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Förord 

Detta examensarbete är det sista momentet min utbildning på civilingenjörsprogrammet 

industriell ekonomi med inriktning på industriell logistik vid Luleå tekniska universitet. 

Examensarbetet har i huvudsak genomförts på Autoliv i Vårgårda, men delvis även på 

Autoliv i Gent under hösten och vintern 2007/2008.  

 

Författaren vill framförallt tacka sina handledare; Stefan Janols kvalitetschef på ALS och 

Diana Chroneer på avdelningen för industriell organisation vid LTU för deras engagemang, 

värdefulla tips och idéer. Författaren vill även rikta ett stort tack till alla de personer som 

bidragit med information och gjort arbetet möjligt att genomföra. 

Vårgårda, mars 2008 
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Abstract 

Today’s market is more demanding for companies than ever. The companies are forced to 

rethink and change their business strategy to be able to survive on the market. Nowadays, the 

companies are forced to concentrate on making the processes better, improving the quality on 

the products and keeping the costs down. The costs of poor quality affect the profitability and 

it is not unusual that the costs are as high as 10-30% of a company’s turnover. The company 

Autoliv is constantly working with lowering the costs for poor quality. When a sequence 

centre in Gent is shut down it is more important than ever to map out were the costs of poor 

quality are hidden. 

The purpose with this master thesis is to map out, before and after the sequence centre in Gent 

is shut down, the information and product flow for the product group inflatable curtain. For 

this purpose, value stream mapping is used as tool. The goals, with the value stream mapping 

as background, are to identify waste of a Lean Production perspective and make visible were 

the costs of poor quality are hidden in the flow. The goal is also to give suggestions on how 

waste could be reduced and how costs of poor quality could be avoided or eliminated in the 

future changed flow. 

The analysis showed that stock, waiting and overproduction are the types of waste that are 

occurring in the value stream for the product. When the sequence centre is shut down in Gent 

the lead time for the inflatable curtain could be reduced in average from 15,1 days to 10,6 

days. The reason for poor quality, for a specific model, could be the handling of the 

assembled inflatable curtain, the design of the clip and the packaging. 

To lower the fixed-term capital Autoliv is recommended to reduce the stock keeping time for 

all material in the material stock and in the inventory for assembled products. To reduce the 

buffer stock in the cells the operators should rotate more often and thus get as close as 

possible to a one-piece-flow. The waiting time that occurs between stations could be 

eliminated with an extra fixture. The author is also recommending Autoliv to work more with 

securing the quality at stations were the quality is poor for a specific model. The improvement 

of the stations should be made before the sequence centre in Gent is shut down. This way 

Autoliv is able to verify their effort. At last Autoliv is recommended to give the operators 

more responsibility to do preventive maintenance before every shift. 

 

 

 

 



 

 Sammanfattning  

 

 

iii 

Sammanfattning 

Konkurrensen för företag är med dagens marknad mer krävande än någonsin. För att kunna 

hålla sig kvar på marknaden på bästa sätt tvingas företagen att tänka om och byta 

affärsstrategi. Företagen satsar numera på att ständigt göra processerna bättre, förbättra 

kvaliteten på produkterna och hålla kostnaderna nere. Kostnaderna för bristande kvalitet 

påverkar lönsamheten och det är inte ovanligt att kostnaderna uppgår till mellan 10-30% av 

ett företags omsättning. Att ständigt arbeta med att minska kvalitetsbriskostnaderna är något 

som också görs på Autoliv. I samband med nedläggningen av sekvenscentret i Gent är det än 

mer aktuellt att kartlägga var kvalitetsbristkostnaderna uppkommer.   

Syftet med examensarbetet är att kartlägga informations- och produktflödet för 

produktgruppen krockgardin före och efter nedläggningen i Gent. För att kunna genomföra 

kartläggningen används verktyget värdeflödesanalys. Med värdeflödesanalysen som bakgrund 

är målen att identifiera slöserier ur ett Lean Production perspektiv och klargöra var 

kvalitetsbriskostnader uppstår i flödet. Målet är också att kunna ge förslag på hur slöserier kan 

reduceras och hur kvalitetsbriskostnader kan undvikas eller elimineras vid ett framtida 

förändrat flöde. 

Analysen visade att lager, väntan och överproduktion är de former av slöseri som förekommer 

i värdekedjan för produkten. Det visade sig också att ledtiden för krockgardiner reduceras i 

genomsnitt från 15,1 dagar till 10,6 dagar då sekvenscentret i Gent läggs ned. Orsaken till 

kvalitetsbristerna, för en specifik modell, kan vara hanteringen av den färdigmonterade 

krockgardinen, clipsets utformning och emballaget. 

Företaget rekommenderas att reducera lagerhållningstiden för samtligt material för att minska 

det bundna kapitalet i form av materiallager och färdigvarulager. Buffertlagren i cellerna kan 

reduceras genom att operatörerna roterar oftare och på så sätt kommer så nära ett 

enstycksflöde det går. Väntetiden som förekommer mellan stationerna kan åtgärdas med en 

extra uppsättning årtullar. Författaren rekommenderar också att Autoliv arbetar med att 

kvalitetssäkra stationerna där kvaliteten brister för en specifik modell. En sådan förbättring 

bör göras innan sekvenscentret läggs ned så att det finns en möjlighet att verifiera insatsen. 

Slutligen rekommenderas Autoliv att lägga mer ansvar på operatörerna i form förebyggande 

arbete inför varje skift.  
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Ordlista 

ALB – Autoliv Belgien 

ALS – Autoliv Sverige AB, Vårgårda 

APS – Autoliv Production System 

APS-D – Autoliv Problem Solving Database  

Combitainer – Emballage som krockgardinerna transporteras i 

Diffusorör – Rör som gasgeneratorn läggs i innan de crimpas ihop 

FLA – Autoflator, Vårgårda  

GP12 – Kontrollstation 

IC – Inflatable Curtain, krockgardin  

P11 – Projektnamn för Volvos S40 krockgardin 

P12 – Projektnamn för Volvos V50 krockgardin 

P14 – Projektnamn för Volvos C30 krockgardin 

P24 – Projektnamn för Volvos S60 krockgardin 

Rail – Ränna med kanbankort 

SILS – Supply In Line Sequence 

VCC – Volvo Car Corporation  

Transportsäkring – Sitter ihop med gasgeneratorn och försäkrar att inget händer vid 

förflyttning 

Årtullar – Fixtur som bagarna placeras i efter vikstationen 
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1. Inledning 
I inledningen beskrivs bakgrunden och problembeskrivning som mynnar ut till syftet och 

målen med examensarbetet. Därefter nämns de avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 

I en värld med en intensiv konkurrens pressas företag till att tänka om för att kunna hålla sig 

kvar på marknaden. För att kunna möta konkurrensen har företag tvingats byta affärsstrategi 

och satsar numera, mer än tidigare, på att förbättra sina produkter och processer. Arbete med 

att ständigt göra processerna bättre, reducera ledtider, förbättra kvaliteten på produkterna och 

samtidigt hålla nere kostnaderna är idag vardagligt arbete inom en verksamhet. (Tan et al., 

2000) 

Genom att effektivt arbeta med att minska kostnader för bristande kvalitet rensas det icke 

värdeskapande arbetet bort utan att riskera att de värdeskapande kostnaderna minskas, som 

vid sedvanliga besparingsårgärder. Ett företags lönsamhet påverkas vanligtvis i stor 

utsträckning av kostnader för bristande kvalitet. Det är inte ovanligt att kostnaderna uppgår 

till mellan 10-30% av ett företags omsättning. Att arbeta med att minska ett företags 

kvalitetsbristkostnader är i dagsläget av stor vikt för många företag i Sverige. Det är däremot 

inte alltid självklart hur detta ska ske på ett företag. En del kostnader är lätta att upptäcka och 

eliminera, andra inte. (Sörqvist, 1998) 

Bristande kvalitet i produktionen medför att det behövs stora mellanlager för att kunna täcka 

upp störningar i tillverkningen så att det inte bli konsekvenser för andra led i värdekedjan. 

Genom att arbeta med att öka den interna kvaliteten kan mellanlagren minskas och kapital 

frigöras. (Bergman et al., 2001) 

Autoliv är en koncern som tillverkar bilsäkerhetsprodukter i form av säkerhetsbälten, 

krockkuddar och krockgardiner. Autolivs tillverkningsstrategi innebär att produktionen av 

komponenter sker på relativt få platser i världen. Men för att leva upp till Lean-konceptet, att 

kunna leverera just-in-time, har företaget sina monteringsfabriker i nära anslutning till 

kunden. De har även en del sekvenscenter som är belägna i kundens tillverkningsfabrik eller i 

närheten av kunden.  

Krockgardiner som detta examensarbete berör, monteras först i Vårgårda för att sedan skickas 

ner till sekvenscentret i Gent (ALB) innan det levereras SILS (Supply In Line Sequence) till 

Volvo. Inom en snar framtid kommer produkt- och informationsflödet att förändras då 

Autoliv har för avsikt att avveckla sekvenscentret i Gent. Anledningen till nedläggningen av 

ALB är att Volvo valt att själv ansvara för sekvenseringen. Detta blir möjligt genom att anlita 

ett logistikföretag, som sekvenserar produkter från ALB och diverse leverantörer in till 

Volvofabriken. Från och med maj år 2008 tar det externa logistikföretaget över 

produktionsflödet helt och hållet. Volvo kommer även själv ansvara för informationsflödet 

mellan aktuella parter. 
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När artiklarna anländer till ALB i Belgien från Vårgårda finns det möjlighet att korrigera 

eventuella fel på artikeln. Det kan vara bra som extrabuffert, men målet är att allt ska vara rätt 

från början.  

1.2 Problembeskrivning 

Sekvenscentrets huvudsakliga uppgift är att leverera SILS till Volvo, detta görs således, men i 

dagsläget utförs även kvalitetskontroller när det är nödvändigt. Kvalitetskontroller är 

följaktligen ingen huvuduppgift för ALB utan genomförs endast om något fel upptäckts 

antingen på Volvo eller på ALS. Detta innebär i sin tur att när krockgardinerna anländer till 

ALB från ALS finns det även möjlighet att korrigera eventuella fel på modulerna. I vissa fall 

kan det röra sig om kontroller och korrigeringar som utförs på en viss modell dagligen under 

en längre tidsperiod. 

I samband med nedläggningen av ALB kommer möjligheten att kontrollera modulerna att 

försvinna. Detta då den externa aktören inte har något eget intresse av att leverera 

kvalitetssäkrade moduler utan förutsätter att de är det när de anländer. På så vis är det en 

fördel med sekvenscentret som ingår i Autolivkoncernen och har egenintresse av att leverera 

tillförlitliga moduler. Nackdelarna med sekvenscentret är att det finns en ”sista möjlighet” till 

kontroll innan modulerna ska levereras till kund utanför koncernen och detta kan medföra att 

arbetet med att säkra kvaliteten på modulerna på ALS inte fortlöper som det borde. Att utföra 

kvalitetskontroller, först på ALS och ibland även på ALB, är inte bara kostsamt för företaget 

utan även tidskrävande. Det är dock ibland nödvändigt för att undvika att leverera produkter 

med fel till Volvo. Dessa kontroller genomförs ofta med personal från bemanningsföretag, då 

ALB inte är dimensionerat för det extra kvalitetsarbete som ibland uppstår. 

1.3 Syfte och mål  

Syftet med examensarbetet är att kartlägga informations och produktflödet för 

produktgruppen krockgardin med verktyget värdeflödesanalys före och efter nedläggningen 

av ALB. Med värdeflödesanalysen som bakgrund är målen följande i examensarbetet: 

 Ur ett Lean Production perspektiv identifiera slöserier i flödet och ge 

förbättringsförslag på hur de kan reduceras. 

 Klargöra var i flödet kvalitetsbristkostnader uppstår och ge förslag på hur dessa kan 

undvikas och minskas vid ett framtida förändrat flöde. 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet begränsas av att värdeflödesanalysen endast innefattar krockgardiner som levereras 

till Volvo Gent i Belgien och som går via Autolivs sekvenscenter i samma land. Det är i 

dagsläget fyra varianter av krockgardiner som appliceras i Volvos mindre bilmodeller, alltså 

S40, S60, C30 samt V50. Den fysiska avgränsningen innebär att arbetet sträcker sig från 

Autoliv Vårgårda till och med Autoliv Belgien. 
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2. Företagspresentation av Autoliv 
Företagspresentationen börjar med en kort sammanfattning över Autolivs historia och 

övergår sedan till Autoliv i dagsläget. En presentation ges också över Autoliv i Vårgårda och 

Autoliv i Belgien. Sista delen av avsnittet behandlar Autoliv Production System, APS. 

2.1 Autolivs historia 

1953 grundades AB Lindblads Autoservice i Vårgårda av bröderna Stig och Lennart 

Lindblad. Autoliv har sina rötter i brödernas företag, som huvudsakligen utförde 

bilreparationer. Lindblads Autoservice genererade dock inte den lönsamhet som bröderna 

hade hoppats så de satsade på att starta eget på varsitt håll 1955. (Nilsson, 2003) 

Lennart behöll namnet AB Lindblads Autoservice och började 1956 tillverka statiska 

tvåpunktsbälten, se figur 2:1. Efterfrågan på säkerhetsbälte växte under de kommande åren, 

men det var fortfarande inte standard i 

nytillverkade bilar. (Ibid) 

Volvo var den första biltillverkaren i världen som 

införde säkerhetsbältet som standardutrustning, 

året var 1958. Året därpå initierades produktionen 

av statiska trepunktsbälten och 1962 

introducerades även trepunktsbältet för 

importerade fordon. Lindblads Autoservice 

huvudsakliga kunder var svenska agenturer för 

Ford och Renault. I takt med att åren går ökar 

också försäljningen och varumärket ”LIV” blev 

välkänt. 1968 ändrar företaget namn och det nya 

namnet är Autoliv AB. (Ibid) 

 

Figur 2:1. Tvåpunktsbälte år 1956. (Autolivs intranät) 

I samband med oljekrisen 1974 sjönk försäljningen för Autoliv och i kombination med 

omfattande investeringar beslutar sig Lennart för att företagets bästa är att ingå i en större 

koncern. Autoliv AB köps upp av Gränges Weda AB gruppen. Gränges Weda AB köps 

sedermera upp av Electrolux 1980. Sedan följer år av produktutveckling och företaget 

introducerar nya säkerhetsprodukter såsom förarairbag och automatiska bältessystem. 1994 

blir Autoliv börsnoterat i Sverige, det nya bolagsnamnet är Autoliv AB, och sker i samband 

med att Electrolux säljer sitt aktieinnehav. Under de kommande åren sker det många 

organisatoriska förändringar inom företaget, en del sker internationellt. 1997 träder Autoliv 
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AB in i en fusion med det amerikanska bilsäkerhetsföretaget Morton Automotive Safety 

Products och Autoliv Inc 
1
bildades. (Ibid) 

2.2 Autoliv idag 

Autoliv är idag världsledande inom området bilsäkerhet och är leverantör till alla ledande 

biltillverkare runt om i världen. Företaget utvecklar, tillverkar samt säljer bland annat 

krockkuddar, säkerhetsbälten, säkerhetselektronik, pisksnärtsskydd samt bilbarnstolar. 

(www.autoliv.se) 

Autoliv har idag 80 anläggningar i 28 länder runt om i världen, se figur 2:2, med cirka 40000 

anställda. De innehar ungefär en tredjedel av den globala marknaden. Företaget är börsnoterat 

i Sverige och USA. (Ibid) 

I Sverige finns Autoliv i Vårgårda, Motala, Linköping, Hässleholm samt huvudkontor i 

Stockholm. (Ibid) 

 

Figur 2:2. Bild över Autoliv i världen. (Autolivs intranät) 

2.3 Autoliv Vårgårda 

Autoliv Vårgårda, där detta examensarbete mestadels figurerar, fungerar bland annat som en 

monteringsfabrik och sekvenscenter. Det som i huvudsak monteras i Vårgårda är olika 

varianter av krockkuddar, lås till säkerhetsbälten och whiplash-fällbeslag till bilstolar. I 

Vårgårda finns även Autoliv Safety Center och Autoflator AB som också ingår i 

                                                 

1
 Fortsättningsvis benämns Autoliv Inc enbart som Autoliv 

http://www.autoliv.se
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Autolivkoncernen. Autoflator utvecklar och tillverkar hybridgasgeneratorer. Totalt har 

koncernen runt 1000 anställda i Vårgårda.  

Utöver de som är fast anställda inom företagen hyr Autoliv vid behov in personal från 

bemanningsföretaget Contage. Arbetsuppgifterna för Contaganställda varierar allt från 

legotillverkning till kvalitetskontroller. 

2.4 Autoliv Belgien 

Autolivs sekvenscenter i Belgien ligger i Gent med närhet till Volvos 

produktionsanläggningar. Sekvenscentret i Gent har funnits sedan 1999 och har bland annat 

som syfte att leverera SILS till Volvo. På sekvenscentret är det totalt 32 anställda varav 22 

jobbar med sekvensering i produktionen. Sekvenscentret ska som tidigare nämndes läggas ned 

i maj 2008. 

2.5 Autoliv Production System, APS 

Autoliv arbetar efter ett eget produktionssystem, Autoliv Production System (APS), som 

delvis påminner om Toyota Production System. APS är en beskrivning av Autolivs 

företagskultur och det specifika arbetssättet började implementeras under åren 2001-2002. 

Tanken med APS är att alla medarbetare runt om i världen ska arbeta i samma riktning och 

med samma vision för att ständigt förbättra lönsamheten, konkurrenskraften och 

tillfredställelsen hos kund liksom medarbetare. Den metod alla medarbetare ska arbeta efter 

kan ses enligt figur 2:3. (APS boken) 

APS har valts att, liksom Toyota Production System
2
, visualiseras som ett hus med tak, pelare 

och en stabil grund. 

