minimera alla lager. Behovet av nya produkter och 
komponenter ska vara dragande, alltså att den efterföljande maskinen beordrar tillverkning av 
den föregående. Detta kan styras av så kallad Kanban, alltså en typ av beställningskort som 
reglerar materialflödet i en fabrik. För att minska överarbete, lagerkostnader och andra typer 
av slöserier bör man inte tillverka något som kunden inte har beställt (Braun Paula, 2011). 

4.2.4 PDCA 
Det främsta verktyget vid förbättringsarbetet anses ofta vara PDCA och kan användas i alla 
sorters projekt och i alla nivåer. Uttrycket står för Plan, Do, Check, Act och ses som själva 
grunden i Toyota Production System. Många företag i västvärlden använder sig enbart av Do, 
men glömmer Plan, Check och Act. Nedan följer en förklaring till hur verktyget används. 
 
Plan 
Planera hur arbetet ska genomföras. Definiera problemet och kundbehovet tillsammans med 
kunden. Sätt mål, gör en planering, samla in data och analysera. Denna fas bör göras 
ordentligt så att resterande faser kan genomföras utan problem. 
 
Do 
Genomför det som är planerat. Eftersom hela planeringsarbetet är gjort går denna fas snabbt 
och smidigt. 
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Check 
Utvärdera resultatet. Nåddes målen? Vad har vi lärt oss? 
 
Act 
Dokumentera arbetet och uppdatera standard. Kommunicera om de nya lösningarna. 
Säkerställ att gamla problem inte upprepas. Identifiera ytterligare förbättringar. 
 
PDCA, liksom alla lean-verktyg, bör uppföljas regelbundet för att ständigt förbättra processen 
(Bicheno, John, 2007). 

4.2.5 Standardisering 
Vad är en standard och hur utmärker sig en? En standard är ett gemensamt arbetssätt och bör 
vara effektiv, meningsfull, enkel, tydlig och visuell. Att standardisera arbetssättet på 
arbetsplatsen är en viktig punkt. Enligt John Bicheno är utförandet av arbetsuppgifter ofta 
framtagna av produktionstekniker som antyder sig hittat det optimala sättet. Detta arbetssätt är 
sällan lika effektivt som den vana medarbetaren vid stationen använder sig av. Därför bör en 
ny arbetsstandard sättas av dem som utför arbetet på bästa sätt tillsammans med ledare och 
produktionstekniker. Vid oklarheter kan momenten klockas. 
 
Det finns tre grundprinciper man ska tänka på vid standardiserat arbete (Bicheno, John, 2007). 
 

1. En standard ändras hela tiden, alltså ska arbetssättet kontinuerligt uppföljas. Enligt 
Toyota är dagens arbetssätt det sämsta. 

2. Med standardisering följer ett minskat antal variationer, då arbetet utförs på samma 
sätt. Fel och avvikelser är lättare att upptäcka. 

3. Standardiserat arbete är nödvändigt för att inte falla tillbaka vid förbättringar. 

4.3 Verktyg inom Lean 

4.3.1 Ledtidskarta 
Ett företag behöver en ledtidskarta för att på ett övergripligt sätt kunna följa, se storleken av 
och veta var man ska prioritera när man vill reducera sin ledtid. Av denna anledning bör 
denna karta vara det första steget i förbättringsprocessen. Vidare kan ledtidskartan skrivas till 
ett Pareto-diagram för att tydligare åskådliggöra storleksskillnaderna i de olika faserna. Vid 
användning av detta verktyg kan man även gå djupare och kartlägga varje ingående del, för att 
visualisera var flaskhalsarna är mer specifikt. 
 
Ett sätt att reducera ledtiden är att använda sig av Concurrent Engineering. Detta arbetssätt 
innebär i enkla drag parallell utveckling, det vill säga att tidslinjerna i kartan kan läggas 
parallellt med varandra och på så vis effektivisera arbetsflödet. Nedan följer exempel på hur 
en mycket enkel ledtidskarta kan se ut (Bicheno, John, 2007). 
 

Ledtidskarta 
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Fig. 8 Som Gantdiagram 

 

 
 

Fig. 9 Som Pareto-diagram 

4.3.2 Processkartor 
Det finns olika processkartor inom Lean att använda sig av. Den vanligaste typen är 
Värdeflödesanalys och är bra då den visar hela processen från kundorder ända till leverans av 
produkten (Bicheno, John, 2007). Dock är den anpassad för repetitiva verksamheter, vilket 
inte CBS process är. I CBS kan ledtiden skilja sig kraftigt mellan olika projekt på grund av 
kundanpassad utformning. Ett annat mycket bra verktyg för att analysera varje delprocess i ett 
projekt är att använda sig av en SIPOC-karta. Gruppen fick denna rekommendation av Seth 
Marrs, GE Life Science Lean Leader. SIPOC står för Suppliers, Input, Process, Output och 
Customer. SIPOC-kartan ger en god överblick över förflyttningar av uppgifter och 
åskådliggör även var flaskhalsar och onödiga moment finns i delprocessen. 
 
Projektgruppen har valt att göra en SIPOC-karta istället för en värdeflödesanalys. För att en 
värdeflödesanalys ska bli komplett och användbar krävs en djupare inblick i 
underleverantörernas kedja vilket gruppen har avgränsat sig från att behandla. Nedan följer en 
förklaring till hur en SIPOC-karta är uppbyggd (Simon, Kerri, 2011). 

 
Fig. 10 SIPOC-exempel över ett sjukhusbesök. 
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Bilden ovan visar ett exempel från ett sjukhusbesök. Följande fem steg beskriver hur 
diagrammet är uppbyggt. 
 

1. Process – Beskriver förloppet då patienten möter doktorn. 
2. Outputs – Vad får patienten ut av besöket? Åtgärder? 
3. Customers – Identifiera kunderna i sammanhanget, i detta fall patienten. 
4. Inputs – Vad krävs för att utföra ”Processteget”? Mediciner, journaler etc. 
5. Suppliers – Vilka aktörer är inblandade i proceduren? Läkemedelsföretag, apotek etc. 

 
Efter att SIPOC-kartan är gjord bör man markera de områden som inte fungerar särskilt 
effektivt. Därefter gör man en SIPOC-karta för varje av dessa, för att kunna gå in mer i detalj 
var problemen ligger (Simon, Kerri, 2011) 

4.3.3 5S 
5S används för att få ordning och reda på arbetsplatsen. För att ett effektivt arbete ska kunna 
utföras behövs att verksamheten är lätt att överblicka, då var sak ligger på sin rätta plats och 
småsaker inte distraherar medarbetarna. 5S står, i nämnd ordning, för Sortera, Strukturera, 
Städa, Standardisera och Säkerställ. 
 
Sortera 
Börja med att klassificera allt material efter användning. Det som inte används eller knappt 
används ska arkiveras eller slängas. Material som sällan eller aldrig används kan markeras 
exempelvis med en röd lapp med dagens datum på. Används materialet inte under en bestämd 
tidsperiod bör man se över dess nödvändighet. Detta, liksom alla 5S, bör kontinuerligt 
upprätthållas med jämna mellanrum, exempelvis en gång varje halvår. 
 
Strukturera 
Därefter ska man strukturera materialet efter användning. Man bör inte göra personliga 
avvikelser från standardisering, exempelvis verktyg och andra materiel bör finnas på en 
bestämd plats för att spara tid. 
 
Städa 
Det finns två skäl till att städa, för det första att avlägsna onödigt materiel och för det andra att 
upptäcka eventuella brister. Vid städning kan man upptäcka exempelvis att man har 
dubbletter, att viktiga dokument har försvunnit etc. och därefter bör man vidta förebyggande 
åtgärder. 
 
