
Del en av denne artikkelserien finner

du i MP 13/05.

Filosofien bak reduksjon av dødtid

- Prosessen

Å redusere dødtid krever god infor-

masjon etterfulgt av formålstjenlige

tiltak. Gjennom å studere alle de

nødvendige stegene har vi laget en

prosessmodell, som presenteres i

flytdiagrammet under, figur 3.

Å innse at reduksjon av dødtid må

oppfattes som en prosess er det før-

ste og viktige skrittet mot å oppnå

det definerte målet. Det åpner for å

bruke etablerte strategier som for

eksempel BPI (Business Process Im-

provement), for effektive forbe-

dringer. Til hver del i prosessen hører

det selvfølgelig til betingelser for å

kunne oppnå ønsket resultat. Gene-

relt sett kan prosessen fungere til-

fredsstillende bare dersom alle in-

volverte personer har verktøyene og

overbevisningen til å kommunisere

og jobbe godt sammen. Dermed

spiller den menneskelige faktoren

en viktig rolle i registrerings-, ana-

lyse- og forbedringsfasen.  

Funksjonstilnærming 
(til produksjonsinstallasjon/er))
En prosessorientert tilnærming til

dødtidreduksjon er viktig, men et

annet essensielt element i filosofien

vår er beskrivelsen av produksjons-

prosessen i termer av funksjoner, så

langt det er mulig. Hvert steg i pro-

duksjonsprosessen, hver operasjon

på produktet, kan oppfattes som at

produktet tilføres en funksjon. Hver

funksjon kan ses som resultatet av

to eller flere underfunksjoner osv. På

denne måten kan produksjonspro-

sessen visualiseres som et tre: Ho-

vedproduksjonsprosessen er stam-

men til treet, grenene er funksjo-

nene og underfunksjonene og de

minste kvistene er de elementære

maskindelene. Med en slik beskri-

velse kan alle funksjonsfeil tilskrives

en funksjon som ikke kan utføres

skikkelig. Jo mer man vet om årsa-

ken, jo bedre kan registreringen av

funksjonsfeilen utføres. Å se proses-

sen på en slik måte har disse forde-

lene:

- Den krever ikke detaljert kunn-

skap om anvendt teknologi. Tek-

nisk og forretningsadministrativ

informasjon smelter sammen. In-

formasjonen blir ikke-teknisk,

den:

• er også forståelig for dem som

ikke er teknikere. Dette øker

kunnskapen om, og kommuni-

kasjonen mellom, ulike disipli-

ner når løsninger skal finnes. 

• gjør det mulig for (den øvre) le-

delsen å bruke ulike steder som

referansenorm ved å analysere

prosessen på høyere nivåer (et

av prinsippene til word class

manufacturing):

- Fordi det ikke gjøres forskjell på

mellom tekniske og produksjons-

avhengige funksjonsfeil, for-

svinner den ofte uheldige ”kon-

kurransen” mellom for eksempel

teknisk avdeling og produksjons-

avdelingen (og deres budsjetter).

Dermed vil integreringen mellom

avdelingene bli bedre.

- Etter at maskineriet til prosessen

er erstattet er det bare de bare de

dypere nivåene til treet som må

tilpasses. På høyere funksjonsnivå

er det ingenting som vil forandre

seg. Dermed blir det ingen hull i

analysen av installasjonen. 

Denne funksjonsdefinisjonen av

produksjonsprosessen vil være me-

get nyttig i registreringsdelen til

dødtidreduksjonsprosessen og er

avgjørende for analysedelen.  
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Den menneskelige faktorens rolle i
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