                                                 

2
 APS  liknar TPS, men är utformat efter Autolivs behov. 
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Figur 2:3. APS huset. (Autolivs intranät) 

2.5.1 Husgrunden 
För att uppnå ett starkt och långsiktigt fungerande hus krävs en bra grund liksom kunskap hos 

medarbetare och viljan att utföra ett bra arbete. APS-husets grund utmärks av fem element 

som är följande: 

 Lagarbete: Är ett effektivt sätt att lösa problem och åstadkomma resultat samtidigt 

som det är ett bra sätt att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till de andra 

i laget. Ett lag är starkare än en individ och ett förslag som kommer från en grupp gör 

sig mer till höres än ett som kommer från en enskild individ. (Ibid) 

 5S: Är en metod för tillsyn och upprätthållande av standard på arbetsplatsen som 

innebär säkerhet, renlighet och som är effektiv. De 5S; en är: 

1. Seri, eliminera: Bestäm vad som är eller inte är nödvändigt inom ett speciellt 

område. 

2. Seiton, rätt sak på rätt plats: Var sak har sin egen plats, förslagsvis i närheten 

av där det används. 

3. Seiso, bevara ordningen: Hitta källan till oordning, genomför en grundlig 

städning och avsett en plats för städhjälpmedel. Försöka hitta lösningar till 

lättare städning. 
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4. Seiketsu, standardisera: Definiera ordnings- och städningsuppgifterna genom 

visuella lösningar, scheman och uppföljning. Planera och standardisera 

förebyggande underhåll samt gör allt material lättillgängligt. 

5. Shitsuke, självdisciplin: Respektera de regler som satts upp och förbättra dem, 

utför revisioner regelbundet. (Ibid) 

 Standarder: Autoliv arbetar efter teorin om att standarder är det enklaste och bästa 

sättet att lösa en uppgift på. Att arbeta efter standarder leder till tidiga upptäckter av 

avvikelser, de anställda använder den bästa metoden samt styrning av 

kvalitetsvariationer. Standardarbetet kräver ständiga förbättringar och en kontinuerlig 

uppdatering för att ge bästa resultat. (Ibid) 

 Muda eliminering: Det fjärde elementet av APS-husets grunder innebär maximering 

av det värdeskapande arbete. Detta innebär att en identifiering och eliminering av det 

icke värdeskapande arbetet är en nödvändighet. Autoliv definierar värdeskapande 

respektive icke värdeskapande arbete enligt nedan. (Ibid) 

- Värdeskapande arbete: Är den del av arbetet som en kund är beredd att betala 

för. Aktiviteter som förändrar eller formar material eller information för att möta 

kundens krav. 

- Icke värdeskapande arbete: Aktiviteter som inte medverkar till att förändra, 

forma material eller information. Arbete som kunden inte är beredd att betala för. 

”Enligt Autoliv finns det sju typer av slöseri, överproduktion, omarbete, rörelser, 

inventarier, överarbetning, väntan och transporter”. Den största orsaken till slöseri är 

dock överproduktion eftersom den leder till andra former av slöseri. (Ibid) 

 TPM, Total Productive Maintainance: TPM är ett förebyggande arbetssätt som 

involverar hela arbetsstyrkan att förhindra maskinskada genom att utföra 

grundläggande underhåll dagligen på maskinerna. Metoden främjar också 

självstyrande maskinskötsel samtidigt som den utvärderar behovet av skötsel och 

förbättrar maskinens prestation. Detta görs genom att dagligen utföra underhåll, 

dokumentera utrusningens kapacitet samt att utföra förbättrande aktiviteter. Ett sådant 

arbete medför enligt Autoliv förbättringar av totala utrustningseffektiviteten. (Ibid) 

2.5.2 Pelare 
Byggstenar som krävs på vägen till ett fulländat APS-hus är tre pelare. De tre pelarna 

symboliserar var för sig tre viktiga områden för att medarbetarna ska kunna utföra det arbete 

som APS syftar till. De tre områdena är Just-In-Time, quality first och medarbetarskap. (Ibid) 

Just-In-Time 

Den första pelaren består av sex element och Autolivs mål med pelaren är att ha en 

verksamhet med hög kostnadseffektivitet samt tillverkning av kvalitetsprodukter i rätt tid och 

rätt mängd. Det första elementet är utjämning och kapacitet som innebär planering av 

produktionsvolym och svängningar över en tidsperiod. En utjämning av kundbehovet innebär 
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att det finns en möjlighet att jämna ut behovet av medarbetare, maskiner och material. Autoliv 

producerar enligt processorganisation och uppnår med denna metod ett kontinuerligt flöde. 

Kortare ledtider, obefintliga lager mellan processerna samt ökad effektivitet är några av 

fördelarna med att processerna finns vid en och samma cell. Det tredje elementet kallas 

sugsystem och innebär att alla processer i kedjan är anslutna till kanban. (Ibid) 

Tiden det krävs för att producera en enskild produkt samtidigt som inte kundkrav överskrids 

benämns som takttid. Att leverera ofta och i mindre partier innebär att mindre pengar är 

uppbundet i material och färdigt gods samtidigt som det krävs mindre lagerutrymme. En 

kortare ledtid från material till kund blir också ett faktum när frekventa leveranser utnyttjas. 

Det sjätte elementet behandlar line concepts och det är i sin tur indelat i flexibel kapacitet och 

enstycksflöde
3
. (Ibid) 

Quality first 

Den andra pelaren på APS-huset har tre element som alla handlar om hur kvalitetsarbetet 

inom verksamheten ska bedrivas. För att kunna arbeta med produkter av god kvalitet gäller 

det ha följa tre regler: 

1. Aldrig ta emot produkter med låg kvalitet 

2. Producera ej dålig kvalitet 

3. Skicka dålig kvalitet vidare 

För att förhindra dålig kvalitet på produkterna är det enligt Autoliv viktigt att arbeta med 

kvalitetssäkring på de fyra olika områdena som gör att det går att producera något. (Ibid) 

1. Material: För att kunna tillverka kvalitetssäkra produkter är det en förutsättning om 

materialet från leverantören är av tillfredställande kvalitet. Ett bra samarbete från både 

kundens och leverantörens sida är därför viktigt. 

2. Medarbetare: Ansvar från medarbetaren genom att vara observant, kunna analysera 

situationer och reagera när problem uppstår. 

3. Maskiner: Maskiner som känner igen avvikelser genom att exempelvis ha poka-yoke 

inbyggt, visionsystem för avläsning och information till maskinskötaren via en display 

4. Medarbetare och maskin: För att kunna förebygga defekter i processerna genom att 

göra förändringar i process eller produktdesignen. När fel upptäcks måste det åtgärdas 

för att undvika muda. (Ibid) 

                                                 

3
Enstycksflöde är när överföring från operation till operation sker med en styck i taget. Det krävs 

flödesorienterade produktionsuppläggningar för att enstycksflöde ska kunna användas.  Metoden kan medföra att 

genomloppstiden reduceras. (www.plan.se, 2009-05-16) 

 

http://www.plan.se/
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Kvalitetsmetoder som används inom Autoliv för att säkra kvaliteten i processerna är många 

såsom paretodiagram, statistisk processkontroll, (SPC), quality matrix, orsak- verkan-

diagram, PDCA hjul, problemlösningsprocessen 8D och FMEA. De är alla metoder som på 

olika sätt bidrar till att hitta det aktuella problemet, förhindra framtida problem och lösa dem. 

(Ibid) 

Sex sigma är det sista området i den andra pelaren och används för att förbättra 

tillförlitligheten i processerna. Målet med metoden är att reducera spridningen i en process 

och detta görs enligt fem steg: 

1. Definiera: problemet genom att identifiera viktiga parametrar för såväl kunden som 

leverantören och fastställ vilka som kan vara kritiska för kvalitén.  

2. Mäta: fel frekvensen, definiera därefter krav och bekräfta mätsystemet. 

3. Analysera: var och när defekterna uppstår, identifiera spridningskällorna. 

4. Förbättra: genom att upprätta styrgränser och skärma av möjliga orsaker till 

problemet. 

5. Kontrollera: processen så att den förblir stabil. (Ibid) 

Medarbetarskap 

Den mittersta pelaren i APS-huset står för medarbetarskap och det är medarbetarna på Autoliv 

som står för att APS blir förverkligat. För att nå framgång menar Autoliv att verksamheten är 

beroende av planering, styrning och förbättringar och detta är något som bara en människa 

kan åstadkomma. Därför är medarbetarna viktiga i företaget och en central del av APS. (Ibid) 

Mittersta pelaren består av sex element och de är följande: 

1. Säkerhet/ergonomi: En säker och bra ergonomiskt utformad arbetsplats fås genom 

bra planering av varje arbetsmoment, förebyggande aktiviteter, eget ansvar och 

utbildning inom området. 

2. Flexibilitet och motivation: Ett bra sätt att behålla en noggrann inställning är att 

regelbundet ändra på arbetsuppgifterna. Flexibilitet och motivation visar sig på det 

sättet vara nyckelpunkter. 

3. Disciplin till standard: Att följa standarder är en förutsättning för att det ska kunna 

åstadkommas förbättringar. Varje anställd måste därför ha förståelse för dessa 

standarder för att de ska kunna ge garanti för framgång i arbetet. 

4. Ständiga förbättringar: Det finns alltid möjligheter till förbättringar och anställdas 

delaktighet i problemlösning och funktionslag är en viktig del av det ständiga 

förbättringsarbetet. 
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5. Processer och resultat: Fokusera på processen inte på resultatet. Förbättra processen 

genom underhållsarbete, 5S och kaizen. 

6. Attityd till förbättringar: ”ett bra sätt att analysera en situation utan att döma eller 

klandra, är att ha vana att tala klarspråk”. (Ibid) 

2.5.3 Tak 
Taket på APS-huset representerar Autolivs syften och stöds av grund och pelare. Syftet med 

APS är således att möta kundernas och anställdas behov för att säkra framgången för företaget 

och förbättra samhället. 

Flaggan på husets topp visar Autolivs uppdrag som är: ”Autoliv vill vara den mest pålitliga 

och innovativa partnern, med hög kvalitet och kostnadseffektivitet”. (Ibid) 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder som använts för att kunna genomföra examensarbetet och 

uppnå målsättningarna. Först behandlas vilken forskningsansats som använts för att därefter 

övergå till de insamlingsmetoder som brukats. Vidare kan metodproblemen utläsas och 

slutligen hur arbetsgången för arbetet varit indelad. 

3.1 Forskningsansats 

3.1.1 Fallstudie 
Syftet med en fallstudie är enligt Bell (2000) att studera en avgränsad företeelse ur ett 

händelseförlopp med olika datainsamlingsmetoder under en begränsad tid. Resultatet som en 

fallstudie genererar kan enligt Bell (2000) generaliseras till andra liknande situationer 

beroende av till vilken grad det aktuella fallet liknar andra fall. Vidare menar Bell (2000) att 

fördelen med att arbeta enligt fallstudiemetoden är att det är möjligt att välja en specifik 

händelse för att sedan ta fram de faktorer som påverkar den aktuella företeelsen och få en 

fullständig bild av samspelet. Fallstudier är inte begränsade till en viss tidsdimension utan rör 

sig mellan förfluten tid, nutid och framtid (Olsson & Sörensen, 2007). 

Författaren har valt att arbeta efter fallstudie som undersökningsansats då arbetets syfte 

överensstämmer med ett utav kännetecknen för en fallstudie det vill säga att endast undersöka 

en liten del av ett stort händelseförlopp. Att undersöka en liten del av ett händelseförlopp var 

aktuellt eftersom företaget givit detta i uppgift och riktat in sig på den del av händelsen som är 

intressant för dem. Detta ligger också till grund varför författaren valt att bedriva arbetet som 

en fallstudie. Arbetet har till största del utförts på Autoliv i Vårgårda då författaren har behövt 

ha tillgång till att kunna intervjua personer, utföra tidsmätningar och observera arbetet i 

produktionscellerna. Syftet med arbetet var också att kartlägga och få förståelse för 

värdeflödet för produktgruppen krockgardin för att sedermera kunna dra slutsatser som kan 

vara användbara för Autoliv i framtiden. Huruvida generaliserbart arbetet är, är svårt att 

avgöra beroende på hur andra fall liknar detta. 

3.1.2 Induktiv och deduktiv 
Enligt Olsson & Sörensen (2007) föds allt vetenskapligt arbete ur frågande. Vilka metoder 

som används för att få svar på ställda frågor beror på ur vilket perspektiv som forskaren väljer 

att se saker. I stort kan det vetenskapliga arbetet delas in i två ansatser, den deduktiva eller 

den induktiva ansatsen. 

Om arbetet utövas efter den deduktiva linjen innebär det att slutsatser om enstaka företeelser 

erhålls genom allmänna principer och befintliga teorier (Olsson & Sörensen, 2007). Vidare 

menar Davidson & Patel (2003) att hypoteser härleds utifrån den redan befintliga teorin för att 

sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Den befintliga teorin som används har då fått styra 

över vilken information som ska samlas in, hur den ska tydas och hur den ska relateras till 

teorin. Med befintlig teori som utgångsläge antas objektivitet i forskningen styrkas och 

forskarens subjektiva tolkningar förmodas till en mindre grad påverka arbetet. 
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Det induktiva forskningsarbetet innebär att forskaren utgår från iakttagelser i verkligheten. 

När dessa upptäckter sedan sammanställs bildas allmänna principer som i sin tur kan 

presenteras som en teori (Olsson & Sörensen, 2007). Davidson & Patel (2003) menar att 

ovissheten med att utgå ifrån empiri för att skapa teori är att det empiriska underlaget är 

typiskt för en situation, tid eller människor vilket gör det svårt att bestämma teorins 

generalitet och räckvidd. Vid undersökning med induktiv metod antas de teorier som 

presenteras ofrånkomligen blivit påverkade av forskarens egna tankar och resonemang. 

Författaren har valt att bedriva studien efter en deduktiv ansats. Detta då arbetet börjat med 

litteraturstudier där författaren studerat befintliga teorier inom området. Främst allmänna 

teorier inom Lean Production och kvalitet och även specifika teorier inom områdena som 

TPM, kanban och kvalitetsbristkostnader. De teorier som studerats har sedan delvis fått styra 

över den information som valts att samla in och därefter analyserats. 

3.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Davidson & Patel (2003) skiljer mellan kvantitativa och kvalitativa metoder, som 

karakteriseras beroende på hur den information som insamlats har genererats, bearbetats och 

analyserats. Vid kvantitativa metoder används mätningar för att samla information och där 

bearbetningen sker med statistiska metoder (Ibid). Kvalitativa metoder beskrivs som mjuk 

data, exempelvis intervjuer, där syftet är att få en djupare kunskap än den som fås vid 

kvantitativa metoder (Ibid). 

Bell (2000) menar att både kvalitativ och kvantitativ ansats ofta förekommer i 

forskningsarbete. Detta menar Holme & Solvang (1997) ofta är en fördel framför att bara 

använda sig av en inriktning. 

I detta arbete har båda inriktningarna använts. Kvalitativ data har insamlats i form av 

intervjuer och observationer och har i huvudsak använts till att sammanställa nuläget. De 

kvantitativa data som samlats in är tiden det tar vid varje station för att genomföra de moment 

som ingår i stationen i produktionscellen. Detta för att kunna sammanställa produkternas 

genomloppstid och cykeltider och för att kartlägga flödet och utföra en värdeflödesanalys. 

Tiden vid varje station mättes av författaren med hjälp av ett tidtagarur. Kvantitativa data har 

även insamlats för att kunna fastställa ALS reklamationskostnader och driftsstopp. 

3.2.1 Intervjuer 
Det finns ett antal sätt att utföra en intervju på och när det klargjorts vad som eftersöks gäller 

det att hitta en lämplig intervjuform för insamlandet av information. De intervjuformer som 

finns att tillgå menar, Bell (2000) kan beskrivas längs en horisontell linje där extremerna är 

formell intervju respektive informell intervju. Den formella intervjuarens uppgift är att verka 

som objektiv registrator medan den informella intervjun styrs av den svarandes respons och 

reaktioner. 

De intervjuer som görs i ett tidigt skede hamnar allt som oftast mellan helt strukturerad och 

helt ostrukturerad typ av intervju. Att ge den svarande frihet att prata om vad vederbörande 

intresserar sig för är viktigt, samtidigt som det också är lämpligt att behålla en viss struktur i 
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intervjun. Detta för att säkerhetsställa att ämnesområden och teman som är väsentliga 

behandlas. (Ibid) 

De 14 intervjuer som genomförts under arbetets gång har både varit strukturerade och 

ostrukturerade. Ostrukturerade intervjuer har gjorts kontinuerligt med personal i 

produktionscellerna, planerare, produktionstekniker och kvalitetstekniker efterhand som 

arbetet fortgått. Respondenterna har valts ut av författaren efter diskussion, med handledaren 

på företaget, angående vilka personer som kan vara lämpliga intervjua för att uppnå syftet 

med arbetet. Anledningen till varför just dessa personer valts att intervjua är att de på något 

sätt arbetar med de aktuella produktionscellerna som examensarbetet handlar om och kan 

bidra till att få en så sanningsenlig verklighetsbild som möjligt. De problemområden som 

intervjuerna mestadels handlat om är kvalitetsarbete, produktflödet och informationsflödet. 

Efterhand som arbetet fortskridit har två strukturerade intervjuer gjorts och respondenterna 

har i förväg fått frågeställningar utskickade. De strukturerade intervjuerna har mestadels gällt 

kvalitetsarbetet på ALS och ALB. Data som genererats vid strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer har använts för att få en djupare förstålelse för problemområdet och för det 

kvantitativa data som insamlats.  

3.2.2 Observationer 
Observation är en av de vetenskapliga teknikerna för att samla information och när det görs 

får det ej vara slumpmässig utan systematiskt planerad och informationen bör registreras 

metodiskt. Observation är enligt, Davidson & Patel (2003) ett bra verktyg vid insamlandet av 

information, såsom beteende och händelseförlopp, vid naturliga situationer. Den information 

som erhålles under en observation ligger ofta till grund åt fortsatta studier eller som 

komplement till studier som gjorts med andra tekniker. 

En observation kan utföras på en rad olika sätt, men i stora drag skiljer man på mellan 

strukturerade och ostrukturerade observationer. Vid en strukturerad observation är det oftast 

givet innan observationen börjar vilka händelseförlopp och beteenden som ska observeras. 