Standardisera 
Som förebyggande åtgärder till problem ska man använda sig av standardisering, mer om 
standardisering senare i kapitlet. Man bör utveckla standarder för de första 3 S:en. 
 
Säkerställ 
För att säkerställa implementeringen av de fyra tidigare S:en bör man skapa vana att 
upprätthålla dessa. 
 
Dessa punkter kan ses som självklara för en del, men för att lyckas med en effektivisering bör 
alla i verksamheten ha denna metod som gemensam syn (Bicheno, John, 2007). 
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4.3.4 5 Varför 
Ett sätt att hitta grundorsaken till ett problem är att använda sig av tekniken 5 Varför 
(Bicheno, John, 2007). Den går ut på att fråga sig själv varför fem gånger om, för att till slut 
finna grundorsaken. Exempel på detta skulle kunna vara varför startmotorn aldrig startade i 
den nyservade bilen. Varför? Montören hade glömt en säkring. Varför? För att säkringen var 
svår att se. Varför? För att det inte syntes tydligt på checklistan. Varför? Man har använt sig 
av en modifierad checklista från en äldre modell. Varför? För att spara tid och resurser vid 
skapandet av nya checklistor och rutiner. 

4.3.5 Affinity Diagram och The Action Priority Matrix 
Vid brainstorming genereras många idéer. Dessa är ofta i skiftade karaktär och många typer 
av förslag gör att de blir svåra att överblicka. För att få en strukturering över alla idéer bör 
man ordna dem i olika kategorier, exempelvis Kunskap, Konstruktion med flera. Ett bra 
hjälpmedel för detta är att använda sig av ett Affinity Diagram (Mind Tools, 2011). Av detta 
kan man sedan gå vidare och göra The Action Priority Matrix (TimeAnalyzer, 2011) som 
beskriver förbättring i förhållande till ansträngning. Rekommendation om dessa hjälpmedel 
fick gruppen av Seth Marrs, GE Life Science Lean leader. The Action Priority Matrix 
åskådliggör tydligt, med de fyra kvadranterna, vilka förbättringar man bör inrikta sig på. 
Axlarna kan även graderas för att få en siffra på förbättringen gentemot ansträngningen. 

 
Affinity Diagram 

 
Kunskap Konstruktion Planering Datasystem 
1. Lessons Learned 6. Ytjämnhet 10. Visualisering 12. Beräkningspr. 
2. Vidareutbildning 7. Modularisering 11. Concurrent Eng 13. Arkiveringsys. 
3. Reflektion 8. Standardisering  14. Bättre utr. 
4. Förslagslåda 9. Material   
5. Kommunikation    

 
Fig. 11 Diagrammet visar de olika förbättringarna uppdelade i kategorier. 
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The Action Priority Matrix 
 

 
Fig. 12 Matris över förbättringarnas påverkan gentemot ansträngning. 

 
Kvadrant 1 (Major Projects): Dessa ger bra resultat, men kräver mycket tid och resurser. 
Satsar man på dessa förbättringar bör man se till att göra dem snabbt och effektivt.  
Kvadrant 2 (Quick Wins): De bästa förbättringarna. Ger stort resultat i förhållande till 
ansträngningsgrad. 
Kvadrant 3 (Fills Ins): Har man tid över kan man göra dessa förbättringar, dock bör man 
inrikta sig på kvadrant 1 och 2. 
Kvadrant 4 (Hard Slogs): Dessa förbättringar bör undvikas. Kostar mycket i förhållande till 
resultat. 

4.3.6 Lessons Learned 
I Lean ingår egentligen inte den här punkten, utan den ingår i andra punkter, exempelvis 
PDCA. Eftersom detta verktyg är så viktigt väljer gruppen att ha den separat, för att den ska 
uppmärksammas och uppmuntra till att göras ordentligt. Lessons Learned innebär att man 
reflekterar och analyserar vad man har gjort bra och vad man har gjort sämre under projektets 
gång. Dessa kunskaper tar man med till nästa projekt för att förhindra att problemen uppstår 
igen. Ju mer detaljerad man gör den desto lättare är det att förstå den och använda sig av 
informationen. Nästa steg kan vara att strukturera alla erfarenheter i ett Affinity Diagram för 
att enklare överblicka var upprepande problem finns. Varje medarbetare, även nyanställda, 
kan då se erfarenheter inom sitt eget område och lära sig av gamla projekt. På detta sätt 
kommer man ständigt att förbättra sig med nya erfarenheter och gamla lärdomar glöms inte 
bort (ProjectSmart, 2011) 
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5 Lösningsförslag för CBS 
Under de flertalet intervjuer gruppen har gjort har det framkommit att förbättringspotential 
finns inom följande områden. 
 

• Kunskap - Kommunikation och reflektion över information 
• Konstruktion - Design och konstruktion av kolonnerna 
• Planering - Planering av moment 
• Datasystem - Utrustning och system 

 
Gruppen har sorterat in samtliga förbättringar under dessa kategorier med ett Affinity 
Diagram. 
 

Affinity Diagram 
 

Kunskap Konstruktion Planering Datasystem 
1. Lessons Learned 6. Ytjämnhet 10. Visualisering 12. Beräkningspr. 
2. Vidareutbildning 7. Modularisering 11. Concurrent Eng. 13. Arkiveringsys. 
3. Reflektion 8. Standardisering  14. Bättre utr. 
4. Förslagslåda 9. Material   
5. Kommunikation    

 
Fig. 14 Diagrammet visar de olika förbättringarna uppdelade i kategorier. 

 
Diagrammet visar de 14 punkter som projektet kom fram till. För att åskådliggöra vilka som 
ger högst inverkan med lägst ansträngning har dessa punkter placerats i The Action Priority 
Matrix. Punkterna i den andra kvadranten bör prioriteras. 
 

The Action Priority Matrix 
 

 
Fig. 15 Matris över förbättringarnas påverkan gentemot ansträngning. 



 

 20 

5.1 Kunskap 

5.1.1 1. Lessons Learned 
Ett stort problem som gruppen upplevde var projektgruppernas brister inom dokumentering 
och deras sätt att tillvarata erfarenheter från tidigare projekt. Vid varje projektslut har inte 
mycket ansträngning lagts ned på att skriva en utförlig Lessons Learned, man har endast gjort 
denna för sakens skull. På detta sätt sprider sig inte erfarenheter mellan projektgrupper och 
medarbetare. Erfarenheter och kunskap bör dokumenteras för att på ett organiserat sätt kunna 
förhindra att problemen uppstår igen. Att projektledaren och medarbetarna ska komma ihåg 
alla erfarenheter är mycket begärt. Dessutom blir det problem när man gör nyanställningar när 
den nya personen måste lära sig allt från början, utan att på ett enkelt sätt kunna ta del av 
tidigare erfarenheter som andra har införskaffat sig. Lean handlar om att förebygga problem 
och kan man på ett strategiskt sätt lära sig av Lessons Learned har man kommit en bra bit på 
vägen. 
 
Gruppen anser att samtliga projektgrupper bör samla alla punkter från Lessons Learned i ett 
sammanställt Affinity Diagram. Anledningen till detta är att bättre och lättare kunna 
överskåda lärdomarna från tidigare projekt. När lärdomarna har blivit uppdelade i kategorier 
får man en översikt över vad som utgör de största problemen. Exempelvis området 
Montering, här kanske det visar sig att man har glömt att göra saker vid upprepade tillfällen, 
kanske ett svetsförband som behöver slipas eller en komponent som saknas. När man spaltar 
upp problem på detta sätt ser man enklare vad som bör rättas till, eller problem som möjligtvis 
kan förebyggas. Man bör samla alla Lessons Learned på ett ställe för lättare åtkomst för 
samtliga medarbetare, men även för nyanställda som lättare kan se gamla erfarenheter inom 
sitt arbetsområde. 
 