Vid ostrukturerad observation är avsikten ofta att utforska och registrera så mycket 

information som möjligt inom ett problemområde. (Ibid) 

Observationerna som utförts är av ostrukturerad form och är gjorda vid ett flertal tillfällen och 

vid samtliga tillfällen under en längre tidsperioder som mer eller mindre motsvarade ett 

arbetsskift. Författaren började med att praktisera på de för ändamålet berörda linorna och 

observerade hur produkt- och materialflödet rörde sig genom linorna och övrigt i fabriken. 

Vidare har tidsstudier gjorts på varje station på linorna och då har även observationer 

genomförts angående stationernas arbetsmoment. Författaren har även varit på studiebesök på 

sekvenscentrena i Belgien och i Arendal och inhämtat information över produktflödet genom 

att observera dess händelseförlopp. Syftet med observationerna har varit att få mer förståelse 

om hur produkterna rör sig genom fabrikerna, möjliga förbättringar på stationerna och mäta 

tiden på varje station för att kunna fastställa ledtider och cykeltider. 

3.2.3 Litteraturstudier 
För att få mer kunskap om teorier och modeller som berör examensarbetet har data erhållits 

från litteraturstudier. Dessa studier har utförts kontinuerligt under arbetets gång och har i 
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synnerhet gjorts på Chalmers huvudbibliotek. De sökord som främst har använts är 

värdeflödesanalys, Lean Production, kvalitetsbristkostnader och forskningsmetodik. 

Sökningen har gjorts på svenska respektive engelska. Den litteraturform som har använts är 

böcker samt artiklar inom aktuellt område och dessa har erhållits genom Chalmers 

huvudbibliotek respektive Luleå universitetsbiblioteks artikeldatabas. 

3.2.4 Primär- och Sekundärdata 
Det finns olika tillvägagångssätt vid insamlandet av data för att kunna besvara arbetets 

frågeställningar. Vilka tekniker som används har sin grund i vad som verkar ge bäst svar på 

frågeställningen i förhållande till den avsatta tiden samt vilka medel som finns att tillgå 

(Davidsson & Patel, 2003). De data som samlas in kan huvudsakligen vara från primär- eller 

sekundärkällor. Primärdata är sådana data som fås från undersökningar under projektets gång 

och som inte tidigare existerat. Sekundärdata är däremot redan existerande data som använts i 

annat sammanhang och som baserats på en primärkälla (Bell, 2006). 

Examensarbetet är baserat på både primär- och sekundärdata. Empirin grundar sig på 

primärdata som insamlats genom att intervjua berörda personer, inom de olika områden som 

varit intressant att studera, samt observationer som gjorts av författaren under praktik i 

produktionscellerna och kontinuerligt under arbetets gång. De sekundärdata som samlats in är 

sådana data som delvis inhämtats från företagets intranät i form av företagsrapporter och 

delvis erhållits vid intervjuer med berörda personer. Dessa har undersökts för att på så vis bli 

insatt i produktflödet, företeelser vid reklamationer från kund och kvalitetskostnader.  

3.2.5 Orsak-verkan-diagram 
Ett orsak-verkan-diagram genomfördes för att ordna teorier som kan vara orsaken till att ett 

clips tenderar att lossna. Genom att observera stationen, operatörer, materialet och metoderna, 

vid olika skift, kunde en rad olika teorier till varför det fanns ett problem med clipsen 

fastställas.  

3.3 Metodproblem 

Vid utförande av ett arbete är det enligt Ejvegård (2003) en förutsättning att 

undersökningsmetoder, såsom mätningar, är reliabla respektive valida för att vara användbara 

och följaktligen ge resultatet ett vetenskapligt värde. Bell (2000) menar att metoden som 

används vid insamlandet måste kritiskt granskas för att sedan avgöra hur tillförlitlig och giltig 

informationen är. Validitet och reliabilitet är enligt Wallén (1996) mått på hur bra mätningen 

är, inte på mätobjektets egenskaper. 

3.3.1 Reliabilitet 
Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på till vilken grad ett mätinstrument eller 

förfaringssätt ger samma resultat vid varje mättillfälle. Enligt Olsson & Sörensen (2007) är en 

mätning tillförlitligt om den vid upprepande tillfällen påvisar samma resultat. Bell (2000) 

anser att reliabiliteten kan påverkas av att respondenten innan svarstillfället upplevt något som 

gjort att den personliga åsikten förändrats.  
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3.3.2 Validitet 
Att enbart koncentrera sig på ett mätinstruments tillförlitlighet kan vara oklokt då reliabilitet 

och validitet har ett visst förhållande till varandra som bör beaktas (Davidsson & Patel, 2003). 

Saknar en fråga reliabilitet saknar den även validitet, däremot innebär det inte att validiteten 

är hög för att reliabiliteten är det (Bell, 2000). Davidson & Patel (2003) påstår däremot att låg 

reliabilitet även innebär låg validitet. Validitet innebär att det som ska undersökas 

överensstämmer med det som faktiskt undersöks (Davidsson & Patel, 2003). Således uppnås 

en god validitet enligt Ejvegård (2003) när det som avses mätas verkligen mäts. 

Under arbetets gång har tidsmätningar gjorts, under en tvåveckorsperiod, för att kunna 

sammanställa genomloppstider och cykeltider. Dessa mätningar har utförts av en person, 

författaren, genom att denna har varit närvarande vid skift vid olika tidpunkter under dygnet. 

Det verktyg som använts vid mättillfällena tidtagarur, penna, papper och post-it lappar. 

Eftersom stationerna bemannas av olika operatörer kan detta även ha påverkat 

tillförlitligheten på så sätt att olika operatörer gör på olika sätt vilket gör att det är nästintill 

omöjligt att erhålla exakt samma tid för olika operatörer. När detta gäller validiteten för 

tidsmätningarna så anser författaren att denna exempelvis har undersökt cykeltiden när det var 

det som var avsett att göra. Cykeltiderna för varje enstaka station innefattar inte enbart 

maskintiden utan även operatörens rörelser det vill säga allt som ingår i en station från det att 

modulen anländer tills den skickas vidare. 

Intervjuerna, har som tidigare nämnts, gjorts både strukturerat och ostrukturerat. För att höja 

reliabiliteten har informationen dubbelkollats. De frågor som ställts till de intervjuade 

personerna anser författaren även vara relevant för ändamålet och därmed valida. 
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3.4 Arbetsgång 

För att få en övergripande bild över hur arbetet i produktionscellerna fungerar började 

examensarbetet med praktik på de fyra olika cellerna. Därefter studerades litteratur över hur 

en värdeflödesanalys bör utföras, se figur 3:1. Kartläggningen av produktion- och 

informationsflödet gjordes med start närmast kund det vill säga på ALB för att sedan fortsätta 

uppströms med ALS. Kartläggningen av de båda områdena gjordes parallellt då detta ansågs 

vara smidigast. Efter att ha sammanställt cykeltider och ledtider påbörjades analysen av för att 

så småningom ge förslag på förbättringar. Därefter gjordes kartläggning över det framtida 

flödet med de förbättringar som rekommenderats. Under tiden som arbetet fortgått har 

författaren studerat litteratur som har ansetts vara relevant. 

 

     Figur 3:1. Schematisk bild över arbetsgången under examensarbetet. 
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redovisas de teorier som examensarbetets analys, slutsats och 

rekommendationer bygger på. 

4.1 Lean Production 

Under våren år 1950 besökte Eiji Toyoda Fords produktionsanläggning i Detroit, USA. 

Anledningen till besöket var att det inte gick bra för Toyota och eftersom Ford, vid samma 

tid, lyckades tillverka mer än dubbelt så många personbilar per dag än vad Toyota producerat 

under 13 år fanns där av allt att döma inspiration att hämta. Eiji studerade Fords 

produktionsanläggning under tre månader och väl hemma i Japan uppdaterades 

produktionsansvarige Taiichi Ohno om vad som fortgick på andra sidan Stilla havet. Taiichi 

insåg snabbt att det inte skulle fungera att kopiera Fords masstillverkning rakt av och etablera 

i Japan utan grundade istället, med inspiration från Ford, Toyota Production System. 

(Womack et al., 1990)  

TPS är även känt som Lean Production och enligt Womack & Jones (2003) går ut på att göra 

mer med bland annat mindre tid, arbetskraft och material och samtidigt tillverka det som 

kunden efterfrågar. Två andra vanliga översättningar på begreppet Lean är enligt Blücher & 

Öjmertz (2007) mager och resurseffektiv. Den sistnämnda säger mer om vad begreppet 

egentligen innebär än det förstnämnda som ger en negativ bild. Blücher & Öjmertz (2007) 

menar att Lean innebär att effektivt nyttja resurser för att skapa värde för kunden, med andra 

ord göra rätt saker och undvika slöseri. 

4.1.1 Eliminera muda 
Muda är motsatsen till värde och innebär i produktionstekniska termer slöseri eller aktivitet 

som inte ger kunden något av värde och därmed inte villig att betala för (Pascal, 2007). Värde 

skapas enligt Womack & Jones (2003) av producenten och det är endast kunden som kan 

definiera vad som är värde för dem. Att dela upp resurser i icke värdeskapande och 

värdeskapande aktiviteter är en väldigt central del i arbetet med Lean menar Blücher & 

Öjmertz (2007). Vidare menar Blücher & Öjmertz (2007) att genom att rensa bort icke 

värdeskapande aktiviteter frigörs på så sätt resurser som kan användas till utveckling istället. 

Storhagen (2003) tycker att det är viktigt att ständigt ifrågasätta vad som är slöseri i allt som 

har att göra med order-, produktions- och leveransprocesserna att göra. Det finns enligt, 

Blücher & Öjmertz (2007) 7+1 typer av slöseri, dessa är följande:  

Överproduktion 

Överproduktion är när att arbeten utförs tidigare än vad som är nödvändigt. Överproduktion är 

den allvarligaste formen av slöseri av den orsaken att det medför andra slöserier (Blücher & 

Öjmertz, 2007). Överproduktion innebär enligt Pascal (2007) kostnader i form av extra 

maskiner, operatörer, material, lager och underhållskostnader till maskiner. Vidare menar 

Pascal (2007) att överproduktion leder till andra typer av muda till exempel rörelse, lager och 

omarbete.  
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Väntan 

Den andra formen av slöseri enligt Blücher & Öjmertz (2007) är vid väntan på att någonting 

ska hända. Exempel på väntan är enligt Pascal (2007) när operatörer står och väntar på att en 

maskin ska bli klar, väntan på material eller vid stopp på linan. Till följd av väntan höjs 

ledtiden för produkten i fråga (Pascal, 2007). 

Lager 

Enligt Pascal (2007) är slöseri med lager när det lagras mer än vad som är nödvändigt. 

Lagringen kan ske i form av lagring av råmaterial, halvmonterade delar och genom produkter 

i arbete. Vidare menar Pascal (2007) att detta uppstår när produktionen inte är länkad med 

efterfrågan. Shingo (1992) anser att lager kan elimineras genom att småserietillverka och 

genom det uppnå så korta genomloppstider att det blir möjligt att styra produktionen. 

Rörelse 

Den fjärde formen av slöseri är enligt Blücher & Öjmertz (2007) när operatörerna utför 

onödiga rörelser när det utför sina arbetsuppgifter. Exempel på rörelser kan vara när 

operatören hämtar material och verktyg. Pascal (2007) anser att slöseri i form av mänsklig 

rörelse är relaterad till arbetsplatsergonomi och en dålig sådan påverkar produktiviteten, 

kvaliteten och säkerheten negativt. Produktiviteten och kvaliteten påverkas negativt av 

onödigt gående, när operatören måste sträcka eller böja på sig för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Arbetsplatsergonomin är enligt Pascal (2007) den nyckelfaktor som påverkar 

säkerheten mest och som vid förändring reducerar mest mänsklig rörelse.  

Omarbete 

Muda för omarbete innebär enligt Pascal (2007) vad som krävs för att korrigera defekta 

produkter. I det omfattas all tid som fordras, nytt material och energi som krävs för att få en 

produkt som kunden efterfrågar. Shingo (1992) menar att omarbete kan elimineras genom att 

ha 100 procentig inspektion på produkterna under tillverkningen. 

Överarbete 

Överarbete är en form av slöseri som enligt Pascal (2007) innebär att produkten bearbetas mer 

än vad kunden efterfrågar. Denna form av slöseri är vanligast på företag som är hängivna att 

uppnå ett speciellt mål inom tekniken och glömmer vad kunden verkligen vill ha. 

Transporter 

En ineffektiv arbetsplatslayout, onödigt stor utrustning samt traditionell batchproduktion 

medför slöseri med transporter (Pascal, 2007). Dessa bör enligt Shingo (1992) först elimineras 

genom en mer genomtänkt arbetsplatslayout och därefter en effektivisering av kvarvarande 

transporter. Pascal (2007) anser att batchstorlekarna bör reduceras för att skära ner på 

transporterna. Även om transporter är slöseri menar Pascal (2007) att de måste få finnas men 

de ska då vara minimerade och ytterst genomtänkta. 
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Medarbetarnas outnyttjade kreativitet 

Den åttonde formen av muda handlar om försummade relationer inom företaget, eller mellan 

företaget och dess kunder och leverantörer. Att ha dålig kontakt inom företaget innebär att 

inte tillvarata medarbetarnas fulla kompetens och därmed eventuellt gå miste om möjligheter. 

(Pascal, 2007) 

 

Figur 4:1, över hur liten del av ledtiden den värdeskapande delen kan vara fritt från Blücher & Öjmertz 

(2007). 

4.1.2 Just-in-Time 
Just-in-Time benämns både som en filosofi och som ett system i litteraturen och är en del av 

de allmänna grundstenarna för Lean Production. JIT filosofin innebär enligt Krajewski et al., 

(2007) att eliminera slöseri genom att skära ner på överflödig kapacitet, lager och att ta bort 

icke värdeskapande aktiviteter. Målet med JIT är enligt Hutchins (1999) att uppnå noll i lager 

genom hela värdekedjan. Vidare menar Storhagen (2003) att JIT är ett hjälpmedel för en 

verksamhet i arbetet med att eliminera allt överflödigt och att göra allt rätt från början. Av 

namnet Just-in-Time är en väsentlig aspekt i arbetet mot att eliminera allt slöseri är att göra 

allt vid rätt tidpunkt. JIT är en metod som innefattar många angreppssätt för att nå fram till ett 

bra resultat. Det gemensamma med de olika angreppsätten är att de alla har som mål att 

eliminera slöseri. Att arbeta med JIT som styrprincip innebär att hemtagningskvantiteten inte 

optimeras utan snarare minimeras. Samma sak gäller för säkerhetslagren som elimineras 

istället för att minimeras. JIT är ett hjälpmedel för en verksamhet att uppnå effektiv logistik. 

(Storhagen, 2003) 

4.1.3 Kanban 
Kanban kan beskrivas som ett visuellt sätt att uppnå JIT system. Kanbanstyrd produktion 

innebär tillverkning enbart när det finns behov. Då skapas en lagerfri tillverkning vilket 

medför att antal produkter i arbete inte överstiger vad som krävs för att hålla samman 
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tillverkningskedjan. Kanban utmärks genom att det är ett såkallat sugande system istället för 

det traditionsenliga tryckande systemet. I ett kanbansystem finns tillverkningsordern endast i 

det sista steget i förädlingskedjan. Detta system, istället för att varje förädlingssteg får en 

tillverkningsorder, bildar en kedjereaktion, se figur 4:2. (Storhagen, 2003) 

 

Figur 4:2, Bild över sugande system, kanbanstyrd tillverkning. (Storhagen, 2003) 

Det finns enligt Shingo (1992) två huvudtyper av kanban, en för tillverkning som innehåller 

operationsinstruktioner och en för leverans med instruktioner för transport. Varje behållare 

som förflyttas i en kanbanstyrd tillverkning ska inneha ett kanbankort med information För att 

få ett kanbansystem att fungera är det viktigt att följa fem regler. (Shingo, 1992) 

Dessa är: 

1. Defekta produkter får inte skickas vidare till nästkommande process i ledet (Verktyg 

för Lean produktion, 1999). 

2. Produkterna måste dras fram till nästa process av kunden, leverantören får ej trycka 

fram produkterna (Ibid). Det antal produkter som kanbankortet visar ska också vara 

det antalet produkter som skickas till nästkommande process (Pascal, 2007). 

3. Endast det antalet som angivits på kortet får tillverkas och i den ordning som de 

mottagits. Finns ingen signal får heller inget tillverkas eller levereras (Verktyg för 

Lean produktion, 1999). 

4. Det måste finnas en viss stabilitet i produktionsvolymen över tiden. Genom att ha 

korta ställtider, förebyggande underhåll och planerad utjämning kan svängningar i 

volymer hållas till ett minimum. (Ibid) 

5. Flytten av tomma och fulla emballage samordnas till endast en transport. (Ibid) 

 

Heijunkatavla 

Lean Production kan enligt Womack et al., (2007) karaktäriseras som väldigt flexibelt 

tillverkningssystem vad gäller byte av produkter vid tillverkning. Ett verktyg som kan 

användas för att jämna ut produktionen vid Lean Production och därmed JIT är en 

Heijunkatavla. Ordet Heijunka innebär att blanda och sprida ut produktionsvolymen jämt över 

tiden. Tavlan används för att visuellt visa vad, när och hur många produkter som ska 

tillverkas. Heijunkatavlan fylls vanligtvis dagligen med kanbankort, baserat på dagens order, 
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av produktionsplaneraren. En Heijunkatavla kan se ut på olika sätt beroende på hur frekvent 

orderna kommer in, ledtiden och hur standardiserad produkterna är (Pascal, 2007). 