En sätt att hitta grundorsaken till ett problem är att använda sig av tekniken 5 Varför. Den går 
ut på att fråga sig själv varför fem gånger om, för att till slut finna grundorsaken. Exempel på 
detta skulle kunna vara svetsförbandet som aldrig blev slipat. Varför? Montören hade glömt. 
Varför? För att svetsförbandet var svårt att se. Varför? För att det inte syntes tydligt på 
checklistan. Varför? Man har använt sig av en modifierad checklista från en gammal 
produkt. Varför? För att dra ned på tid och resurser vid skapandet av nya checklistor och 
rutiner. 

5.1.2 2. Vidareutbildning 
Vid en intervju framgick det att vidareutbildning sker vid eget initiativ och intresse. Det är få 
som använder sig av den möjligheten och detta hämmar utvecklingen. Det är svårt att lära sig 
att effektivisera arbetet med nya arbetssätt om man ständigt går i gamla vanor.  
 
Med Lean har vissa företag minskat sin ledtid med 50-70% på bara 90 dagar. För att 
åstadkomma denna stora ledtidsreducering krävs engagemang, initiativ och intresse för att 
vidareutbilda sig själv och sina kollegor. Vid implementering av nya arbetssätt ska man vara 
försiktig att använda sig av verktyg som inte behövs för sin egen typ av verksamhet. Detta 
kan göra mer skada än nytta och slöseri av tid och resurser kan vara till följd. 
 
Vidareutbildning kan också ske mellan medarbetare för att på så vis hitta det bästa 
arbetssättet. Man bör sätta den bästa lösningsmetoden vid en station som standard. Man kan 
likna det vid en trappa, den bästa metoden är ett steg högre mot optimering. 
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Gruppens förbättringsförslag för CBS är att skicka ledare och medarbetarna på kurs minst en 
gång per år. Anledningen till att skicka medarbetarna är att öka förståelsen och att ett eget 
ansvar ska ligga till grund för förbättringar. Vidareutbildning behöver inte begränsas till ens 
eget område, utan en större allmän kunskap bland medarbetarna kommer att öka 
engagemanget och stärka lagkänslan. Vinsten blir en mer sammansatt projektgrupp med en 
högre generell kunskapsnivå. 

5.1.3 3. Reflektion 
Som det ser ut idag har varje person sitt eget ansvarsområde, och förbättringar inom området 
kan endast utföras av personen själv. Har man en sammansatt projektgrupp har alla en djupare 
förståelse över vad varje person gör. Det öppnar upp för reflektion mellan alla 
gruppmedlemmar över hur ett moment skulle kunna göras effektivare. Ofta när det uppstår 
problem så löser man dessa, men tanken med Lean är att förebygga problemen innan de 
uppstår. Liksom för Lessons Learned avvaras inte tillräckligt med tid och engagemang för 
reflektion vid avslutade projekt. Detta gör att man enbart löser problemen man har stött på, 
men man bör reflektera över vad som låg till grunden för problemet och se till att det inte 
uppstår igen.  
 
Användningen av verktyget PDCA kan vara ett bättre upplägg för arbetet. Ofta görs 
planeringen lite slarvigt och ostrukturerat på grund av att kunden inte riktigt vet vad den vill. 
Idén med PDCA är att första punkten Plan görs ordentligt för att nästkommande faser ska ske 
smidigt och problemfritt. I Plan-fasen definierar man problemet och kundbehovet tillsammans 
med kunden. Därefter sätter man mål, gör en planering, samlar in data och analyserar. Nästan 
punkt är Do och är fasen många företag koncentrerar sig på. Där följer man sin planering och 
genomför arbetet. Därefter kommer Check och Act där projektet avslutas men då tar istället 
reflektionen vid. Denna fas sker ofta slarvigt eller inte alls, men här sker det viktiga 
reflektionsarbetet som lägger grunden för minskad ledtid i framtida projekt. 

5.1.4 4. Förslagslåda 
På varje arbetsplats finns förslag på förbättringar men av olika anledningar når de aldrig 
beslutsfattarna. Vilka ska komma på nya förbättringsidéer om inte de som arbetar med 
uppgifterna? Medarbetarnas förslag och tankar har stort värde i utvecklingen av framtida 
produkter, och därför bör ett system för att förmedla förbättringarna finnas. 
 
I Lean-sammanhang är det åttonde slöseriet ”Medarbetarnas outnyttjade kreativitet/kunskap”, 
alltså idéer som kan effektivisera men som aldrig når beslutsfattarna. En typ av förslagslåda, 
exempelvis via e-post, bör finnas för att enkelt kunna förmedla tankarna. Men detta kan även 
vara en punkt att ta upp på arbetsmöten. Finns en beslutspunkt för förbättringsidéer på 
flertalet möten kan den aktivera medarbetarnas kreativa tänkande för att leta efter och hitta 
förbättringar. Framtagna förbättringsidéer kan leda till ett helt nytt arbetssätt som är mycket 
effektivare än dagens. Att låta medarbetarna få medverka i utvecklingsprocessen kan öka 
engagemanget och intresset för fortsatt arbete.  

5.1.5 5. Kommunikation 
På CBS är alla medarbetare utspridda, vilket försvårar utbytet av kommunikation. Exempel är 
projektledarna som har svårt att följa konstruktörernas arbete då deras kontor är placerade på 
olika ställen. Kan de inte lösa problem över telefon måste de ta sig till andra sidan av 
byggnaden. Detta är osmidigt och slösar tid. Det finns också risk för att problem blir vilande 
på grund av att det är svårt att överblicka processen. 
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Onödig rörelse av produkter och personal är en av de åtta slöserierna i Lean-sammanhang, 
och bör därför elimineras. Arbetet blir lättare att överblicka om projektmedlemmarna är 
placerade på samma ställe. Nära placerade utvecklingsteam i förhållande till varandra kan gå 
dubbelt så fort framåt än om de hade varit utspridda, enligt Allen C. Ward i boken Lean 
Product and Process Development. Projektgruppen för varje projekt i CBS bör ha ett 
projektrum där samtliga medlemmar träffas på regelbundna bestämda tider för snabb 
feedback och utbyte av information. Inom alla områden behövs god kommunikation, och 
därför anses det vara det viktigaste redskapet. Enligt The Action Priority Matrix krävs inte 
mycket ansträngning för en bättre kommunikation och inverkan är störst bland alla 
förbättringsförslag. God kommunikation kan även förebygga ryktesspridning och skapar en 
bättre arbetsmiljö och på så vis är det den viktigaste förutsättningen för ett lyckat projekt. 

5.2 Konstruktion 

5.2.1 6. Ytjämnhet 
Anledningen till den högre ytjämnheten som CBS sätter på sina kolonner är för att rengöring 
av utrustningen ska ske lättare. Man kan fråga sig om den fina ytjämnheten utvändigt (Ra 1.6) 
ska sättas som standard. Överarbete är en av slöserierna i Lean-sammanhang, och bör 
undvikas. Detta borde utrönas i första steget av PDCA, alltså om det finns ett kundbehov för 
en högre ytjämnhet. En lösning till högre ytjämnhet skulle kunna vara att lägga något slag av 
beläggning på ytan, vilket skulle spara tid. Vinsten mot ansträngningen skulle dock vara liten 
i jämförelse med andra mer prioriterade lösningar i The Action Priority Matrix, därför utreder 
inte gruppen detta vidare. 

5.2.2 7. Modularisering 
En kundanpassad kolonn består av många unika delar. Gruppen hade som första tanke att göra 
en DFA (Design For Assembly), vilket betyder att minska antalet unika delar för att 
underlätta monteringen. En modularisering av kolonnens delar skulle dock inte påverka 
ledtiden i någon större utsträckning, då monteringen av delarna sker på ett fåtal dagar. En 
annan anledning var att antalet variationer på kundanpassade kolonner är så stort att vad som 
helst kan skilja sig mellan dessa. En tredje och mest avgörande anledning är regelverk. I och 
med att CBS arbetar med tryckkärl så finns det många regler och bestämmelser som styr 
utformningen. Alla dessa regler skulle ta lång tid att sätta sig in i, och som tidigare sagt mot 
en liten vinning ledtidsmässigt.  
 
Modularisering av delarna skulle dock kunna underlätta vid underhållet av kolonnen, 
exempelvis vid byte av nät och o-ringar. Enligt The Action Priority Matrix ligger denna punkt 
i första kvadranten, alltså sådana förbättringar som kräver mycket tid och resurser. Satsar man 
på dessa bör man se till att det sker snabbt och effektivt. 

5.2.3 8. Standardisering 
Som det ser ut idag så använder sig inte CBS av många standardkomponenter när de 
konstruerar nya kolonner, utan man kopierar komponenter från gamla projekt och modifierar 
dessa. Just nu är allt kategoriserat i projektmappar, vilket gör det svårt att hitta exakt det man 
vill ha. Även när konstruktörerna för CBS sätter igång att konstruera i CAD-programmet så 
finns det ingen standard för hur man konstruerar i programmet eller för i vilken ordningsföljd 
komponenterna ska konstrueras. Detta visar på att det inte finns någon generell struktur i 
arbetssättet att lösa konstruktionsuppgiften och gör det således svårt när andra övertar 
uppgiften. Som tidigare sagt bör en ny arbetsstandard sättas av dem som arbetar med 
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uppgiften, men ledare och specialister ska också vara närvarande. Detta område bör 
struktureras så att man lättare kan tillämpa exempelvis Concurrent Engineering. 
 
Gruppen föreslår starkt att använda sig av 5S i detta fall för att få ordning på allt material för 
att därefter kunna standardisera och effektivisera. Dessa punkter handlar främst om 
datainformation, men de bör även tillämpas på kontoret i allmänhet. 
 

1) Sortera – För att enkelt kunna överblicka vad för material man har att tillgå vid 
konstruktionen av en ny kolonn. Filer som inte är nödvändiga för att lösa 
uppgiften bör arkiveras på annat håll. Ett exempel är ett skrivbord fullt med 
papper och böcker. För att lösa sin uppgift bör papper sättas i pärmar, böcker 
sätts i hyllor och onödigt material slängas. På detta sätt blir det lättare att hitta 
det man vill ha, man förebygger eventuella fel och ökar även trivseln på 
arbetsplatsen. Exemplet gäller även datainformation. 

 
2) Strukturera – Därefter struktureras filerna efter användning. Filerna bör vara 

lättåtkomliga, vilket de inte är just nu. Idag letar man efter gamla filer i 
tillhörande projektmappar. Istället bör filerna finnas ordnade i kategorier och 
på det viset hittar man lättare just den komponenten man behöver. 

 
3) Städa – Städa bort onödigt material, exempelvis dubbletter. Städar man bland 

sitt material kan man upptäcka eventuella brister. 
 

4) Standardisera – För att förebygga att problem uppstår ska man utveckla 
standardiserade arbetssätt, exempelvis hur man går tillväga för att hitta en fil 
som man söker. Eller hur man går tillväga vid konstruktionen av nya 
kolonndelar. 

 
5) Säkerställ – Skapa en vana för att upprätthålla och uppdatera denna 

implementering, exempelvis en gång om året. 
  
Denna åtgärd anser gruppen som en av de viktigaste att göra. För att minska ledtiden ska man 
främst ha god kommunikation och struktur i sitt arbete. Standarder förebygger fel och 
eventuella avvikelser upptäcks snabbare. 

5.2.4 9. Material 
Gruppen har placerat Material i fjärde kvadranten i The Action Priority Matrix då andra 
likvärdiga material inte inverkar på ledtiden i någon större grad. Även tillverkningssättet torde 
vara ungefär den samma. Regelverk, exempelvis ASME, kräver vissa materialsorter såsom 
stål eller akrylplast, och därför begränsas valmöjligheterna av material. Man skulle säkerligen 
kunna optimera materialen i kolonnen, men för detta krävs mycket kunskap om priser, 
materialegenskaper, regler och bestämmelser, tillverkningsmetoder och leveranstider. Alltså 
krävs mycket resurser mot en relativt låg vinning ledtidsmässigt. 

5.3 Planering 

5.3.1 10. Visualisering 
Visualisering innebär att illustrera för samtliga medarbetare var man befinner sig och hur 
läget ser ut i processen, samt ansvarsområden. Visualisering innebär också att åskådliggöra 
vilka som arbetar med ett projekt, deras arbetsområden samt hur de ser ut. Anledningen till att 
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visualisera processen och dess deltagare är att alla inblandande ska få en helhetsbild av 
förloppet, samt stärka gruppdynamiken.  
 
Ett steg i effektiviseringen i en organisation är att visualisera flödet med hjälp av en 
ledtidskarta. Denna beskriver tidsåtgången för varje steg och gör det lättare att se vad man bör 
fokusera på vid minskningen av ledtiden. Kartan ska förvaras på ett synligt ställe så att alla 
kan följa förloppet och därmed involveras samtliga medarbetare i effektiviseringsarbetet. 
Nedan visas en översiktlig ledtidskarta (se Appendix för referenser) över ett generellt CBS-
projekt för en ChromaFlow-kolonn. Tidsspannet sträcker sig normalt över 22-24 veckor. 
 

Ledtidskarta 
 

 
 

Fig. 16 Som Gantdiagram 
 

 

 
 

Fig. 17 Som Pareto-diagram 
 

Som man ser i dessa diagram kan man kraftigt påverka ledtiden om man reducerar 
produktionstiden. Produktionstiden för kolonnen i detta fall baseras på komponenten med 
längst tillverknings- och leveranstid, vilket är kolonntuben. Toleranserna för denna är mycket 
snäva då den ska sluta tätt mot andra komponenter vilket medför den långa tillverkningstiden 
för komponenten. Av ledtiden på 22-24 veckor står tillverknings- och leveranstiden av 
kolonntuben för minst 10 veckor. 
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Visualiseringsarbetet av pågående projekt på CBS anser gruppen är bristfällig. Idag finns ett 
verktyg som kallas Pulsen (se Appendix) som illustrerar projektens gång och uppdateras varje 
måndag. Pulsen visar i vilken fas projekten befinner sig och procentuellt hur många timmar 
som är förbrukade av varje projekts fastslagna budget. Nackdelen med detta verktyg, anser 
gruppen, är att det utelämnar mycket information om projektets framskridande och status. 
Verktyget visar bland annat inte hur mycket av arbetsuppgiften som är utförd och 
omfattningen av problem som uppstår.  
 
Om man tittar på dagens projektmodell inom CBS bör vissa ändringar omgående göras, man 
slår ofta ihop de två faserna Funktionell design och Detaljerad design. Likaså tas en milstolpe 
bort och även en uppföljning mot kunden. Denna ändring bör göras för att hålla dokument och 
arbetssätt uppdaterade. Man kommer inte att kunna göra förbättringar för framtiden om man 
inte säkert vet var man ligger nu. 
 