4.1.4 TPM-Total Productive Maintenance 
TPM är ett arbetssätt för att höja den totala utrustningseffektiviteten och för att utveckla ett 

företags produktiva processer. TPM konceptet bygger på att förändra företaget till det bättre 

genom att förbättra de förädlande processerna, maskinutrustningen och personalen 

(Ljungberg, 2000). Arbetet med TPM är kopplat till direkt operatörsengagemang (Storhagen, 

2001). TPM bygger enligt Ljungberg (2000) på tre fundamentala byggstenar som är följande: 

1. Driftsuppföljning: Är en central del av TPM och räknas som bakgrunden till det 

analytiska arbetet som genomförs i förbättringsarbetet. Syftet med driftsuppföljning är 

att det som inte mäts kan inte styras och det som inte kan styras kan heller inte 

förbättras. För att kunna förbättra en process krävs det kunskap om verksamheten som 

fås genom att kontinuerligt utföra mätningar. (Ibid) 

2. Operatörsunderhåll: De grundläggande förutsättningarna för störningsfri produktion 

är rengöring, inspektion och motiverade operatörer. Operatörerna är de som tillbringar 

mest tid vid maskinerna och har i regel kunskap och erfarenhet om utrustningen och 

de störningar som uppstår. (Ibid) 

3. Förbättringsgrupper: Förbättringsgrupperna räknas som de aktiva styrkorna inom 

TPM. Kompetens kan tas tillvara på genom att bilda grupper med operatörer och 

reparatörer som samarbetar för att gemensamt komma fram till förbättringar och 

lösningar till olika produktionssituationer. (Ibid) 

För att lyckas med TPM konceptet anser Ljungberg (2000) att det krävs att operatörerna vill ta 

mer ansvar, vill att laget ska lyckas och stödjer sina medarbetare. Underhållspersonalens nya 

roll blir, istället för att arbeta med akuta underhåll, att arbeta med att få bort de kroniska 

problem som kan tynga maskinerna. 

4.2 Kvalitet och lönsamhet 

4.2.1 Kvalitetsbegrepp 
En av definitionerna för kvalitet är enligt Sörqvist (2001) ”lämplighet för användning”. 

Definitionen är kundorienterad och betonar att ”göra rätt saker” och innebär att produkten ska 

vara lämplig för användning under alla skeden från exempelvis marknadsanalys till 

destruktion. Graden av kundtillfredsställelse det vill säga den upplevda kvaliteten för kunden 

beror på kundens förväntningar före köp, kundens värdering av utfallet efter köp samt 

företagets och produktens image. (Ibid) 

Bergman & Klefsjö (2001) definierar begreppet kvalitet enligt följande: ”Kvaliteten på en 

produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar”. Detta innebär att det inte alla gånger är tillräckligt att uppfylla kundens 

förväntning utan de måste också överträffas så att kunden blir hänförd över produkten i fråga. 
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Vidare menar Bergman & Klefsjö (2001) att en förtjust och nöjd kund blir en återkommande 

och trogen kund. 

4.2.2 Lönsamhet 
Lönsamhet innebär att bedriva ett effektivt kvalitetsarbete så att varor och tjänster, som 

företaget tillhandahåller, levereras och tillfredställer kunderna. Ur det fås nöjda kunder både 

internt och externt. Detta innebär i sin tur, internt ökad motivation hos medarbetarna och 

externt att kunderna återkommer och är beredda att betala ett högre pris. Vid effektivt 

kvalitetsarbete inom en organisation reduceras eller elimineras icke värdeskapande kostnader 

som gör organisationen och dess produkter bristfälliga. (Sörqvist, 2001) 

Lönsamheten för en organisation definieras som kvoten mellan verksamhetens överskott och 

tillgångar, se formel 4:1. Överskottet definieras som skillnaden mellan intäkter och kostnader 

och tillgångar som omsättnings- och anläggningstillgångar. En ökad lönsamhet genom att 

förbättra kvaliteten i en verksamhet kan enligt Sörqvist (2001) nås genom ökade intäkter, 

minskade kostnader samt minskad kapitalbindning i tillgångar. 

gångarTill

KostnaderIntäkter
Lönsamhet


  

Formel 4:1, Kvoten mellan verksamhetens överskott och tillgång. (Sörgvist, 2001) 

4.2.3 Kvalitetsbristkostnader 
”De kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 

verksamhetsprocesser vore fullkomliga”, så lyder definitionen av kvalitetsbristkostnader 

enligt Joseph Juran. Denna definition kan ibland uppfattas som allt för bred vilket i sin tur kan 

innebära att en del icke värdeskapande kostnader som vanligtvis inte relateras till kvalitet 

bedöms vara kvalitetsbristkostnader. En därför mer passande definition för 

kvalitetsbristkostnader är ”den merkostnad som uppstår på grund av bristande kvalitet i något 

led”. Vad som också ska poängteras är att i ett resultatrikt kvalitetsarbete är det lönsamheten 

som ska maximeras, och inte kostnaderna som ska minimeras. (Sörqvist, 2001) 

Kvalitetsbristkostnader kan klassificeras i fyra kategorier, kontrollkostnader, interna 

felkostnader, externa felkostnader och förebyggande kostnader. Dessa definieras nedan. 

 Kontrollkostnader: är kostnader för att kontrollera att produkter och material 

uppfyller de krav som ställs i varje led under tillverkningsprocessen. Exempel på 

sådana är kostnader för inspektion, mottagar- och slutkontroll. (Bergman & Klefsjö, 

2001) 

 Interna felkostnader: definieras som kostnader orsakade av avvikelser från 

kvalitetskrav, och som upptäcks internt innan produkten når extern kund. Exempel på 

sådana kostnader är kostnader för omarbete, kassationer och förseningar. (Ibid) 

 Externa felkostnader: är kostnader som uppkommer på grund av felaktiga produkter, 

och där felet inte upptäckts förrän produkten nått extern kund. Exempel på sådana 
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kostnader är reklamationer, garantikostnader, förlorade intäkter och goodwill-

förluster. (Ibid) 

 Förebyggande kostnader: innefattar kostnader för kvalitetsgynnande åtgärder såsom 

införandet av kvalitetssystem och utveckling av personal. (Ibid) 

Av de fyra kostnadskategorierna anses externa felkostnader vara den allvarligaste. Som 

nämnts ovan kan uppkomsten av brister hos extern kund inte bara medföra badwill utan även 

förlorad försäljning, vilket kan vara svårt att mäta. Kategorin för förebyggande kostnader 

menar Sörqvist (2001) är inte en kostnad för bristande kvalitet utan en kostnad för investering 

i god kvalitet. 

4.2.4 Tillfälliga eller kroniska problem  
Fel och brister som ger stora avvikelser från styrnivån kallas enligt Sörqvist (2001) för 

tillfälliga problem och är sådana som dyker upp och åtgärdas dagligen. För att nå den 

accepterade nivån igen kan problemen i regel korrigeras av medarbetare eller specialister. De 

kroniska problemen är däremot svårare att finna och är ofta dolda och därför också ofta 

accepterade. Kroniska problem har en jämnare avvikelse ifrån styrnivån i jämförelse med 

tillfälliga problem. För att hitta kroniska problem och eliminera dem krävs oftast en 

djupgående analys och ett systematiskt förbättringsarbete. (Sörqvist, 2001) 

4.2.5 Kaizen 
På svenska betyder kaizen ständiga förbättringar och är en filosofi som innebär daglig strävan 

efter perfektion och bibehåll av Lean Production. Målet med kaizen är att stegvis utföra 

förbättringar, oavsett hur små de är, för att uppnå Lean Production det vill säga att eliminera 

slöseri som innebär kostnader utan att tillföra något värde. (Liker, 2004) 

Standardiserat arbete är ett grundläggande kännetecken för kaizen. Standarder definieras som 

regler, handlingssätt och direktiv om hur ett specifikt moment ska utföras. Detta för att alla 

ska kunna lyckas med att genomföra momenten på rätt sätt. Kaizen filosofin främjar 

processorienterat tänkande. För att bättre resultat ska kunna erhållas måste processerna först 

och främst förbättras. (Wittenberg, 1994) 

4.2.6 Jidoka 
Jidoka är ett av de grundläggande Lean koncepten och innebär att vid upptäckten av en defekt 

produkt stoppas produktionen för att inte skicka den vidare nedströms. Metoden bygger på att 

överföra mänsklig intelligens till maskinerna så att den känner av när något är fel och ger 

signal till operatören om detta (Womack & Jones, 2003). Jidoka innebär enligt Pascal (2007) 

att tillverka defektfria produkter genom att kontinuerligt förbättra processens duglighet, 

identifiera och kontrollera defekterna vid stationen och att ge feedback. Vidare menar Pascal 

(2007) enligt gjorda undersökningar, att människan är den minst pålitliga komponenten i ett 

komplext system. 
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Poka-yoke 

Poka-yoke eller felsäkring innebär förebyggande åtgärder för att förhindra att fel görs (Liker, 

2004). En effektiv poka-yoke anordning betyder enligt Pascal (2007) inspektion till 100 

procent av produkterna och ger feedback direkt. När poka-yoke konstruktionen hittar ett fel 

stänger den antingen ner maskinen eller avger en varning. De bästa exemplen på poke-yoke är 

billiga, lätta att använda och utvecklande av operatören själva (Verktyg för Lean produktion, 

1999). 

Det finns tre typer av poka-yoke enligt Pascal (2007): 

1. Kontakt: Fysiska egenskaper används för att föremål endast ska passa på ett sätt och 

på så vis upptäcka kontakt eller icke kontakt. 

2. Konstant antal: Om ett visst antal rörelser och aktiviteter inte genomförs ges en 

varningssignal. 

3. Utförandesekvens: Säkerhetsställer att processteg utförs i rätt ordningsföljd. 

4.3 Förbättringsverktyg 

4.3.1 Orsak-verkan-diagram 
Diagrammet används för att organisera teorier om orsaker till problem på ett strukturerat vis.  

Detta sätt skapar lättare insikt och klarhet om vilka teorier som bör granskas samtidigt som 

det kan klargöra ytterligare aspekter. Detta då mönster och strukturer växer fram i 

diagrammet. Orsakerna till problemet kan identifieras genom att söka inom de 

erfarenhetsmässigt vanligast förekommande områden, management, människa, metod, 

maskin, material, mätning och miljö. (Sörqvist, 2004) 

4.4 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är en arbetsmetod som kan klassas som en typ av benchmarking inom ett 

företag där en specifik process prestation jämförs internt med hur bra processen kan vara. De 

nuvarande värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter jämförs med framtidens 

förändrade flöden efter att slöseri eliminerats (Hines et al., 1999). Värdeflödesanalys är ett 

praktiskt verktyg för kartläggning av nutida tillstånd och identifiering av framtida möjligheter 

(Pascal, 2007). Ett värdeflöde beskrivs enligt Rother & Shook (2002) som alla aktiviteter som 

skapar mervärde samt de som inte gör de, och som krävs för att förädla en produkt. En karta 

över ett värdeflöde ger möjlighet att identifiera var värde skapas såväl som var det finns 

orsaker till slöseri. Målet med kartläggningen är att eliminera slöserier och skapa ett effektivt 

flöde som genererar mervärde i framtiden, allt enligt principerna för Lean Production. 

Värdeflödesanalys hänvisar inte enbart till enstaka delprocesser utan konceptet bygger på att 

ge en överblick av den totala processen.   

Arbetet med kartläggning av ett värdeflöde kan sammanfattningsvis beskrivas enligt fyra steg 

som kan ses i figur 4:3. Första steget innebär att rita en karta över nuvarande tillstånd 
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samtidigt som information samlas ute i fabriken. På så sätt fås även den information som är 

nödvändig för att kunna kartlägga ett bättre framtida tillstånd. Pilarna i båda riktningarna 

mellan nuvarande och framtida tillstånd visar att arbetet med att rita kartorna sker samtidigt. 

Tanken är att kartläggningen av nuläget ska ge idéer om förbättringar till framtida tillstånd 

samtidigt som fakta som förbisetts i nuläget kan kompletteras när framtida tillstånd beskrivs. 

Sista steget innebär att förbereda och påbörja aktiviteter som ska utföras enligt 

förbättringsplanen. När den nuvarande kartan sedan stämmer med hur det numera ser ut i 

fabriken börjar proceduren, med kartläggning framtida tillstånd, om på nytt för att nå ständiga 

förbättringar och uppnå Lean Production. (Rother & Shook 2002) 

               

Figur 4:3, Schematisk bild över stegen i en värdeflödesanalys, fritt från Rother & Shook, (2002). 

4.4.1 Nuvarande tillstånd 
Först bestäms vilken produktfamilj som ska analyseras och därefter i vilken utsträckning det 

ska ske. Detta innebär att det kan vara en eller flera fabriker eller företag som analysen 

utspelar sig på. Produktfamiljen som väljs passerar i det stora hela samma processer och 

utrustning. Kartläggningen börjar därefter med att upprätta kundkraven och detta görs genom 

att produktens värde fastställs enligt kundens egen värdering. Kundkraven skrivs in i 

faktarutan under symbolen för fabrik. Nästa steg är att kartlägga värdeflödets delprocesser och 

lager. Delprocesserna noteras med en processruta med en faktaruta som innehåller 

information om cykeltider, ställtider, antalet operatörer som krävs, maskinens tillgänglighet, 

och arbetstid. Lagren kan vara för färdiga produkter, råmaterial eller lager mellan processerna 

och betecknas med en triangel och antalet produkter som lagerhålls i genomsnitt. Symbolen 

för materialflödet kan liknas vid en bred pil, antingen icke ifylld eller delvis, men kan även 

betecknas som FIFU
4
 (först-in–först-ut) lager. Informationsflödet betecknas med en smal pil 

                                                 

4
 FIFU står för först in först ut. Metoden innebär att order presteras i den ordning de kommer till arbetsstationen. 

(Segerstedt, 1999) 
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som vanligtvis är helt rak, men har ett blixttecken i mitten om informationen sänds 

elektroniskt via datorer. Informationsflödet ritas från höger till vänster i den övre delen och 

materialflödet går från vänster till höger i den undre delen av kartan. Den information 

observerats om verksamheten och som visualiserats på kartan kan nu sammanfattas, se bilaga 

E, förteckning över symboler. En tidslinje upprättas under processrutorna och den totala 

ledtiden för en artikel från råmaterial till färdig produkt kan räknas ut. Nästa steg blir att räkna 

ut tiden för värdehöjande aktiviteter och jämföra den med totala ledtiden. (Rother & Shook 

2002) 

4.4.2 Framtida tillstånd 
En framtida ideal process inleds med att rita en ny processkarta och successivt arbeta med 

följande områden: 

 Antal produkter i arbete är minimalt 

 Snabba omställningar 

 Artiklarna flyter enligt takttid 

 Utrustning och maskiner är tillgängliga vid behov 

 Aktiviteter och processer dras igång först vid kundbehov 

(Verktyg för Lean produktion, 1999) 

Att förverkliga ett framtida tillstånd och införa ett nytt koncept innebär i regel mycket arbete. 

För att underlätta processen kan det vara bra att dela upp värdeflödet i segment som 

automatiskt bildar avgränsningar och gör förändringsarbetet hanterbart. Genom att stegvis och 

systematiskt arbeta sig igenom hela värdeflödet fås slutligen en karta över ett framtida 

tillstånd. (Rother & Shook, 2002) 

Efter att ha ritat upp kartan görs en handlingsplan för genomförandet. Innehållet i 

handlingsplanen består av vad man planerar att uträtta, när det ska ske och vad det inbegriper. 

Vidare innehåller handlingsplanen mätbara mål och tydliga avstämningspunkter som är satta 

vid fastställda tider. För att nå framgång med handlingsplanen är det en fördel om den är 

integrerad med övrig verksamhetsplanering. (Ibid) 

Att förbättra värdeflödet är primärt en ledningsuppgift. Att se det nuvarande flödet, utveckla 

en vision av ett bättre flöde samt att leda genomförandet för ett förbättrat framtida flöde är i 

första hand en ledares uppgift. Detta görs genom att leda medarbetare från berörda 

verksamhetsområden som är involverade i processen. (Ibid) 
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4.5 Logistik 

4.5.1 Lagerhantering 
Lager är ofta nödvändigt samtidigt som det är en resurs som inte är i arbete. Ett lager behöver 

utrymme, binder kapital och kräver hantering. Motiveringen till varför lager behövs är att för 

att snabbt kunna möta efterfrågan och bedriva en störningsfri produktion. (Segerstedt, 1999) 

Det finns enligt Krajewski et al., (2007) fyra typer av lager, två av dem är aktuella i detta 

examensarbete och presenteras nedan: 

 Säkerhetslager: Företag använder sig av säkerhetslager för att fånga upp 

fluktuationer i efterfrågan, osäkra ledtider och leverantörsförändringar. Säkerhetslager 

försäkrar att verksamheten inte stannar om en leverantör missar en leverans, inte 

levererar tillräckligt i antal, produkterna innehåller kvalitetsfel eller om det i 

tillverkningen skulle bli omarbeten eller kassationer. Ett säkerhetslager fås genom att 

lägga orderna tidigare än vad som egentligen är nödvändigt. 

 Pipelinelager: När produkter transporteras från punkt till punkt i ett materialflöde. 

Exempel på detta är lager mellan leverantör och kund. 

En annan typ av lager är enligt Lumsden (2006) processlager och det innefattar produkter som 

är under arbete och som på något sätt måste lagerhållas mellan stationer.  
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5. Nulägesbeskrivning av produktionsflödet 
Kapitlet ger läsaren en förståelse dels för hur krockgardinerna är uppbyggda och dels hur 

tillverkningen av en krockgardin går till på Autoliv i Vårgårda och Gent. Fokus ligger på 

produktionsflödet. 

5.1 Produktbeskrivning 

Krockgardiner började tillverkas 1997 på ALS. Gardinen monteras i bilen ovanför dörrarna, 

se figur 5:1. Gardinens design kan se olika ut beroende på bilens utformning, men principen 

är densamma med en gasgenerator som utlöses vid krock och fyller en bag med gas, se figur 

5:2. 

 

 

Figur 5:1, 5:2. Bildexempel på hur krockgardinen kan vara monterad i bilen och vid utlöst tillstånd. (Autolivs 

intranät) 

5.1.1 P24 
P24 modulen se figur 5:3 sitter i Volvo S60 och började tillverkas på ALS 1997. Den 

hopvikta bagen hålls ihop med ett omsvep. Ett omsvep är ett tight fodral som träs på den 

ihopvikta bagen. 

 

Figur 5:3. Bild på hur P24 modulen är utformad. (Autolivs intranät) 
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5.1.2 P11 och P12 
Modulerna P11 och P12 sitter i S40 respektive V50. Modulerna har en gasledare, som gör att 

den inte är böjbar som de andra modulerna. Gasledaren är omringad av bagen och sitter fast 

ihop med gasgeneratorn. Designen på de båda modulerna är densamma sånär som på 

gasledaren som är olika böjda. 