På CBS bör man först och främst uppmärksamma var någonstans man ska lägga energi vid 
förbättringsarbetet. Man börjar exempelvis med de små ändringarna i projektmodellen och 
därefter analyserar man helheten samt går djupare in i varje process med hjälp av en 
värdeflödesanalys. Men innan man gör mer avancerade fördjupningar bör man börja med 
enklare visualiseringar på kontoret. Ett problem gruppen stötte på under semestertiderna var 
att se när medarbetare skulle komma tillbaka från sin semester. Visserligen finns tavlor för 
detta ändamål, men dessa används inte av alla. Visualisering måste ständigt uppföljas för att 
hålla samtliga medarbetare uppdaterade. Man kan exempelvis införa tydligare namnskyltar 
vid kontoren med arbetsuppgift och kanske även status var personen befinner just nu. Även en 
tavla vid ingången som visar var man kan finna personen man söker. Under rubriken 
Kommunikation togs det upp att varje projektgrupp bör ha ett grupprum. I rummet bör 
dokument och kartor visualisera projektets fortlöpande. Med hjälp av färgade lappar, 
exempelvis grön, orange och röd visa avklarade moment, problem och förseningar samt 
avgörande problem som riskerar stora förseningar. 
 

5.3.2 11. Concurrent Engineering 
Concurrent Engineering innebär parallell utveckling. Detta betyder att alla arbetar samtidigt 
till skillnad från det traditionella arbetssättet med sekventiell design. Det gamla arbetssättet 
går ut på att en ny produktdesign ”kastas över muren” till nästa avdelning vilket resulterar i 
köer. En annan nackdel med den äldre metoden är att om man stöter på problem med 
designen så tvingas man repetera samtliga föregående steg. 
 
Concurrent Engineering är ett bra verktyg när CBS i framtiden ska uppdatera designen på 
kolonnerna. Som tidigare sagt finns ett nytt arbetssätt kallat Set-based Concurrent 
Engineering. Arbetssättet går översiktligt ut på att bryta ned projektet i små delar, och därefter 
optimera varje delsystem för att sedan sätta ihop delsystemen till olika lösningsförslag. För en 
mer utförlig beskrivning se kapitel 4.2.3 om Concurrent Engineering. 
 
Vanligtvis är underleverantörernas påverkan på designprocessen låg, men det finns ett 
koncept som kallas Öppna specifikationer. Med detta koncept menas att underleverantörernas 
inflytande på detaljernas utformning tas i beaktande vid designfasen. CBS underleverantör 
Texor har vid flertalet tillfällen kommit med förbättringsförslag, men dessa har inte beaktats. 
Ett steg i trappan mot optimering är att lyssna på vad underleverantörerna har att säga och lära 
av deras kunskaper. 
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5.4 Datasystem 

5.4.1 12. Beräkningsprogram 
Efter att konstruktörerna på CBS har gjort en preliminär design av kolonnens delar skickar de 
filerna till Knightec för hållfasthetsberäkningar. Dessa utförs och filerna skickas därefter 
tillbaka till CBS för justering av designen. Detta förlopp tar uppemot en arbetsvecka. Om 
beräkningarna gjordes i samband med designen, alltså av konstruktörerna själva skulle denna 
tid kunna kortas ned. Då undviker man steget att behöva justera designen samt att man slipper 
anlita mer personal. 
 
Gruppens lösning är att CBS införskaffar sig beräkningsprogram för hållfasthet, exempelvis 
Compress för att utföra beräkningarna själva. Detta bör göras innan man påbörjar designen för 
att undvika dubbelarbete. Lösningsförslaget är placerat i andra kvadranten i The Action 
Priority Matrix av anledning att man kan spara upp till en vecka. Dock krävs inköp av 
programvaran och utbildning på denna. 

5.4.2 13. Arkiveringssystem 
CBS använder sig av flertalet filarkiveringssystem. För att göra en order krävs det att 
konstruktionen går igenom minst fyra olika arkiveringsprogram, vilket både är onödigt 
komplext och tar tid. Vi tänker endast inrikta oss på ett av programmen, IntraLink, då detta 
ligger närmast konstruktörerna. Som det ser ut idag ligger filerna strukturerade efter 
projektordning och detta gör det svårt när man ska återanvända en gammal fil, då den blir 
mycket svår att hitta. Orkar man inte leta efter komponenten slutar det med att man designar 
en helt ny, dock med exakt samma specifikationer. Detta leder till dubbletter i systemet och 
extra avgifter från underleverantörerna. Inom Lean är detta en av slöserierna, Överarbete, och 
bör elimineras samt förebyggas exempelvis med hjälp av 5S. 
 
Att komponenterna är uppdelade i projekt är bra, då detta är väl strukturerat. Dock borde även 
filerna finnas strukturerade efter kategorier och egenskaper, vilket skulle förenkla 
sökningsarbetet avsevärt. Att designa om en komponent kan ta några timmar, men att hitta en 
snarlik kopia tar endast några minuter eller sekunder. En annan anledning är att man undviker 
att skapa dubbletter och på så vis håller man ordning i sitt system. 

5.4.3 14. Bättre utrustning 
Datorutrustningen på CBS har inte tillräckligt bra prestanda för att kunna hantera stora och 
komplexa CAD-filer. Vid konstruktionen av nya kolonner läggs hela kolonnen i en assembly, 
vilket kräver mycket av datorutrustningen och av programvaran. Under en intervju framkom 
ett stort problem, när konstruktionen ska vridas i CAD-programmet kan det ta upp till 30 
sekunder för bilden att uppdateras. Detta medför irritation och långa väntetider hos 
konstruktören, som då tröttnar och blir ofokuserad. Ett av problemen kan vara att CBS 
använder sig av gammal programvara, exempelvis används Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 när 
nyare versioner som Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 finns på marknaden. Nya funktioner gör 
det möjligt att konstruera på ett lättare sätt, dock krävs en utbildning på den nya 
programvaran. 
 
Bättre datorprestanda tillsammans med nyare programvara anser gruppen skulle effektivisera 
konstruktionsarbetet som idag kräver runt 30 dagar för ett generellt projekt. Kombinerar man 
detta med bättre filarkivering och beräkningsprogram för hållfasthet skulle man kunna minska 
ledtiden i denna fas avsevärt. 
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6 Analys och rekommendationer 

6.1 Projektets förlopp och utvärdering  
De första veckorna började med att vi skulle lära oss hur kolonnen är uppbyggd, hur den 
fungerar, vilka typer som finns med mera. Eftersom att det inte fanns någon litteratur som 
visar uppbyggnad så fick vi använda oss nästan enbart av intervjuer. Under intervjuerna med 
personer från olika ansvarsområden framkom många områden med förbättringspotential. 
Exempelvis att näten till kolonnen finns i ett 60-tal olika varianter, och att dessa bör reduceras 
för att minska leveranstid och komplexitet. Gruppen funderade först på att göra en 
standardisering av dessa, men detta hade inte mycket med projektets mål att göra alltså att 
minska ledtiden. Därefter undersöktes möjligheten att göra en DFA-analys på någon 
komponent i kolonnen. Dock begränsade många faktorer, exempelvis regelverk för tryckkärl, 
många olika varianter av kolonner och att projektet pågick under semestertider då det var 
svårt att inhämta information. Under intervjuerna framkom även CBS arbetssätt, vilket vi 
uppmärksammade många brister i. Exempelvis saknades standarder i arbetssätten, såsom 
rutiner vid designfasen, lärdom av gamla projekt och många andra områden som inte fungerar 
så väl som de kan göra. Vid en intervju med en projektledare frågade gruppen om CBS 
använder sig av Lean i sin projektprocess. Av svaret att döma visste de inte riktigt vad Lean 
innebär, och då förstod vi att här finns en stor förbättringspotential. När vi väl bestämt oss för 
att använda Lean i projektprocessen återstod det att samla in fakta om CBS nuvarande 
arbetssätt och om Lean, TPS och Six Sigma. Genom kontakter fick gruppen tag i Seth Marrs, 
GE Health Care Life Science Global Lean Leader. Han har gett oss mycket feedback och tips 
för att kunna utvärdera CBS arbetssätt idag. Med ett antal lean-verktyg har vi skapat en 
överblick över varje fas och funnit många flaskhalsar i processen. 
 