Figur 5:4. Bild på hur P11 modulen är utformad. (Autolivs intranät) 

 

Figur 5:5. Bild på hur P12 modulen är utformad. (Autolivs intranät) 

5.1.3 P14 
P14 modulen sitter i Volvos minsta bilmodell, C30. Även denna modul har ett omsvep runt 

bagen. Modulen började tillverkas på ALS 2006. 

 

Figur 5:6. Bild på hur P14 modulen är utformad. (Autolivs intranät) 
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5.2 Produktionsupplägg 

De fyra varianter av krockgardiner som detta arbete ämnar undersöka produceras på fyra linor 

på ALS. De fyra varianterna av krockgardiner monteras i produktionscellerna IC1, IC7, IC9 

samt IC13. Varje cell innehåller till antalet mellan fem och nio stationer. Maskinerna körs 

vanligtvis i 2-skift med undantag för IC1 där det endast körs ett skift. Varje skift arbetar 7,6 

timmar och morgonskiftet arbetar mellan 05:54-14:24 och kvällsskiftet mellan 14:24-22:54. 

Antalet personer som arbetar på linorna varierar utifrån vilken produktionstakt som är aktuell 

för tillfället. Operatörerna roterar på stationerna varje halvtimme, men det sker även viss 

rotation när det finns behov för att underlätta för flödet och för varandra. På ALS sker i 

dagsläget ingen framställning utan enbart montering och komponenterna som krävs för att 

tillverka krockgardiner levereras antingen av leverantörer inom Autolivkoncernen eller 

externa leverantörer. 

5.3 Fysiskt flöde 

5.3.1 Produktionscell IC1 
I produktionscell IC1 produceras vänster- och högermoduler till Volvo S60. Cellen består av 

nio stationer uppdelat på höger och vänster sida. Samtliga stationer i cellen behöver en 

operatör för att fungera. Enstycksflöde tillämpas enbart mellan vissa stationer på grund av att 

alla stationer inte är bemannade samtidigt. 

Station 5 

Cellens första station är en vikstation och denna är gemensam för höger- och vänstersidan. 

Bagen viks ihop som ett dragspel för att sedan matas ut på station åtta. Det krävs en operatör 

för att köra vikstationen. 

Station 8 

Efter att ha varit i vikstationen skickas bagen ut till station åtta. Detta sker maskinellt och 

operatören har, innan dess att bagen skickats ut, iordningställt ett omsvep så att när bagen 

skickas ut träs omsvepet automatiskt på. Det är olika omsvep beroende på om det är höger 

eller vänsterbag. Hälften av bagöglorna träs igenom omsvepet samt kontrolleras bagen om 

den ligger rätt i omsvepet av operatören innan denne lägger bagarna på ett avlångt bord som 

utmärker sig som station nio. 

Station 9 

På station nio är det samma operatör som på station fem. Först fästs en etikett på bagen samt 

träs andra halvan av öglorna på bagen igenom omsvepet. En fixeringsplåt monteras sedan i 

ena ändan av bagen innan bagarna läggs höger eller vänsterrännan för att vara nåbara för 

operatören på station 10. 

Station 10 

Operatören börjar med att lägga ut två plåtar i en fixtur innan bagen läggs dit. Bagens etikett 

läses av och sedan nitas plåten och bagöglorna ihop. Nästa moment utgör en B-plåt som 
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monteras, ungefär på bagens mitt, ihop med två bagöglor och clips. Slutligen monteras ett 

tvåstegsclips i andra ändan sett från var fixeringsplåten är placerad. För att utföra dessa 

moment krävs det att stationen är bemannad av en operatör. 

Crimpstation 

På crimpstationen placerar operatören en gasgenerator, ett diffusorör, en tratt och en 

transportsäkring i crimpmaskinen. Under processen placeras gasgeneratorn och tratten i 

diffusoröret och delarna kläms ihop. Innan maskinen matar ut den crimpade gasgeneratorn 

monteras en transportsäkring på den ändan av gasgeneratorn som ska fästas i bagen. 

Operatören tar ut den crimpade gasgeneratorn från maskinen och lägger den i särskilda 

behållare där den lagerhålls till dess att den ska användas på station 20. Det finns en 

crimpsstation i cellen och den förser både höger och vänster sida med crimpade 

gasgeneratorer. 

Station 20 

Operatören börjar med att hämta en crimpad gasgenerator och placerar den i en fixtur och 

läser av etiketten. Skruv och låsbricka monteras innan gasgeneratorn flyttas till en annan 

fixtur där transportsäkringen avlägsnas. Operatören trär därefter en slangklämma över bagen 

och drar sedan delvis bagen över gasgeneratorn. Slangklämman dras därpå åt om bagen och 

gasgeneratorn och en etikett skrivs ut och klistras på modulen. Den färdiga modulen hängs 

sedan upp på en vagn i väntan på att packas. Transportsäkringen återlämnas till 

crimpstationen för att återanvändas. 

Packningsstation 

Efter station 20 hängs bagarna på en vagn för att underlätta på nästkommande station som är 

packning. IC-modulerna packas sex stycken i tio lager i en combitainer per sida. När varje 

lager har packats läses modulerna samt en packkod av. När allt är färdigpackat skrivs 

pallflagga ut och fästs på combitainern som även plomberas. Combitainern placeras på avsedd 

plats för transport till lager vilket innebär att ingen emballering sker i lagerhallen. I 

produktionscell IC1 finns ingen GP12 station, men operatörerna kontrollerar modulerna under 

tiden som de packas. Det sker även kontinuerlig kontroll av modulerna under monteringen. 

Det krävs minst en operatör på packningsstationen. 
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Figur 5:7. Bild på produktionscell IC1, ALS, lista över ingående delar i en produktionscell. Se bilaga I för 

symboler. 

5.3.2 Produktionscell IC7 
Cellen består av en vänstersida respektive en högersida och med en gemensam första station. I 

cellen tillverkas krockgardiner till Volvos bilmodeller V50 och S40. Cellen har totalt nio 

stationer och de kräver alla en operatör för att kunna åstadkomma något. Stationerna är inte 

bemannade med en person på varje genom hela skiftet utan operatörerna växlar mellan 

stationerna. Det genererar i sin tur att det endast är enstycksflöde mellan ett fåtal stationer. 

Station 10 

I vikstationen rullas höger- och vänsterbagar på längden innan de placeras på nästkommande 

station. Arbetet utförs av en operatör som förser både vänster och höger sidan med bagar. 

Station 20 

Efter det att bagen placerats i årtullarna, som är olika beroende på vilken modul som 

monteras, trär operatören in ett metallrör som täcks helt av bagen. Vidare monteras fyra svarta 

basketclips i de fyra öglorna som finns på bagen. Två oetikerklämmor förmonteras också på 

ändarna av bagen och metallröret innan bagen placeras i bufferten mellan stationerna 20 och 

30. Stationen är bemannad av en operatör, men det kan ibland vara så att operatören på station 

10 utför ett fåtal moment på stationen. 
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Station 30 

Bagen placeras i en fixtur och kontrolleras så att oetikerklämman sitter rätt placerat gentemot 

bagtyget och när det gjorts låses klämman fast. En bagefixeringsetikett klistras runt ena ändan 

av bagen innan den placeras i bufferten mellan stationerna 30 och 40.  

Station 40 

Modulen läggs i en fixtur som kontrollerar att de fyra basketclipsen som monterades på 

station 20 finns på modulen och fungerar. Gasgeneratorn förses med en konsol och placeras 

sedan i en fixtur där den crimpas ihop med ena ändan av röret.  

Station 50 

Bagen förflyttas direkt till station 50 då det i regel är samma operatör som på station 40 som 

utför arbetet på station 50. Här monteras en svart strap, som sitter på ena sidan av bagen, i 

konsolen. En etikett placeras på gasgeneratorn samt läses av innan modulen placeras stående i 

combitainern. P11 modellen ställs i åtta rader med 12 på varje rad, totalt går det 96 moduler 

på en combitainer. P12 modellen ställs i tio rader om 12 och ger totalt 120 moduler. 

Combitainern är två såkallade skåp som packas med hälften av modulerna i varje och sedan 

roteras det fyllda skåpet 180 grader och ett tomt skåp kommer fram och kan börja fyllas. När 

bägge skåpen är färdigpackade sätts de ihop till ett och märks upp med en pallflagga och är 

redo för transport till lagret. 

Det finns ingen påtaglig skillnad på monteringsutförandet på de två olika modellerna som 

tillverkas på IC7. Det som främst skiljer dem åt i cellen är de två olika fixturer som finns på 

stationerna 20, 30 och 40. Detta beror på att metallrören har olika längd och det ena är mer 

böjt än det andra. 
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Figur 5:8. Bild på produktionscell IC7, ALS. Se bilaga I för symboler. 

5.3.3 Produktionscellerna IC9 och IC13 
På produktionscellerna IC9 och IC13 monteras vänster- respektive högerkrockgardiner till 

Volvo C30. Cellerna skiljer sig därmed från IC1 och IC7 som har både höger och vänster 

montering på respektive cell. Linorna IC9 och IC13 har vardera fyra stationer samt en GP 12 

station som i stort sett är identiska. Inte heller i produktionscellerna IC9 och IC13 tillämpas 

enstycksflöde då det finns buffert mellan varje station. Antalet operatörer som arbetar i 

cellerna är alltid samma till antalet. IC9 och IC13 skiljer sig också från IC1 och IC7 på det 

sättet att det tillverkas krockgardiner till andra biltillverkare än Volvo, vilket det inte görs i de 

två andra cellerna. 

Station 10 

På denna station rullas bagen först på längden innan ett omsvep av tunn plast träs på bagen. 

Omsvepet har fem särskilda hål som bagöglorna dras ut genom. Bagen placeras i en buffert 

mellan stationerna 10 och 25 innan nästa monteringsfas inleds. 

Station 30 

Operatören börjar med att dra de fem bagöglorna genom hålen på omsvepet. Efter det nitas 

bagöglorna fast med öljetter, en på vardera sidan om bagöglan. På den sista öglan placeras 

även en latta mellan öljetterna. När bagen är färdigmonterad på stationen placeras den i en 

buffert mellan stationerna 30 och 40. 
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Station 40 

På monteringsstation 40 börjar montören med att trä på en konsol på gasgeneratorn. Därefter 

placeras gasgeneratorn med konsol i en fixtur och konsolen skruvas fast. Vidare träs en 

slangklämma på bagen och omsvepet och sedan träs bagen delvis på gasgeneratorn och 

slangklämman dras åt. Innan slangklämman dras åt kontrolleras så att bagen sitter rätt 

gentemot gasgeneratorn genom att placera första öglan på bagen i en fixtur. Bagen hängs 

sedan på ett ställ för att invänta nästa fas. 

Station 50 

På station 50 börjar operatören med att placera bagen i en fixtur och där låses gasgeneratorn 

också fast. När detta gjorts träs ett metallclips på strapen som sitter i samma ända som 

gasgeneratorn. Vidare klistras bagfixeringstejp runt bagen och gasgeneratorn för att hålla ihop 

bagen där den delas. Innan modulen placeras i bufferten klistras en etikett på som också 

scannas. 

GP12 

Den sista stationen i cellen kallas GP12 och är en såkallad kontrollstation. Här kontrolleras 

bland annat så att slangklämman sitter fast, lattan sitter på rätt håll, att skruvarna är intakta, 

omsvepet är helt och att slangklämman sitter på rätt avstånd från bagen. Varje defekt som 

upptäcks på modulen antecknas och finns det möjlighet att åtgärda det görs detta direkt. När 

modulen är färdigkontrollerad packas den i en låda som totalt rymmer 9 moduler. En 

combitainer/pall rymmer 12 lådor, vilket innebär totalt 108 moduler. När tre lådor är packade 

hämtar kanbanföraren dem och placerar dem på lagret där de ställs i combitainern. GP12 

stationerna är antingen bemannad med en kontrollant som växlar mellan höger och vänster 

GP12 eller så sköter operatörerna stationen själv i vardera cellen. Om fallet är sådant att det är 

en kontrollant som sköter GP12-stationerna ingår inte denna i det vanliga roteringsschemat 

utan är stationerad på GP12 hela skiftet. 
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Figur 5:9. Bild på produktionscellerna IC9 och IC13, ALS. Se bilaga I för symboler. 

5.3.4 Spårbarhet 
Vid varje station i cellen finns en scanner som läser av den streckkod som är sitter på alla 

moduler. Detta görs för att kunna spåra modulerna samt räkna och registrera hur många som 

passerat stationen. Systemet är uppbyggt så att modulen måste vara registrerad på station 1 för 

att kunna passera station 2. Vidare avläses också streckkoder för kvantitet, artikelnummer och 

batch på material som förbrukas i cellen. Detta görs för att kunna spåra materialet om det 

visar sig vara defekt samt vilka moduler som kan ha drabbats. På stationen innan packning 

fästes en ny etikett på modulen som också scannas. När detta genomförts registreras modulen 

som färdig. 

5.3.5 Underhåll i produktionscellen 
Varje cell har en tavla med information inom olika områden och som uppdateras efter varje 

skift av lagledaren. Här noteras bland annat hur mycket som tillverkats under skiftet och 

eventuella kassationer. Operatörerna har genomgått olika utbildningar inom företaget för att 

vet hur olika situationer ska hanteras och för att kunna förebygga eventuella kvalitetsproblem. 

Ett exempel på förebyggande arbete är att, i början av ett skift, själva göra vissa 

provmätningar och signera för att vara säker på att allt står rätt till med maskinen. 

5.3.6 Kanbanförare 
Kanbanförarens uppgift är att förse linorna med material samt transportera tomma 

förpackningar till lagret. Varje materialbehållare är försett med ett materialkort och när en ny 
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förpackning bryts i cellen lägger operatören kortet i en kortränna så att kanbanföraren kan 

plocka upp kortet vid nästa besök. När korten på linorna plockats upp kör kanbanföraren till 

lagret för att hämta nytt material och lägga materialkortet i den nya materialbehållaren. Innan 

kanbanföraren kör till cellen hämtar denna produktionskort vid den, för alla IC-linor, 

gemensamma så kallade Heijunkatavlan och hänger sedan detta på railen vid cellen samtidigt 

som materialet lämnas. Proceduren upprepas varje kvart. 

Heijunkatavlan 

Varje cell har en Heijunkatavla som planeraren fyller med produktionskort inför samtliga 

skift. Ett produktionskort visar hur många enheter och vilken modul som ska tillverkas. IC 

linorna har totalt 60 fack per skift, 30 på varje sida, alla med 15 minuters mellanrum. Antalet 

kort som fylls i facken är beroende av takttiden för tillfället och om det är färre än 30 kort 

fylls de resterande facken med dummykort. Dummykortet är ett blankt kort och används för 

att avspegla Heijunkatavlan på railen och ge operatörerna i cellen en verklig bild av tavlan. 

Railen 

Railen sitter i slutet av varje cell och förses varje kvart med ett nytt produktionskort. Railen 

har tre olika färgmarkeringar grönt, gult och rött och när hela railen är fylld med 

produktionskort innebär det att det är cirka sex timmars släp av tillverkning. Skulle det vara så 

att släpet blir större och korten därmed inte får plats på railen och måste placeras i ett fack 

ovanför kallas det att ”gå i kopp”. När detta sker rapporteras, om inte tidigare, till bland annat 

planeraren samt ansvarig för cellen för att reda ut situationen. 

5.3.7 Lager ALS 
När modulerna är färdigpackade i cellen, förutom P14, scannas de och hämtas av truckföraren 

som sätter pallarna på lagret. Varje morgon frisläpper affärssystemet Movex vad som ska 

levereras under dagen och det plockas ihop och görs klart för leverans.  

5.3.8 Transport  
Varje dag avgår två trailers lastade med artiklar som ska transporteras till ALB. De körs först 

till Göteborgs hamn och där ställs trailern på en båt som lägger till i Seebrügge i Belgien. I 

Seebrügge hämtas trailern och körs till Autolivs sekevenscenter i Gent. Transporten till Gent 

upprepas fem gånger i veckan och tar cirka tre dygn. Krockgardiner är vanligtvis endast med i 

första trailern som avgår från ALS, men det förekommer är med krockgardiner i andra trailern 

vid exempelvis förseningar i produktionen. 

5.3.9 Sekvenscentret ALB 
Vid trailerns ankomst från ALS vid niotiden på morgonen lossas lasten av lastbilsföraren. 

Godset placeras på inlastningsplatsen och ställs sedan efterhand på lagret. Vid eventuella 

kvalitetsbrister som upptäckts på ALS eller Volvo går bagarna igenom en kvalitetskontroll 

innan de placeras på lagret. Bagarna lagerhålls i genomsnitt i ett dygn innan de packas i 

racksen och levereras till Volvo. 
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Sekvensstation 

Sekvensstationen är uppdelad i en höger- och vänstersida som båda bemannas av samma 

operatör. Orderna från Volvo anländer elektroniskt i genomsnitt var 71: e sekund till stationen 

och ordningen bagarna ska ligga i rackset kan ses på en dataskärm. Proceduren är densamma 

för packning av tre av modulerna. Den fjärde, modul P14, skiljer sig genom att två tejpbitar 

med streckkod sätts fast på bagen. Efter det att varje hylla fyllts med fem bagar klistras 

etiketter på med streckkoder som sedan scannas. När rackset är färdigpackat med totalt 40 

bagar låses och märks den med pallflagga innan den flyttas från bandet för att så småningom 

kunna skickas iväg till Volvo. Från det att ALB mottagit ordern är det fem timmar tills 

bagarna ska monteras in i bilen på Volvo. Framför sekvensstationen finns en skärm som visar 

hur stationen ligger till jämfört med Volvo samt andra sekvensstationer på ALB. Bagarna som 

packas fylls på dels av operatören själv och dels av truckföraren när de tar slut vid stationen. 

Detta då två bagemballage kräver truckhantering. Transporten mellan ALB och Volvo sker 

med lastbil som avgår 10ggr/skift. På ALS arbetar man treskift och har en arbetstid på 7,25 

exklusive en halvtimmes rast. 

 

Figur 5:10. Bild på sekvensstationen på ALB. Se bilaga I för symboler. 
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5.3 Informationsflöde 

5.3.1 ALS 
Produktionsplaneringen för krockgardiner på ALS sköts via Movex och en planerare. Varje 

natt uppdateras Movex och ny information om artikelbehov från kunderna, i detta fall från 

ALB. Informationen som ALB skickar till ALS kommer i sin tur från Volvo i Gent. 

Planeraren på ALS upprättar var fjärde vecka ett tillverkningskontrakt med produktionen som 

motsvarar kundens behov. Därefter räknas den takt ut för höger respektive vänsterbag, som 

krävs för att kunna tillverka det kunden efterfrågar. Takten ges i antal bagar per timme och är 

baserat på antal dagar och skift på linorna under kontraktstiden. Hur många produktionskort 

det blir räknas sedan ut och fördelas jämnt över dagarna i ett exceldokument. Innan varje skift 

påbörjas fyller planeraren Heijunkatavlan, som finns i produktionshallen, med det aktuella 

antalet produktionskort. Varje natt uppdateras behovsberäkningarna i Movex det vill säga 

kundordern bryts ned på materialbehovsnivå. Planeraren skickar dagligen en leveransplan till 

leverantören för att underlätta deras planering och produktion. Detta görs främst via Movex, 

men även fax. Leverantörerna har en framförhållning på cirka tre månader om de ingår i 

Autolivkoncernen och upp till sex månader utanför koncernen. 

5.3.2 ALB 
ALB har tillgång till Volvos prognoser ett år framåt i tiden genom Movex. Det innebär 

visserligen standardvärden för datum långt fram i tiden, men eftersom Movex uppdateras 

varje natt ändras dessa med tiden. Det är dock inte alltid det är så att det prognostiserade 

behovet överensstämmer med den slutgiltiga ordern som fås vid sekvensen.  

ALB levererar ca 30 gånger per dygn vilket i sin tur genererar 30 order. För att underlätta 

sammanställs dessa till en order per dag. Vidare uppdateras det även i Movex hur mycket 

ALB vill ha levererat från ALS. Ordern från ALB fryses på ALS när plocklistorna skrivs ut, 

dagen innan utleverans.  

5.4 Kvalitetsarbete 

5.4.1 Reklamationer mellan Volvo och ALB 
Vid upptäckt av någon form av kvalitetsbrist på de levererade modulerna kontaktar Volvo 

ansvarig på ALB. Denne besöker därefter Volvo för att snabbt få en överblick av vad felet 

innebär och dess omfång. Detta för att om fallet är sådant att aktörer uppströms måste 

informeras omgående gällande det aktuella felet. Problemet som uppstått på Volvo ska enligt 

överenskommelse kortsiktigt lösas inom 24 timmar, exempelvis genom sortering, se bilaga F 

över sorteringskostnader. Därefter har ALB/ALS två veckor på sig att komma fram till ett 

förslag på lösning av problemet i samband med att grundorsaken till problemet är identifierat.  

Vidare registreras problemet i form av en rapport i APS-D (Autoliv Problem Solving 

Database) och ärendet får ett reklamationsnummer. I databasen uppges bland annat 

felbeskrivning, vem som är kunden och vem som är ansvarig för problemlösningen. Därefter 
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görs även en rapportering i Volvos system som uppdateras efterhand som arbetet med 

problemet fortgår. Efter 1-2 månader stängs ärendet i Volvos rapporteringssystem under 

förutsättning att ärendet är problemfritt.  

5.4.2 Reklamationer mellan ALB och ALS 
När ALB mottagit reklamationen från Volvo vidarebefordras detta till ALS och ansvarig får ta 

ställning till om produktionen kan fortsätta, förmedla till operatörerna och om det ska sorteras 

för att säkra leveranserna. För att sedan kunna ge förslag på lösning till problemet inom två 

veckor utförs åtta steg enligt ASP-D, där det också rapporteras under varje steg. Ärendet får 

även ett problemlösningsnummer på ALS som är direktlänkat till reklamationsnumret på 

ALB.
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6. Nulägesanalys av värdeflödet 
I nulägesanalysen kopplas nulägesbeskrivningen ihop med den teoretiska referensramen. 

Först presenteras de icke värdeskapande aktiviteterna var för sig och sedan övergår det till 

avsnitt som behandlar kvalitetsbristkostnader. Kapitlet avslutas med att operatörerna och 

deras ansvar analyseras. 

6.1 Icke värdeskapande aktiviteter  

För varje variant av Inflatable Curtain som tillverkas på ALS för att sedan levereras till ALB 

har en värdeflödeskarta gjorts över nuläget. Se bilaga C, nuvarande tillstånd och bilaga E, 

symboler vid värdeflödeskartläggning. Utifrån observationer och tidsmätningar, som gjorts 

under kartläggningen, har det blivit möjligt att urskilja värdeskapande från icke 

värdeskapande aktiviteter. Liker (2004) påstår att genom att observera hela processen ur 

kundens perspektiv är det möjligt att separera värdeskapande från icke värdeskapande 

aktiviteter. Den genomsnittliga ledtiden för ett bagpar, från det att material till montering 

anlänt till ALS tills det att modulerna har sekvenserats i racks på ALB, kan ses i tabell 6:1. 

Tabell 6:1. Över totala ledtiden för modulerna. 

Modul  Ledtid (dgr) Värdetid (s) Värdetid % 

P24 15,9 491 0,04 

P11 15,6 329 0,02 

P12 14,4 333 0,03 

P14 14,5 509 0,04 

 

Av de åtta typer av muda som nämns i avsnitt 4.1.1 är överproduktion, väntan, men 

framförallt lager de typerna av slöseri som, för de aktuella cellerna på Autoliv, representerar 

icke värdeskapande aktiviteter. Att det är just de tre formerna av slöseri som fokus ligger på är 

på grund av att de under arbetets gång visat sig vara de som är de förekommande. 

6.1.1 Lager 
Lagerfri tillverkning är enligt Storhagen (2003) när produkter i arbete inte överstiger antalet 

som krävs för att hålla samman tillverkningskedjan. När materialet som ingår i en modul 

anländer till ALS placeras det först på lagret för att efterhand plockas av kanbanförarna och 

distribueras ut till stationerna i produktionscellerna. I tabellen kan genomsnittligt lagringstid i 

dagar i förhållande till antalet moduler som levereras till kund per dag utläsas. 

      Tabell 6:2. Över genomsnittligt lager i dagar i förhållandet till antalet som levereras per dag. 

Artikel P11 V/H, (dgr) P12 V/H (dgr) P14 (dgr) P24 V/H (dgr) 

Gasgenerator 6,0 6,0 4,3 8,1 

Bag 3,1 2,5 3,3 2,2 

Gasledare 4,5/4,6 4/3,8     

Omsvep     5,9 11,5/6,8 
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Leverans av gasgeneratorer till ALS sker två gånger i veckan, måndagar och torsdagar, från 

Autoliv Rumänien. Med sådana täta leveranser räcker det teoretiskt med två till tre dagars 

lager. Att ha exakt antal i lager så att det räcker till nästa inleverans är förmodligen ett 

drömläge, men som tabell 6:2 visar är det åtminstone tre av produktvarianterna som har för 

många dagars innestående lager. Eftersom leverantören befinner sig sex leveransdagar ifrån 

Vårgårda bör detta också tas med i beräkningarna. En reducering av antal dagar i lager till fem 

skulle medföra två dagars säkerhetslager och därmed skulle man klara att missa en inleverans 

eller tåla väldiga fluktuationer i tillverkningen.  

Gasgeneratorerna för P14 används till tre andra modeller vilket är unikt i sammanhanget. 

Detta medför att antal dagar i lager, som är procentuellt uträknat beroende på antal levererade, 

skiljer sig markant från de övriga modellerna. Två av de tre modellerna tillverkas i samma 

produktionsceller vilket betyder att monteringen på IC9 och IC13 är flexibel då det är möjligt 

att ”låna” gasgeneratorer mellan modellerna. 

Bagarna levereras till ALS tre gånger i veckan, måndagar, tisdagar och torsdagar. I tabell 6:2 

kan det ses att genomsnittligt lager ligger på 2,2–3,1 dagar. Detta är följaktligen väldigt låga 

lagernivåer jämfört med tabellvärdena i övrigt. Rent teoretiskt är två dagars lager optimalt. 

Gasledaren levereras till ALS på måndagar, tisdagar och fredagar och används till modellerna 

P11 och P12. Tre dagars lager skulle rent teoretiskt vara optimalt, men 4,5–4,6 innebär en och 

en halv dags säkerhetslager vilket betyder att även om en inleverans eller stora fluktuationer i 

produktionen är det möjligt att leverera till kund. 

Omsvepen till P14 och P24 levereras två gånger i veckan så en lagernivå på två till tre dagar 

skulle teoretiskt vara möjligt. Men för att säkra produktionen då leverantörerna befinner sig 

fyra leveransdagar bort är finns det någon dags säkerhetslager. 

Alla typer av lager orsakar kostnader i form av bundet kapital, personal och yta (Lumsden, 

2006). Generellt kan det ur tabell 6:2 tolkas som att genomsnittlig lagringstid är längre än vad 

som rent teoretiskt borde vara genomförbart. Pålitliga leverantörer för IC och jämn 

produktionstakt är bland annat två saker som är en förutsättning för att kunna minska 

lagernivåerna och är något som enligt planeraren redan finns på ALS. Arbetet med att sänka 

lagernivåerna är således redan halvvägs genomfört och det som återstår är att beräkna de 

optimala lagernivåerna gentemot inleverans så att leveranserna blir Just- in-Time. Detta för att 

kunna eliminera slöseri i form av bundet kapital. 

Produktionscellen IC1 har två buffertlager
5
 som lagrar moduler och ett buffertlager som lagrar 

färdigcrimpade gasgeneratorer. Det första buffertlagret är mellan stationerna nio och tio och 

här lagras varje modul i genomsnitt cirka 25 minuter. Det andra lagret består av 

färdigmonterade moduler och är mellan station 20 och packningsstationen. Modulerna lagras i 

genomsnitt i 39 minuter. Det tredje och sista lagret lagerhåller endast gasgeneratorer som 

monteras på station 20. P24 modulerna passerar aldrig crimpstationen där gasgeneratorerna 

                                                 

5
 Buffertlagren i arbetet kan även tolkas som processlager. 
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bearbetas. För att tydliggöra detta har crimpstationen och crimplagret ritats som ett eget flöde 

på kartan över P24; s värdeflöde i bilaga C, över nuvarande tillstånd. Det krävs dock en 

montör för att gasgeneratorn ska kunna bearbetas i crimpstationen. De färdigcrimpade 

gasgeneratorerna lagerhålls samtidigt som modulerna i första buffertlagret och eftersom det 

har högre genomsnittlig lagerhållningstid än crimplagret räknas crimplagret inte in i den totala 

genomloppstiden. Detta så länge crimplagrets genomsnittliga lagerhållningstid inte överstiger 

det första buffertlagrets genomsnittliga lagerhållningstid. Skulle det vara så att detta inträffar 

blir crimplagret det ”styrande” lagret. 

När tidsmätningarna utfördes var takten på höger och vänstersidan i cellen 21,2 

moduler/timme på respektive sida, vilket innebar i genomsnitt en bemanning på fem personer. 

Eftersom det totalt finns nio stationer och alla behöver en operatör för att fungera, station nio 

bemannas av operatören på station fem, krävs det att operatörerna roterar mellan stationerna 

så att det blir ett jämnt flöde på modulerna. Författaren observerade emellertid att stationerna 

fem, därmed också nio, och åtta i stort sätt alltid var bemannade med en operatör. De övriga 

fem stationerna delades sedermera upp på tre personer. Dock är endast operatörer på 

packningsstationen när det andra buffertlagret är fullt och modulerna är klara. 

Vidare observerades att det ofta var överfullt i den behållare som är avsatt till buffertlager ett. 

Efter buffertlagret kommer station 10, således den station som har längst cykeltid i 

produktionscellen. Stationen bemannas oftast av en operatör som går mellan stationerna 10 

och 20. När det finns en buffert av färdigcrimpade gasgeneratorer går operatören ner till 

station tio och monterar växelvis på höger respektive vänstersidan. 

Att utöka antalet operatörer i cellen skulle förmodligen inte vara den mest ekonomiska 

lösningen på problemet med långa lagertider och överfullt buffertlager mellan stationerna nio 

och tio. Detta då författaren observerat att de sällan släpar efter med kanbankorten i cellen, 

med undantag för produktionsstopp. Däremot skulle en balansering av operatörernas 

rotationsschema kunna minska lagertiden och antalet moduler i lager. Emellertid observerade 

författaren att operatörerna enbart stod fullt bemannade vid stationerna 10 och 20 samt crimp 

när de emellanåt ”körde ut” modulerna. Detta gjordes ofta inför raster för att sedan börja om 

på nytt. I annat fall roterade operatörerna endast med varandra, en gång i halvtimmen, och 

således inte till stationer som inte redan var bemannade med en operatör. 

Det andra buffertlagret transporteras till packningsstationen när det är fullt på vagnen, det vill 

säga 60 moduler. Detta buffertlager är således beroende av det första buffertlagrets lagertid 

och antal. Minskar den genomsnittliga lagertiden, antalet moduler i första buffertlagret och 

flödet av produkter blir jämnare innebär det troligtvis att vagnen med färdiga moduler kan 

transporteras till packningsstationen mer regelbundet. En sådan förändring innebär att 

genomloppstiden för varje modul i produktionscellen blir kortare. 

 

IC7 

Cellen har två buffertlager, det första är placerat mellan stationerna 20 och 30 och modulerna 

lagerhålls i genomsnitt i 59 minuter. Det andra buffertlagret är mellan stationerna 30 och 40 

och har en genomsnittlig lagerhållningstid på 19 minuter. När tidsmätningarna gjordes låg takt 

tiden på 42 moduler/ timme per sida vilket innebar en bemanning på fem operatörer. Cellen 
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har totalt nio stationer som operatörerna ska fördelas på. Under tiden som observationerna 

gjordes noterade författaren att station 10 och 20 alltid var bemannade med en respektive en 

på varje sida och de resterande sex stationerna sköttes av de övriga operatörerna. De två 

operatörerna växlar med att först montera på station 30 och bygga upp ett lager för att sedan ta 

av och montera på stationerna 40 och 50. I buffertlagren kan det vara oändligt många moduler 

vilket innebär att operatören själv avgör när det är dags att byta station det vill säga när stället 

som fungerar som lagerplats är överfullt. 

Problemen med genomsnittligt höga lagernivåer och lagerhållningstider är det alltså inte bara 

IC1 som har problem med utan även IC7. Antagligen skulle fler operatörer inte heller här vara 

ekonomiskt lönsamt för att få ner lagernivåerna och lagerhållningstiden. Precis som på IC1 

kan en balansering av operatörernas roteringsschema bidra till en sänkning av lagernivåerna 

och lagertiden och därmed också genomloppstiden. En annan åtgärd är att linjebalansera 

stationerna efter flaskhalsen det vill säga station 20. Detta är emellertid svårt genomföra då 

det förmodligen skulle innebära att reducera antalet stationer. 

 

IC9 och IC13 

I IC9 och IC13 finns det buffertlager mellan varje station och den genomsnittliga 

lagerhållningstiden ligger mellan 12,3-28,5 minuter. Det första buffertlagret är det som har 

längst lagerhållningstid. Takttiden i cellerna var under författarens observationstillfällen 40 

moduler/timme per sida och hade en bemanning på sex operatörer. Cellernas sista station är 

en GP12 station och således en kontrollstation som växelvis bemannas av en operatör som 

inte räknas med de sex övriga operatörerna. 

Både genomsnittlig lagernivå och lagerhållningstid är jämfört med IC1 och IC7 förhållandevis 

låga. När tidsmätningarna och observationerna utfördes på cellerna noterade författaren att 

operatörerna roterade oftare mellan stationer som inte är bemannade än vad som görs på IC1 

och IC7. En avsevärd sänkning av genomsnittlig lagerhållningstid och lagernivå i första 

buffertlagret kan vara svårt att genomföra i cellerna. Antagligen finns det möjlighet till att 

sänka lagernivån och lagerhållningstiden, men till priset av att de andra buffertlagernivåerna 

och tiderna höjs. 

Sista buffertlagret är placerat innan GP12 stationen och om denna kontrollstation elimineras i 

framtiden innebär det att buffertlagret också försvann. En sådan förändring medför att 

packning sker direkt efter station 50 och att den totala genomloppstiden för cellerna reduceras 

med 20,2 procent för ett bagpar. 
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Figur 6:1, över produktionscellerna IC9 och IC13 i ett framtida läge då GP12 och buffertlager fyra är 

borttagna. 

 

Maxantal i lager 

Ett sätt att påverka buffertlagren och rotationsfrekvens mellan stationerna i samtliga celler är 

att begränsa antalet moduler som lagret kan innehålla. På så sätt kan exempelvis inte station 

20 på IC7 producera ett obegränsat antal moduler och bygga upp ett buffertberg. När lagret 

har uppnått maxantal kan det inte tillverkas mer innan lagret och operatörerna måste förflytta 

sig till stationer nedströms. Det blir på så vis mer naturligt för operatörerna när de måste 

rotera samtidigt som lagernivåerna blir mer jämna. 

 

FIFU-lager 

I de flesta lagren i de berörda cellerna gäller inte först in-först ut regeln utan operatörerna 

plockar modulerna slumpvis. Detta innebär i sin tur att en modul kan i värsta fall ligga i ett 

buffertlager under två skift innan den går vidare till nästa station. När material tar slut vid 

stationerna och nytt plockas fram scannas behållarens sträckkoder för kvantitet, batch och 

artikelnummer. Detta för att kunna spåra eventuella defekter på materialet och vilken modul 

som kan vara drabbad. Att spåra felaktiga moduler blir svårare om de inte plockas och 

placeras i combitainern i turordning. Istället för att exempelvis ha två combitainer där alla 

modulerna har en defekt kan det istället röra sig om 10 combitainers med några få felaktiga 

moduler i varje. Arbetet med att reda upp en sådan situation kan bli mer tidskrävande och 

kostsam. Att införa FIFU-lager istället för de lager som finns i nuläget skulle underlätta om 

problemet skulle uppstå. Dessutom förlorar hela idén med att noga registrera allt material och 

moduler för att sedan kunna spåra det poängen om själva spårningen blir invecklad. 