Vad var bra respektive dåligt med gruppens arbetssätt? Utifrån förutsättningarna anser vi att 
arbetet har gått bra. Eftersom det har varit semestertider under nästan hela projekttiden har 
information varit svår att få fram. Även studier av arbetet under normala förhållanden har inte 
kunnat göras. Dock vet vi hur CBS arbetar generellt så våra förbättringar bör kunna användas. 
Det vi har kunnat göra bättre med arbetet är en mer detaljerad tidplan och undersökt med ett 
större omfång av områden var man kunde effektivisera. Vi lade stort fokus på kolonnens 
uppbyggnad i början, snarare än att undersöka i ett större perspektiv vad som egentligen 
utgjorde den långa ledtiden. 
 
Den muntliga presentationen av arbetet fick göras två gånger på grund av att handledaren på 
KTH inte kunde närvara vid ena presentationstillfället. Presentationen för GE Healthcare gick 
bra, och frågestunden efteråt var mer upplagd som en diskussion över deras brister i 
arbetssättet just nu. Exempelvis togs kommunikationen upp som brist. 
 
Under presentationen för Ola Narbrink, handledare på KTH, framkom olika perspektiv på hur 
man kan tolka ansträningsgraden i The Action Priority Matrix. Exempelvis krävs mycket 
arbete för att implementera Concurrent Engineering, då det helt ändrar arbetssättet, och därför 
bör det kanske ligga i kvadranten Major Projects.  

6.2 Rekommenderade lösningsförslag 
Lösningarna som bör prioriteras för att reducera ledtiden syns i andra kvadranten The Action 
Priority Matrix. Dessa ger störst resultat i förhållande till ansträngningsgrad och rangordnas i 
listan nedan. Concurrent Engineering har valts bort av anledning att ansträngningsgraden är 
betydligt högre än vi tidigare bedömt. 
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1) Kommunikation 
2) Bättre utrustning 
3) Lessons learned 
4) Arkiveringssystem 
5) Standardisering 
6) Visualisering 
7) Beräkningsprogram för hållfasthet 

 
Denna rapport ger en fingervisning av vad som kan förbättras och hur detta kan ske. Det finns 
säkerligen betydligt fler områden att utforska för att hitta de grundläggande orsakerna till den 
långa ledtiden. Meningen med Lean är att förebygga slöseri och detta betyder att man måste 
hitta grundorsaken till problemen, exempelvis genom metoden 5 Varför. En grundorsak kan 
vara att CBS projektplan endast är en modifierad version av GE Life Sciences egna 
arbetsstandard, alltså att den inte är optimerad för just CBS. Exempel på det är att faser slås 
ihop och vissa möten är överflödiga. 
 
Våra förbättringar kommer inte att påverka miljön nämnvärt, möjligtvis vid inköp av bättre 
datorutrustning samt om man ändrar material i kolonnen. Ekonomin däremot kan bli bättre då 
det är mindre risk att förlora ordrar på grund av långa ledtider. Ny datorutrustning, nya 
programvaror och omorganisation kommer att kosta men detta tror vi att GE kommer att tjäna 
på i längden. 

6.3 Hur uppnås förändring? 
Vad krävs av personalen för att ändra sitt sätt att jobba på? Gruppen tror att första steget bör 
vara att ge samtliga medarbetare en grundläggande kunskap om Lean och hur man ser över 
sitt eget ansvarsområde. Man måste främst väcka de anställdas intresse och inflytande för 
utveckling, annars kommer de att gå i gamla rutiner. Ledarna bör föredömligt uppmuntra 
medarbetarna till att tänka utanför ramarna. Det är sådant tänkande som krävs för att uppnå 
högst kvalitet på produkterna, med kortast möjliga ledtid och till lägsta kostnaden.  
 
En förändring av arbetssätten bör göras försiktigt med små steg i taget, för att hinna utvärdera 
om det nya arbetssättet verkligen är bättre. Man kan börja med mindre och lättare 
förändringar, för att sedan gå till mer avancerade och övergripande lösningar. Jämför man 
med The Action Priority Matrix bör man börja med Quick Wins för att därefter gå vidare till 
Major Projects och sist Fill Ins. Den fjärde kvadranten Hard Slogs bör man undvika. 
 
Vissa medarbetare kanske har dåliga erfarenheter av Lean, men ofta beror detta på att 
implementeringen inte har gjorts på rätt sätt. Hur implementeringen av våra lösningsförslag 
kommer att påverka de anställda är svårt att säga. Dock grundar sig lösningarna på problem 
som framkommit under intervjuerna och därför antar vi att en vilja finns för förändring. En 
förändring kan ge mer motivation och engagemang till fortsatt arbete. 

6.4 Hur mycket kan ledtiden reduceras? 
Det är svårt att säga hur mycket ledtiden kommer att minska. Våra lösningar är första steget 
till förbättring och måste ständigt vidareutvecklas och förbättras. Punkterna som ligger under 
rubriken Kunskap i Affinity Diagram kommer att leda till ett effektivare lagarbete och bidra 
till större kunskap och engagemang hos medarbetarna. Rubriken Datasystem leder till 
snabbare design och konstruktion tack vare ett mer strukturerat system och bättre utrustning. 
Under rubriken Konstruktion kommer standardisering att bidra till ett effektivare arbetssätt 
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och ge en bättre överblick över hur processen fungerar idag. Dessa ger en bra grund för 
vidareutveckling. I rubriken Planering finns punkten Visualisering och behövs för att 
engagera medarbetarna i förbättringsarbetet samt åskådliggöra hur allt hänger ihop. Detta 
krävs även för att enkelt kunna se var man kan tillämpa Concurrent Engineering i processen. 
Alltså leder visualisering indirekt till ledtidsreducering, snarare än att direkt inverka på den. 
 
Sammanfattningsvis är det svårt att avgöra hur mycket tid som kan sparas. Det beror dels på 
engagemanget och viljan att förbättras. En grov uppskattning på ledtidsreducering för 
beräkningsprogram för hållfasthet kan vara några dagar. Utrustningen tillsammans med 
arkiveringssystemen bör spara det samma. Standardisering av arbetssätten efter den hittills 
effektivaste metoden bör också spara några dagar. Exempel är att skapa konstruktionsrutiner 
efter de bästa arbetsmetoderna som medarbetarna arbetar efter. Kommunikationen som sker 
bättre tillsammans med tidigare lärdomar kan spara många dagar. Bättre planeringsarbete 
medför Concurrent Engineering vilket kan spara flera dagar. Räknar man ihop dessa blir det 
en ledtidsreducering på en till två veckor. Det kan naturligtvis bli mer med tiden och är till 
stor del beroende av engagemanget i förbättringsarbetet. 
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7 Slutsats 
Projektets mål var att minska ledtiden vid produktionen av kundanpassade ChromaFlow, 
kromatografikolonner. Ledtiden idag är upp till 28 veckor, vilket måste minska för att GE ska 
förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Lösningsmetoden var oklar från början och det 
krävdes av gruppen att utröna vilken metod som var bäst lämpad för uppgiften. 
 