 Nulägesanalys  

  

 

47 

Färdigvarulager 

Enligt planeraren för IC är Autolivs tumregel att ha två dagars innestående lager klart för 

leverans. Efter beräkningarna som har gjorts ligger det genomsnittliga färdigvarulagret på 

ASL på fyra dagar samtidigt som ALB har ett genomsnittligt säkerhetslager på 1,5 dagar som 

fångar upp Volvos fluktuationer i efterfrågan. Ett färdigvarulagers funktion är i främsta hand 

att ha en tillgänglig kvantitet av färdiga produkter för att tillgodose kundernas efterfrågan 

(Storhagen, 2003). Informationsflödet mellan ALB och ALS sker via Movex, som uppdateras 

varje natt, och har en prognostiserad efterfrågan på 12 månader. Eftersom planeraren skriver 

kontrakt med produktion, baserat på efterfrågan, som gäller i fyra veckor skiftar inte takttiden 

från dag till dag utan är relativt jämn över tiden. Fluktuationer i efterfrågan förekommer, men 

oftast rör det sig inte om någon större mängd och kan täckas upp utan att ändra på 

produktionstakten. Produktionscellerna IC1 och IC7 har funnits i några år och fungerar mer 

eller mindre smärtfritt, se bilaga H över driftsstopp, därför finns det enligt författaren inget 

processmässigt skäl att lagerhålla P24, P11 och P12 modeller längre än vad tumregeln säger. 

Vad gäller IC9 och IC13 är de produktionscellerna relativt nya vilket tidvis inneburit en del 

störningar. Under tiden som detta examensarbete utförts har en del åtgärder vidtagits för att 

förbättra störningarna och i och med det anser författaren att även P14 modellen i framtiden 

borde klara två dagars färdigvarulager även om ALB läggs ned och ALS får ta 

fluktuationerna. En minskning av färdigvarulagret med i genomsnitt två dagar av varje modell 

skulle totalt innebära att åtta dagars bundet kapital skulle kunna frigöras. 

6.1.2 Väntan 
På IC7 förekommer det väntetid mellan stationerna 10 och 20. Station 20 har i genomsnitt 

längst cykeltid i cellen. När operatören tagit bagen från vikmaskinen kan denna inte lägga den 

i något buffertlager eller dylikt eftersom bagen inte får rullas upp. Detta medför att det blir en 

väntetid till dess att operatören är klar med monteringen av en bag och årtullarna där följande 

bag ska placeras i blir ledig. Eftersom operatören på station 10 förser bägge stationerna 20 

med bagar innebär det att operatören på den andra sidan i sin tur får vänta på att få en bag 

placerad i årtullarna. Så fortsätter det och det blir alltid väntetid någonstans. Vid förekomsten 

att det är fyra operatörer, två på station 10 och stationerna 20, monterar operatörerna delar av 

bagen på station 20, vilket minskar cykeltiden för station 20 och reducerar väntetiden. Vid de 

tillfällena författaren observerade arbetet i cellen var detta dock sällsynt och det är för det 

mesta tre personer på de tre stationerna. 

En eliminering av väntetiderna skulle vara möjlig om man utökade station 20 med en till 

uppsättning av årtullar så att operatören kan placera bagen där utan att behöva vänta. Om 

detta skulle genomföras skulle cykeltiden för en modul på station 10 minska med cirka 31 

procent och på station 20 med 24,3 procent. 

6.1.3 Överproduktion 
Som tidigare nämndes under avsnitt 6.1.1 IC1 är det enligt författarens observationer sällan 

som produktionscellen har släp på railen av kanbankort. Det uppfattades snarare som om det 

vore tvärtom, det vill säga att det producerades mer än vad som finns angivet på railen. Att 

producera mer än vad kunden efterfrågar leder till ökade lager nedströms som enbart väntar 

på att gå vidare till nästa station (Liker, 2004). Då operatörerna i förväg vet hur mycket som 
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ska tillverkas per skift är det möjligt att tillverka mer än vad railen visar. En annan aspekt som 

gör det möjligt att överproducera är att det endast tillverkas P24 moduler i cellen. Några 

omställningar görs följaktligen inte och därmed finns det bara en variant av produktionskort 

till cellen. 

Enligt Liker (2004), orsakar överproduktion slöseri i andra former. Detta kan kopplas till 

avsnitt 6.1.1 där lagren på IC1 analyserades. En montering som endast följde de angivna 

korten på railen skulle således kunna minska genomsnittlig lagernivå och lagerhållningstid i 

cellen. Tillverkning av behövligt antal just när det behövs, enligt kanbanmetoden, innebär 

enligt Storhagen (2003) en lagerfri tillverkning. 

På IC1 krävs det bara ett skift för att tillverka den mängd som kunden efterfrågar. Innan laget 

går hem tillverkar de fem moduler till dagen därpå som läggs i första buffertlagret på vardera 

sidan. Dessa moduler tillverkas således utan att ett kanbankort mottagits. Huruvida detta är 

slöseri kan dock diskuteras eftersom det innebär att alla operatörerna kan påbörja montering 

direkt vid nästa skift utan att behöva vänta på att en modul ska nå deras station. Detta 

förekommer också på IC7, IC9 och IC13 som kör tvåskift. 

6.1.4 Ledtiden i framtiden 
När ALB läggs ned påverkar det ALS så att ledtiden för modulerna kommer att minska, under 

Autolivs ansvar, se tabell 6:3. ALS har endast ansvaret för modulerna från det att de kommer 

som material tills det att de transporteras från ALS. Däremot innebär en tidigare överlämning 

ingen andra chans att sortera modulerna, under samma förutsättningar, om något problem 

uppstår som på ALB. 

Tabell 6:3. Över nuvarande och framtida ledtiden. 

Modul 
Nuvarande 
ledtid (dgr) 

Nuvarande 
värdetid (s) 

Nuvarande 
värdetid (%) 

Framtida 
ledtid (dgr) 

Framtida 
värdetid (s) 

Framtida 
värdetid (%) 

P24 15,9 491 0,04 11,40 461 0,05 

P11 15,6 330 0,02 11,03 307 0,03 

P12 14,4 333 0,03 9,85 305 0,04 

P14 14,5 509 0,04 9,93 451 0,05 

 

Tabell 6:4. Över nuvarande och framtida genomloppstiden i cellerna. 

Modul 

Nuvarande 
genomloppstid 

(s) 
Nuvarande 
värdetid (s) 

Nuvarande 
värdetid (%) 

Framtida 
genomloppstid 

(s) 
Framtida 

värdetid (s) 
Framtida 

värdetid (%) 

P24 4407 461 10,5 4371 461 10,5 

P11 2728 307 11,3 2668 307 11,5 

P12 2724 305 11,2 2665 305 11,4 

P14 2612 451 17,3 2084 451 21,6 

 

Den framtida ledtiden kommer i genomsnitt vara 4,5 dagar kortare än i dagsläget. För ALS 

innebär det att antal dagar som modulerna lagerhålls vid transport till ALB och på ALB 

försvinner helt vilket påverkar det bundna kapitalet som minskar. Andelen värdetid förblir 
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mer eller mindre densamma. Detta då den värdeadderande aktiviteter som utfördes på ALB 

även försvinner och det inte tillförs någon ny på ALS. 

6.2 Kvalitet 

När sekvenscentret i Gent läggs ner tar Volvo över ansvaret för produkterna från det att 

transporten påbörjats från ALS till Gent. Att lägga ner ALB innebär en del förändringar vad 

gäller produktflödet, se bilaga D över framtida tillstånd, och kvalitetsarbete på ALS. I 

dagsläget fungerar ALB inte enbart som ett sekvenscenter för ALS utan emellanåt 

förekommer även sorteringsarbete för att kunna leverera kvalitetssäkra produkter till Volvo. 

Detta medför en del kostnader för ALS som de ständigt arbetar med för att kunna eliminera 

helt och hållet och ändå leverera kvalitetssäkra krockgardiner. 

6.2.1 Kontrollkostnader 
När P14 modulerna levererats till ALB går de genom en kontrollstation, se bilaga C över 

nuvarande tillstånd, som de är ensamma om att göra jämfört med de andra varianterna av 

krockgardiner. Kontrollen av modulerna görs inte enbart för att en defekt modul påträffats, 

utan det är en standardkontroll som utförs varje gång modellen levereras. Detta trots att de 

redan blivit kontrollerade på GP12 stationen på ALS. En sådan kontroll på ALB medför en 

dubbelkostnad för ALS för att kunna säkra kvaliteten på produkterna till Volvo. Det 

förekommer även sortering av andra krockgardinmodeller på ALB, men då efter upptäckten 

av en defekt modul. Det tillhör alltså inte det dagliga arbetet som för P14 modulerna, utan 

existerar mer sällan än ofta. 

I maj, när ALB läggs ned och Volvo tar över, försvinner möjligheterna till att filtrera 

modulerna två gånger. Finns kvalitetsproblemen fortfarande kvar då, kan det innebära stora 

kostnader för ALS. Om modulerna når Volvo med kvalitetsproblem kan det bland annat 

innebära stopp i produktion, badwill, återkallande av produkter och reklamationer. Något som 

skulle bli mer kostsamt för ALS än dagens sorteringskostnader på ALB. En av hörnstenarna 

inom offensiv kvalitetsutveckling är att arbeta med ständiga förbättringar (Bergman & 

Klefsjö, 2001). Det ALS måste göra är alltså att hitta grundorsakerna till kvalitetsproblemen 

och därefter eliminera dessa för att kunna säkra processerna. Lyckas detta och att hålla det 

kan kontrollstationen så småningom tas bort på ALS. En eliminering av denna station skulle 

således inte enbart bidra till minskade kostnader och ökad lönsamhet för Autoliv, utan bidrar 

även till en kortare genomloppstid för P14 modulen, se avsnitt 6.1.5. 

En eliminering av dessa sorteringskostnader skulle innebära att Autoliv sparade X € om året 

enligt 2007, se bilaga F över sorteringskostnader. Om man lägger till de andra modulernas 

sorteringskostnader för 2007 skulle det totalt innebära ett sparande på X €, enligt beräkningar 

från 2007. 

Under de tre sista månaderna 2007 såg bemanningen på GP12 stationen ut enligt vad som kan 

utläsas i figur 6:2. Antalet operatörer som kontrollerar P14 moduler är procentuellt uträknat 

gentemot de två andra modellerna av krockgardin som tillverkas och kontrolleras på IC9 och 

IC13. Så om kontrollstationen kan tas ur bruk skulle det innebära, om utgångsläget är som i 

december, att en halv operatörstjänst kan tas bort per cell. 
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                  Figur 6:2, diagram över GP12 stationens bemanning för P14 modellen. 

6.2.2 Orsaken till kvalitetsbrister 
Att hitta orsakerna till de kvalitetsbrister som orsakar sorteringskostnader på ALB är en av 

grundläggande delarna i kvalitetsarbetet för att kunna undvika extra kontroller i framtiden. 

För att lättare se vad som kan vara anledning till att kvalitetsbrister uppstår har författaren 

gjort orsak-verkan-diagram för IC9 och IC13, som kan ses i bilaga G. 

IC9 och IC13 

Den extrakontroll som finns på ALB kontrollerar så att metallclipset på P14 modulerna sitter 

där det ska. Clipset monteras på station 50 på ALS, och därefter hängs det i buffertlager fyra 

för att sedan kontrolleras och packas. 

Standardiserat arbete är enligt Liker (2004) en motåtgärd i sig själv mot kvalitetsproblem. 

Enligt författarens observationer är station 50 utformad så att det finns möjligheter att göra 

fel. För att operatören inte ska kunna göra fel kan det till exempel vara en idé att standardisera 

arbetet och poka-yoke säkra stationen med egenskaper som känner av om det finns kontakt 

eller ej i de olika monteringsmomenten. Andra orsaker till varför clipset lossnar, se bilaga G 

över orsak-verkan-diagram, kan enligt författaren vara både hanteringen av bagen och clipsets 

utformning. Strapen som clipset monteras på sitter i ena ändan av modulen och vid 

förflyttning och packning kan denna del lätt stöta till eller till och med fastna i andra föremål. 

Lådan, som modulerna packas i, är inte utrustad med speciella fack vilket innebär att 

operatören får flytta andra moduler för att kunna lägga ner en ny då det är trångt i lådan. En 

ny utformning av emballage, med fack för varje enskild modul, skulle minska risken för 

modulerna att fastna i varandra och göra hanteringen på packningsstationen smidigare och 

förmodligen skulle det även gå fortare. Att clipset har förmåga att ”ramla av” går hand i hand 

med clipsets utformning som borde ses över för förbättringsmöjligheter. Ett förslag på ny 

utformning av clipset är att den ena eller bägge insidorna har ”hake” liknande riven på ett 
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rivjärn som gör att clipset ”gräver” ner sig lite i strapen, som är gjord av nylon, och fastnar 

bättre. 

De två tejpbitar som klistras fast på omsvepet på P14 modulen på sekvensstationen på ALB 

finns därför att Volvo vill att de ska sitta på omsvepet och kan därför inte elimineras så länge 

en ny design på omsvepet inte tas fram. Alternativet när ALB läggs ned och om inte ett nytt 

omsvep designas blir att klistra fast tejpbitarna redan på ALS då det externa logistikföretaget 

endast har som huvuduppgift att packa modulerna i sekvensrack.  

IC1 

På IC1 finns ingen kontrollstation som på IC9 och IC13. Däremot kontrolleras varje modul av 

operatörerna när monteringen genomförts på station tio och ännu en gång innan modulen 

packas. Det som kontrolleras vid de båda tillfällena är egentligen samma sak. Kontrollera 

samma sak två gånger är definitivt slöseri med tid. Framförallt om ett fel upptäcks vid 

packningsstationen som inte upptäckts på station 10 vilket betyder att en defekt modul 

skickats vidare. Att enbart kontrollera modulerna en gång, efter station 10, skulle medföra en 

förkortad genomloppstid och förhindra att defekta moduler skickas vidare. Att helt och hållet 

ta bort kontrollerna och felsäkra stationen, exempelvis genom att ett visst antal rörelser måste 

genomföras för att modulen ska kunna gå att ta bort från fixturen. Den tid som operatörerna 

lägger på att inspektera varje modul kan då räknas bort från genomloppstiden.  

Även efter station åtta sker inspektion i samband med att operatören drar bagöglorna genom 

omsvepet. Vid observationer noterade författaren att operatören ofta får rätta till omsvepet så 

att det stämmer in med var bagöglorna befinner sig. I värsta fall får operatören ta av hela 

omsvepet och låta bagen gå om i stationerna fem och åtta. Problemet kan enligt författaren 

klassas som kroniskt och är mer eller mindre accepterat. När det sker ofta det vill säga när det 

är många moduler i följd som får omarbetas ändrar operatören stationens inställningar. En 

mer ingående analys om vad som egentligen är orsaken till varför omsvepet hamnar fel skulle 

kunna innebära att operatören inte behöver rätta till omsvepet och förhindra omarbeten. Det 

skulle innebära mindre tidsåtgång vid stationerna och att operatörerna kan rotera oftare till 

andra stationer. 

De moment i monteringen på IC1 som det finns risk för att kunna orsaka kvalitetsbrister är 

operatörerna i cellen väl medvetna om och kontrollerar därför modulerna. Dessa kontroller 

medför att modulerna mer eller mindre aldrig har kvalitetsbrister när de anländer till ALB. 

Men medför också att genomloppstiden i cellen är lång jämfört med vad den borde kunna vara 

om de eliminerades på grund av att stationerna förbättrades. 

Att omsvepen inte matchar bagöglorna förekommer också på IC9 och IC13 och även där är en 

djupgående analys något att fundera över. 

6.3 Operatörerna 

I APS huset står en av pelarna för medarbetarskap. Autoliv menar att utan medarbetarnas 

planering, styrning och förbättringar når inte verksamheten någon framgång (APS-boken). I 

dagsläget arbetar både operatörer anställda av Autoliv och från bemanningsföretaget Contage 
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i produktionscellerna. De olika skiften som arbetar i respektive cell består mer eller mindre av 

samma personer, med undantag vid sjukdom. Detta gäller främst för cellerna IC1 och IC7. För 

IC9 och IC13 har författaren noterat att det är mer variation dels med Contageanställda men 

även Auolivanställda. Att det roteras mellan cellerna är bra för att minimera risken för ett 

enformigt arbete för operatörerna samtidigt som det även är bra att kunna ta in extra personal 

vid behov. Vad gäller IC 9 och IC13 är det som tidigare nämnts mer variation på personal än i 

de andra cellerna. Det finns både för och nackdelar med denna situation. Fördelen är att fler 

kan stationerna i cellen och vid sjukdom eller låg takttid i en annan cell kunna byta mellan 

cellerna. Nackdelen är att om inte stationerna är felsäkrade så att det är svårt och nästintill 

omöjligt att göra fel är det enligt författaren också en risk som tas genom att byta operatörer 

ofta. För att förhindra att eventuella kvalitetsbrister uppkommer kan det vara rimligt att 

standardisera arbetet ännu mer än vad det redan är och felsäkra alla stationer. Operatören ska 

på eget ansvar se till så att denne har läst och förstått hur monteringen vid stationen ska 

utföras.  

Den andra pelaren i APS huset behandlar quality first. Den innebär bland annat att aldrig ta 

emot, producera eller leverera produkter med dålig kvalitet. För att kunna uppnå detta är det 

viktigt att operatörerna är observanta och reagerar när ett problem uppstår. Viktigt är också att 

operatörerna är medvetna om vad som händer om en defekt produkt levereras till kund och 

vad de kan göra för att förhindra så att det inte händer. Författaren menar att alla medarbetare 

bör arbeta för samma mål och vara medvetna om vad som händer nedströms i produktflödet. 

Ett sätt att få medarbetarna mer motiverade att känna ansvar för vad som kan hända längre ner 

i produktflödet är att redovisa kostnaderna för bristande kvalitet som orsakats i deras cell. 