De olika lösningsmetoderna som gruppen har studerat är DFA, modularisering, alternativa 
material, standardelement och Lean. Samtliga utom Lean valdes bort av olika anledningar. 
Exempelvis liten påverkan på ledtid i förhållande till ansträngning eller regelverk som 
begränsar i stor utsträckning. Även att projektet pågick under semestertider begränsade 
informationsinhämtningen såsom intervjuer och studiebesök. 
 
Av de flertalet intervjuer som gjordes märktes ett stort behov av mer strukturerad planerings- 
och konstruktionsprocess. Exempel är avsaknaden av standardrutiner, ouppdaterade 
projektplaner och dåligt fungerande reflektionsarbete vid projektavslut. Med Leans principer 
och verktyg har gruppen tagit fram förbättringar inom konstruktion, kunskap, planering och 
datorsystem.  
 
Gruppen anser att metodvalet var rätt, då det visade sig finnas förbättringspotential i sättet att 
arbeta. Självfallet finns stor förbättringspotential i de områden som valdes bort, dock ansåg 
gruppen att vald lösningsmetod var bäst under rådande omständigheter.  
 
Målet med projektet har uppfyllts. Grovt räknat kan en ledtidsreducering med en till två 
veckor uppnås men resultatet beror på hur engagerat man utför åtgärderna. Om man ständigt 
förebygger slöseri och strävar efter förbättringar kommer man till slut, liksom Toyota, bli 
världsledande på marknaden. 
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Appendix 
Detta kapitel innehåller intervjuer som har varit till grund för arbete. 

Intervju - Magnus Kolsmyr – Projektledare 
 

1. Vad gör du? Vad har du hand om? 
2. Hur ser projektprocessen ut? Finns det en standard ni går efter? 
3. Hur är projektgruppen uppbyggd? 
4. Hur ser hierarkin i ett projekt ut? 
5. Vad gör ni när ni stöter på problem? 
6. Använder ni er av LEAN? 
7. Hur många projekt har ni i snitt per år? 
8. Hur många projekt har ni igång samtidigt?  
9. Var är flaskhalsarna i projekten? 
10. Hur kommunicerar ni mellan olika avdelningar? 
11. Utvärderar ni processen efter varje projektslut? 
12. Hur går rapportering och dokumentation till? Var sparas allt? 
13. Hålls fortlöpande utbildningskurser för de involverade? 
14. Finns det något i projektprocessen som du rekommenderar oss att titta närmare på? 
15. Fakta som vi kan få ta del av? 

 
1) Projektledare från beställning till leverans. 
2) Ja det finns en standard, se pappersbunt i pärmen. Project planning for CBS 
3) Se pappersbunt. 
4) Projektledaren leder projektet, och alla andra gruppmedlemmar är ansvarig för 

sina delar. 
5) Löser dem? Ingen backup-plan. 
6) Viss uppföljning med Lesson learned efter avslutat projekt, men den läses inte. 
7) 60 projekt per år ungefär 
8) Ungefär 4-7 projekt samtidigt, och varje projekt kunde innehålla flera 

kolonner. 
9) Leveranstiden är lång för tuben, nätet och hydrauliken. 
10)  Arbetsmöten titt som tätt, och UM-möten. 
11)  Ja, men kort och ingen tar till vara lesson learned. Ingen bra systematik för 

uppföljning. 
12) Allt sparas i Matrix och Intralink. 
13) För de som vill och är intresserade. 
14) Möjligtvis leveranstiderna av enskilda komponenter. Också att skala upp och 

ned ritningar tar tid. 
15) Project planning for CBS  

 



 

 

 Intervju -  Stefan Eriksson - Sales support engineer 
 

1. Vad är din arbetsuppgift? 
2. Vilka delar skiljer i stort en kundanpassad från en standard? 
3. Olika typer av kundanpassade? Och vad skiljer dem från en standard? 
4. Varför ökar priset vid en viss storlek? 
5. Tror du man kan modularisera kundanpassade? Vilka delar? 
6. Vilka delar tror du har förbättringspotential? 
7. Vilken kundanpassad del tar längst tid att producera/modellera upp? 
8. Vad finns det för konkurrenter? Och hur skiljer sig deras från GE? 
9. Skillnad mellan Chromaflow och dem andra typerna? 
10. Var finner man fakta inom området? Andra kontaktpersoner? 
11. Vad är det för material i kolonnen? 
12. Finns det några bestämmelser vi måste hålla oss till? 
13. Förklara vad nozzel och distansring är för något. Förbättringspotential? 
14. Underhåll av kolonnen? 

 
 
 
 
Genomgång av funktion av kolonntyperna Chromaflow och AxiChrome. Se 
Kolonnuppbyggnad.jpg. 
 



 

 

 Intervju – David Forslund – Konstruktör 
 
 

1. Vad har du hand om? 
2. Vilka delar har du hand om? 
3. Vilka delar skiljer i stort en kundanpassad från en standard? 
4. Vad behöver oftast cadas i en kundanpassad? Finns det någon standard vid cadning av 

olika delar? Vilka tar mest tid vid cadningen? 
5. Material? Sammanfogning? Vilka kan vi kontakta för att få reda på mer om det? 
6. Var tror du att man kan göra förbättringar? 
7. Övrigt. 

 
1) David arbetar med ett TaskForce-projekt om läckageproblem. 
2) Han har hand om CAD, förbättringar, standarder. När han cadar utgår de från 

en standardkolonn och modifierar den. 
3) Olika storlekar på tuben. Kunden efterfrågar bland annat olika ytfinnish och 

extraventiler. 
4) Olika storlekar på tuben. Nozzlarna brukar vara standardiserade. Distributorn 

finns ofta i många olika typer och storlekar i lagerhållning. Joakim Kuiper vet 
mer om service-frågor. Tillverkningsdelen tar absolut längst tid. 

5) Tuben består av antingen stål eller akryl. Oringen består oftast av EPDM men 
en av dem har även silikonkärna med teflon runt. 

6) Titta på olika typer av kundanpassningar. Varför skjuter priset i höjden vid en 
viss storlek? Fråga Stefan.  

7) I Örnsköldsvik (Knightech) sker alla beräkningar om hållfasthet. Olika medier 
är främsta problemet till läkage. Ge har inte så mycket resurser för 
produktutveckling, fråga Per Karlberg mer om saken. 



 

 

Intervju – Joakim Kuiper - Senior service engineer 
 

1. Vad gör du? Vad har du hand om? 
2. Vilka delar brukar behövas bytas? 
3. Vilka delar behöver repareras? 
4. Vilka gör servicen? 
5. Var tillverkas alla komponenter? 
6. Skiljer servicen sig mellan en standard och kundanpassad kolonn? 
7. Övrigt 

 
1) Bereda nya produkter för service. Har hand om service, verktyg, manualer och 

någonting till som han inte minns. 
2) O-ringar, nät, tätningar, bed-support. 
3) Allt byts. 
4) Först kunden själv, sedan till GE Serviceavdelning och därefter till 

konstruktören. 
5) Bopp gör näten utomlands. Bopps återförsäljare i Sverige är Utildi (stavning?). 
6) Ja, det finns färre reservdelar till kundanpassade och oftast inte på lager. T.ex. 

ett nytt nät vid reparation till en 1600 kolonn kan ta 10 veckor att producera. 
Det finns ett 60-tal olika nät till kundanpassade kolonner. 16 olika nät till 
standardkolonner. Ett kundanpassat nät kan kosta uppemot 250 000 kr. O-
ringarna är även de dyra, då det inte finns många tillverkare som kan leva upp 
till alla speciella krav och regler. 

7) Övrigt: 
Skruvförband kan skära fast pga. för hårt hopfäst mellan rostfritt och rostfritt. 
Lägger man rostfritt mot rostfritt kan det bli spaltkorrosion. Teflonpapper 
ligger mellan de rostfria stålskikten.  
 
Endast etanol används som smörjmedel då olja är orent.  
 
Kolonnen trycktestas med 1,6 ggr arbetstryck innan leverans. 
 
Dynamiska o-ringar bör bytas varje år. 
 
Nätet finns i olika material, t.ex. plast och stål. Ytterringen kan vara av 14462 
Duplex. Näten fästes med specialverktyg. Verktygen ska inte vara av svartjärn. 
Näten vävs och sintras ihop. 



 

 

Intervju – Jonas Karlsson – Senior res engineer 
 

1. Vad gör du? Vad har du hand om? 
2. Kan du redogöra för vilka packmetoder som finns? 
3. Vad finns det för problem vid packning? 
4. Vad finns det för olika medier? Vilket är svårast att packa? 
5. Vad forskar du om just nu? 
6. Vi funderar på att kika närmare på att standardisera näten. Vid packning – är det nätet 

eller distributorplattan som tar belastningen vid trycket från adaptorn? 
7. Vid packning – behöver man ta hänsyn till att nätet alltid ligger dikt an mot 

kolonntubens bottenkant? 
8. Finns det något du rekommenderar oss att titta närmare på? 

 
1) Packning. Support för ChromaFlow 
2) Pack in Place – packningsstationspump -> nozzel sprutar ut mediet och fyller 

kolonnen med mer än det får plats. 
3) O-ringarna läcker, av hård medie t.ex. kaptogel. 
4) Kaptogel är svårast, kräver höga flöden för att packa. Bättre nozzel krävs. 
5) O-ringar. 
6) Visste inte. 
7) Visste inte. 
8) Nej. 



 

 

 Intervju – Mats Hansson – Teknisk projektledare 
 

1. Vad gör du? Vad har du hand om? 
2. Uppdateras designen på kolonnen? T.ex. är det samma kolonn nu som för 10 år sedan? 

Hur ofta uppdateras den? 
3. Hur gör ni med idéer som kan förbättra konstruktionen? 
4. Vad gör ni mellan olika projekt? Uppstår någonsin väntetid? 
5. Får ni göra omarbete på vissa delar? T.ex. för lång/kort, fel ytjämnhet osv. 
6. Gör ni överarbete på delar, när kunden inte ens kräver det? T.ex. om de inte behöver 

lika fin ytjämnhet som standard. 
7. Går ni på vidareutbildning?  
8. Vad är standardiserat? Hur är systemet uppbyggt (för att hitta komponenter som redan 

är gjorda)? 
9. T.ex. vilka delar behöver man ändra på vid konstruktion av en CF1200 i jämförelse 

med en CF1000. 
10. Har ni något förbättringsteam? 
11. Hur sker beställningarna av komponenterna? Cadas alla -> beställning eller allt 

eftersom? 
12. Skruvarna (36st) i undre distributorplattan – behövs så många? Vaccum? 
13. Övrigt 

 
1) Design leader mechanics. Teknisk projektledare. 
2) Det har den gjort, men endast mycket lite. Mest när det har varit småfel som 

inte passar. 
3) Kom inte ihåg vad programmet hette, återkommer. Många sitter möjligtvis 

inne med idéer som inte kommer ut. 
4) Uppdateringar, sådant som de inte hinner med under projekttiden. 
5) Ganska sällan, ibland brukar det vara något fäste som behöver ändras. 
6) Det brukar oftast inte göras ändringar. 
7) Nej. Isf sällan. 
8)   
9) Allt, utom nozzeln. 
10) Nej 
11) De försöker göra klart alla delar och sedan till beställning, men vissa delar 

skickas det order på i tidigt skede. 
12) Ja, det ska motstå vaccum. 

 
Övrigt: Slipningen på utsidan är svårast och dyrast. Fin ytjämnhet utvändigt kan behövas för 
att rengöring ska förenklas.  
 
Här på CBS finns 9 mechanics varav 5 är konsulter. Det tar lång tid att lära upp konsulterna. 



 

 

Intervju – Per Karlberg – Produktchef för storskaliga kolonner 
 

1. Vad gör du? Vad har du hand om? 
2. Vilka använder kolonnerna? Kundgrupper? 
3. Hur ser produktionskedjan ut? Från vagga till grav? 
4. Hur mycket skiljer priserna mellan kundanpassade och standard? Varför skjuter 

priserna i höjden efter en viss storlek? 
5. Hur mycket skiljer sig chromaflow ledtids-mässigt gentemot den nya utformningen? 
6. Underleverantörer av delarna? Några bra kontaktpersoner där? 
7. Finns några konkurrenter? 
8. Var kan vi få tag på extra information? Exempelvis manual, bilder, PowerPoint, 

böcker? 
9. Finns det några speciella områden som du rekommenderar oss att titta extra noga på? 
10. Kan vi göra ett studiebesök till fabriken i Lycksele? För bättre koll på material? 
11. Övrigt. 

 
1) Per är produktchef för storskaliga kolonner (>300mm), Axichrome och 

Chromaflow, 
2) Kundgrupperna är Bio-pharma Industries alltså t.ex. läkemedelsföretag, bio-

teknik och mejerier. 
3) Standard: Order på artikelnummer → Produktionsorder (tar 8-11 veckor) 

Kundanpassade: Kunden skickar spec. till CBS → Offert skickas till kunden 
→ Design review görs → Produktionsorder. 

4) En CF1200 är ungefär 3x dyrare än en CF1000. Priser på custom beror ofta på 
råvarupriser, beräkningsstandarder, olika specialkomponenter m.m. 

5) CF: 12-14 veckor. 
AC: 6-10 veckor.  
Custom CF: 25-30 veckor. 

6) Texor. 
7) Pall (största konkurrent), millibor, Biorab, Novasep 
8) Han ska överlämna USB-minne med information, har han inte gjort det innan 

till torsdag/fredag ska vi påminna honom. 
9) Prisindex på material och priset för olika ytfinheter. Fråga texor vad de anser 

är konstnadsdrivande. 
10) Ja, hör med Björn. 

 
11) Övrigt: Hör med Josef om fler kontaktpersoner.  
 
Akrylplast används inte ibland pga. insyn i kolonnen (kan uppfattas ofräscht med t.ex. 
orenheter) och akrylplasten är inte kompatibel med t.ex. alkohol då den krackelerar vid 
kontakt.  
 
ASME-reglerna godkänner inte akrylplast. Längst tid vid produktionen är tuben, 15 veckor. 
Tuben tar längre tid att göra i akryl än stål. Stefan vet mer om hur lång tid det tar att 
producera kolonnerna. 



 

 

 
Diagrammet ovan illustrerar en tidplan för ett generellt projekt (del 1 av 3). 



 

 

 
Diagrammet ovan illustrerar en tidplan för ett generellt projekt (del 2 av 3). 



 

 

 
Diagrammet ovan illustrerar en tidplan för ett generellt projekt (del 3 av 3). 



 

 

 
 
Diagrammet ovan illustrerar Pulsen, ett verktyg som åskådliggör projektens förlopp. 