Detta samtidigt som ett bonussystem införs, för medarbetarna i cellen, som är baserat på 

kvalitetsbristkostnaderna cellen orsakat. Ett sådant system skulle få medarbetarna att bli mer 

observanta och medvetna på de handlingar de utför och vad det kan medföra. 

6.3.1 Ansvar 
En del av operatörerna har arbetsuppgifter utöver montering som ska genomföras dagligen. På 

IC7 utför operatörerna själva förebyggande arbete i form av provmätningar i början av varje 

skift som sedan antecknas. Detta för att försäkra sig om att inställningarna är korrekta och på 

så sätt förhindra att fel uppkommer. Att operatörerna själv gör provmätningar innebär mer 

ansvar och även en extra arbetsuppgift samtidigt som det är en försäkring om att när skiftet 

påbörjades var inställningarna godkända. Sådana provmätningar borde även införas i de tre 

resterande cellerna som detta examensarbete behandlar. 
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7. Slutsats och Rekommendationer 
I följande kapitel svarar författaren på syftet genom att sammanställa de slutsatser som gjorts 

i nulägesanalysen. I slutet av kapitlet presenteras också en handlingsplan. 

7.1 Framtida tillstånd 

Syftet med examensarbetet var att genom värdeflödesanalys kartlägga informations och 

produktflödet för produktgruppen krockgardin. Därefter med värdeflödesanalysen som 

underlag kunna identifiera slöserier och var i flödet kvalitetsbristkostnader uppstår och ge 

förbättringsförslag på hur dessa kan undvikas och minskas. Förslag på vad som kan förbättras 

med målsättningen som bakgrund kan ses i bilaga D över framtida tillstånd. De framtida 

kartorna som tagits fram är med hänsyn till nedläggningen av ALB och är därför först aktuella 

efter att detta skett. Förslag på vilka områden som kan förbättras i cellerna på ALS är däremot 

inte något som är beroende av nedläggningen av ALB. 

7.2 Icke värdeadderande aktiviteter 

Lager 

Lagerhållningstiden för samtligt material kan reduceras. Inleveranserna kommer ofta och 

regelbundet samtidigt som leverantörerna är tillförlitliga. För att kunna minska på slöseri i 

form av kostnader, personal och yta så krävs det att lagren minskas. Detta genom att minimera 

lagren gentemot inleverans och att försöka hålla detta och det bundna kapitalet i form av 

materiallager kan minskas. 

I samtliga celler finns det buffertlager som har hög genomsnittlig lagerhållningstid. Tillverka 

efter enstycksflöde är en möjlighet då cellerna är dimensionerade för detta, men rent 

ekonomiskt sett är det inte den mest lönsamma lösningen om takttiden inte ökar drastiskt. En 

lösning för att reducera lagerhållningstiden kan vara att operatörerna roterar oftare och i och 

med det försöka komma så nära ett enstycksflöde som det går. Att begränsa antalet moduler i 

lagret kan exempelvis vara ett naturligt tecken att rotera för operatörerna samtidigt som det 

också bidrar till jämnare lagernivåer. 

I dagsläget är endast två buffertlager av principen först in först ut. Det rekommenderas att alla 

buffertlager bearbetas och förbättras så att de följs enligt den principen. Ordningen i lagret blir 

naturlig och underlättar eventuell spårning av moduler. 

Det innestående färdigvarulagret ligger i genomsnitt, för de aktuella modellerna, på fyra 

dagar. Samtliga moduler har en kort och regelbunden genomloppstid i cellerna samtidigt som 

ALS har tillgång till 12 månaders prognoser finns det utrymme för att reducera 

lagerhållningstiden i färdigvarulagret till att åtminstone två dagar som tumregeln säger. Att ha 

två dagars lager innestående på ALS när ALB lägger ned, och säkerhetslagret försvinner på 

ALB, kan vara något att sträva mot till en början. Efterhand som cellerna blir mer tillförlitliga 

och arbetet med Volvo som direkt kund har pågått en tid kan man se över möjligheterna till att 

ytterligare reducera lagret.  
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Väntan 

Väntetiden som förekommer mellan stationerna 10 och 20 på IC7 kan åtgärdas genom att ha 

en till uppsättning av årtullar på station 20. En sådan förbättring skulle medföra att det onda 

ledet av väntetid som i dagsläget finns försvinner och cykeltiden för ett bagpar minskar med 

cirka 31,5 procent på station 10 och 25,1 procent på station 20. 

Överproduktion 

Den överproduktion som förekommer på IC1 när operatörerna producerar mer än vad railen 

visar är en form av slöseri och bidrar till andra former av slöseri. Detta argument är ganska 

väsentligt i just denna cell då genomsnittliga lagerhållningstiden i första och andra 

buffertlagret är hög. De åtgärder som kan vidtagas är antingen att minska på antalet operatörer 

helt eller delvis under ett skift eller att rotera mera mellan stationerna och inte alltid bemanna 

vikstationen. 

Den andra formen av överproduktion som mer eller mindre alla IC celler utför kan diskuteras 

om det är bra eller dåligt. Att tillverka några extra moduler inför nästa skift, vilket innebär att 

de i vissa fall kan få ligga i buffertlager i ett halvt dygn behöver inte betyda att det är slöseri. I 

detta fall innebär det istället att nästa skift som kommer kan alla operatörer börja arbeta 

istället för att vänta på att en modul ska nå dem. Det är även så att materialet till modulerna 

ändå lagras och om det gör det delvis monterat eller var sak för sig kan diskuteras huruvida 

stor skillnad det egentligen är. 

7.3 Kvalitetsbristkostnad 

Att först kontrollera P14 modulerna på ALS och att sedan låta dem genomgå ännu en 

kontrollstation på ALB innebär stora kostnader för ALS. I dagsläget har en heltidsanställd 

operatör på ALS endast som arbetsuppgift att kontrollera P14 modulerna på IC9 och IC13. 

Dessutom har kontrollstationen på ALB under år 2007 kostat ALS X €, se bilaga F över 

sorteringskostnader. Det har även under det gångna året funnits anledning att kontrollera 

andra moduler när ett fel upptäckts på ALB och totalt med P14 uppgår det till en summa på X 

€ i ren sorteringskostnad för ALS på grund av att krockgardinerna innehåller kvalitetsfel. 

För att ALS inte ska behöva ha några kontrollstationer på Volvo i maj och samtidigt leverera 

kvalitetssäkra produkter måste det arbetas med att förbättra stationerna i IC9 och IC13. I 

orsak-verkan-diagrammet i bilaga G kan det ses vilka eventuella orsaker som kan påverka att 

P14 har problem med ett metallclips. Först och främst är station 50, där clipset monteras, 

utformat så att det finns möjlighet till att montera clipset på fel sätt. Genom att felsäkra 

stationerna på så sätt att det är svårt för montören att felmontera och att clipset inte kan 

skickas vidare utan att monteringen utförts på rätt sätt åtgärdas detta. En annan 

förbättringsåtgärd är att införa fack i lådorna som modulerna packas i för att undvika att 

modulerna fastnar i varandra och det blir lättare och mindre tidskrävande att packa 

modulerna. Clipset som monteras kan även det förbättras, genom att ta fram en ny och bättre 

design med hjälp av leverantören, så att det har förmåga att sitta kvar på nylonstrapen. 

På IC1 sker också kontroller, men dessa görs utan att det finns en kontrollstation. 

Operatörerna kontrollerar modulen, som en del av monteringsarbetet, efter stationerna 8, 10 
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och innan packningsstationen. Det bästa vore att eliminera kontrollerna helt genom att 

förbättra stationerna och samtidigt göra det möjligt för operatören att kontrollera under tiden 

som delarna monteras. Istället för att ta loss modulen från fixturen för att sedan kontrollera 

modulen, som tar längre tid. Det som kontrolleras på station 10 är samma sak som kollas 

innan packningsstationen, vilket är onödigt. Till en början kan kontrollen innan packning tas 

bort och med tiden, efter förbättringsåtgärder gjorts, även kontrollen efter station 10. 

Kontrollen som görs i samband med flärpningen av bagöglorna efter station 8 är tidskrävande 

och innebär ibland även att modulen får gå om. När det upptäcks att omsvepet inte passar rätt 

gentemot bagölorna ändrar operatören inställningarna på vikstationen vilket är bra. Att hitta 

problemet som orsakar det och förbättra vore ännu bättre. Om samtliga kontrollmoment går 

att eliminera genom att ständigt förbättra stationerna innebär det att tid frigörs i cellen och kan 

användas för värdeadderande aktiviteter. 

7.4 Mera ansvar 

Mer ansvar till operatörerna i form av att de får utföra förebyggande arbete som att ta 

provmätningar i början av varje skift. Detta görs i dagsläget redan på IC7 och kan vara lägligt 

att även införa i de andra cellerna. Dels för ge mer ansvar till operatörerna och låta dem 

hantera cellerna själva och dels för att motivera dem till att göra ett bra arbete. I IC cellerna 9 

och 13 förekommer det mer växling av operatörer än i de andra två cellerna. På grund av detta 

måste det ställas krav på att operatören tar ansvar för att denne lär sig hur stationerna fungerar 

samtidigt som denne inser vad det innebär att leverera en icke kvalitetssäker produkt. För att 

underlätta för de nytillkomna operatörerna är det därför bra om arbetet på stationerna är 

standardiserat och felsäkrade så att det är svårt att göra fel. Att arbeta i en produktionscell 

måste innebära att kunna lita på varandra och att ha samma mål det vill säga att leverera 

kvalitetssäkra produkter nedströms. För att göra medarbetarna i cellen mer medvetna om 

produktflödet nedströms bör kostnaderna för kvalitetsbristerna för varje cell redovisas för 

dem. Samtidigt som ett bonussystem införs som är baserat på kvalitetsbristkostnaderna i 

cellen. 

7.5 Ledtiden i framtiden 

Den totala ledtiden för modulerna kommer i och med nedläggningen av ALB minska med i 

genomsnitt 4,5 dagar. Den värdeadderande tiden påverkas marginellt, mellan 0,03-0,05 

procent beroende på vilken modell det gäller. Om rekommendationerna ovan med tiden 

genomförs finns det möjlighet att reducera ledtiden ännu mer samtidigt som andelen 

värdeadderande tid procentuellt ökar. 

7.6 Handlingsplan 

Det som i första han måste göras är att se till så att P14 modulerna är kvalitetssäkrade när de 

kommer till ALB för att undvika kostsamma kontroller. Detta är inget lätt arbete och det krävs 

att stationerna felsäkras och att arbetet är standardiserat ännu mer för att undvika att fel görs. 

När kontrollstationen på ALB tagits bort och stationerna på ALS förbättrats så till den grad att 

även kontrollstationerna på ALS kan tas bort. Detta kan eventuellt ske innan nedläggningen 
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av ALB, men är bra att ha kvar tills allt fungerar smärtfritt på Volvo. Förhoppningsvis sker 

detta direkt och kontrollstationen kan tas bort. 

Arbetet med att förbättra tar aldrig slut och nästa steg blir att reducera samliga lager för att 

minska bundet kapital och frigöra yta. Materiallagret och färdigvarulagret är lager som kan 

minskas genom att optimering gentemot inleverans och utleverans och prognoser. Det finns 

möjligheter att rejält reducera lagren på ALS och borde därför vara något som genomförs. Vid 

nedläggningen blir dessutom färdigvarulagret viktigare för ALS eftersom ALB; s 

säkerhetslager inte kan fånga fluktuationer. Därför bör man även här vänta med att reducera 

för mycket innan man vet hur allt kommer att fungera. Vad gäller buffertlagren i cellerna kan 

de också minskas genom följande åtgärder: 

 Operatörerna roterar mellan stationerna oftare och till stationer som inte redan har en 

operatör. 

 Begränsa antalet moduler som lagret kan innehålla för att få en naturlig anledning till 

rotation och ett jämnare lager. 

Eliminera väntetiden på IC7, genom dubbel uppsättning årtullar, så att ledtiden reduceras. 

Undersöka och förbättra stationerna på IC1 så att operatörerna inte behöver kontrollera 

modulerna. Förbättra samtliga lager genom att göra om dem till först in först ut lager för att 

underlätta dels för operatörerna och dels vid spårningsarbete. Att förbättra P14;s emballage 

genom specifika fack är också något att se över i det närmsta och även att försöka utarbeta ett 

nytt och bättre metallclips. För att få bort tejpbiten på P14;s omsvep kan det antingen 

elimineras helt genom en ny design på omsvepet eller att momentet genomförs på någon 

station på ALS. Då gäller det att utreda på vilken station detta moment bör läggas till. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel presenteras de tankar kring arbetet som författaren har. En genomgång av vad 

som kunde gjorts annorlunda under arbetets gång samt en diskussion kring arbetets 

avgränsning. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt arbete och studier. 

8.1 Tankar kring arbetet 

Syftet med detta arbete var att utföra en värdeflödesanalys på produktgruppen krockgardiner 

och att utifrån denna identifiera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter. Avsikten 

var också att ge förbättringsförslag på hur slöseri kan undvikas samt att klargöra var i flödet 

kvalitetsbriskostnaderna uppstår och hur dessa kan undgås. En grundlig värdeflödesanalys har 

genomförts för att kunna fastställa hur produkt- och informationsflödet ser ut i nuläget. Denna 

information har sedan använts som underlag för analys av flödet och som sedermera lett fram 

till konkreta förslag. Författaren anser att syftet med arbetet blivit uppfyllt och hoppas att 

Autoliv har nytta av detta i framtiden. 

Under arbetets gång har data samlats in genom att observera arbetet i cellerna, göra 

tidsmätningar och genom att göra intervjuer. Observationerna som gjorts i cellerna har utförts 

ostrukturerade under tillfällen då författaren praktiserat i cellerna, men också under den tid 

som tidsmätningar gjorts i cellerna. Författaren anser sig ha utfört observationerna grundligt 

och har på så sätt lagt märke till små företeelser som kan utgöra stora problem om kvalitetsfel 

uppstår längre fram i flödet. Tidsmätningarna som gjorts för att fastställa den genomsnittliga 

tiden har genomförts under olika skift och med olika personal under en period på två veckor. 

Då stationerna bemannas av olika operatörer har detta förmodligen påverkat tillförlitligheten 

på så sätt att olika operatörer gör olika. För att få en högre reliabilitet på tidsmätningarna i 

cellerna skulle en längre tidsperiod för just detta moment i arbetet vara nödvändig och alla 

operatörer inkluderas. Detta har det dock inte funnits tid med då mätningarna av tiden i de tre 

cellerna för de fyra produkterna var ett väldigt omfattande arbete. De intervjuer som utförts 

har gjorts både under strukturerade och ostrukturerade förhållanden. De flesta intervjuer som 

gjorts har varit med planerare och personal från produktionscellerna. De har gjorts efterhand 

som det har dykt upp frågetecken i arbetet. Dessa ostrukturerade intervjuer har varit 

nödvändiga för att få en helhetssyn av nuläget samtidigt som de strukturerade intervjuerna 

genomförts efterhand som arbetet fortgått. Nu i efterhand när arbetet är gjort hade det 

eventuellt varit bättre med fler strukturerade intervjuer som en inledande fas av arbetet för att 

på så sätt komma in i uppgiften ännu snabbare. Författaren anser dock att det är svårt att 

avgöra huruvida det ena eller andra sättet är bättre då det sätt som använts fungerat bra. 

Avgränsningarna för arbetet innefattade krockgardiner som levereras från ALS i Vårgårda till 

Volvo Gent via Autolivs sekvenscenter, ALB. Författaren anser att det skulle vara intressant 

att utöka avgränsningen av värdeflödesanalysen till en leverantör i värdekedjan innan ALS, 

som också är ett företag inom Autolivkoncernen, till exempel Autolivföretaget som tillverkar 

gasgeneratorer. En sådan utökning skulle innebära ett mer omfattande arbete men skulle 

samtidigt ge en ännu bättre helhetssyn av värdekedjan för krockgardiner.  

Under den tidsperiod som författaren genomförde examensarbetet på ALS var uppfattningen, 

utifrån tillgången på data, att Autoliv varit tidiga med att implementera Lean begreppet inom 
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koncernen genom Autoliv Production System och att det fungerar i produktionscellerna såväl 

som på lager och kontor. Framtida arbete för ALS är enligt författaren att fortsätta jobba med 

ständiga förbättringar och att eliminera slöseri ännu mer än vad som görs i dagsläget. Det 

skulle också varit väldigt intressant om ALS gjorde en mer omfattande värdeflödesanalys av 

hela värdekedjan för produktgruppen krockgardiner. Författaren anser även att ALS bör jobba 

mer med att få produktionspersonalen delaktiga och medvetna. Detta är en viktig del för att 

lyckas helt med Autoliv Production System.  
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Bilaga A- Tabeller över cykletider 

Tabeller över cykeltider på ALS och ALB 

IC1 P24, ALS    

Station Process Tid/st (s) Muda/st (s) 
Värdetid 

(s) 

Lager Materiallager 
   5 Bagen viks som ett dragspel, påfyllnad av bagar 
   FIFU Max en modul 
   8 Trä på omsvep, utmatning av bag, justering av omsvep 
   FIFU Max en modul 
   9 Montering av fixeringsplåt, etikett och flärpning av bagöglor 
   Lager B1 Buffert av bagar mellan stationerna 9 och 10 
   10 Montering av två plåtar, B-plåt samt tvåstegsclips 
   FIFU Max en modul 
   Crimp Gasgenerator crimpas med diffusorör, tratt, transportsäkring 
   Lager B2 Buffert av färdigcrimpade gasgeneratorer  
   20 Hämta gasgenerator, montering av gasgenerator, etikett 
   Lager B3 Buffert av färdigmonterade bagar som ska packas 
   Packning Kontroll, scanning och packning i combitaner 
   Lager Färdigvarulager 
   

1 Bag Totala tiden det tar för en bag , B2 är ej inräknad       

2 Bagar Totala tiden för ett bagpar dvs två moduler , B2 ej inräknad       

  Tid i dagar       

 
    

IC7 P11, ALS    

Station Process Tid/st Muda/st 
Värdetid 

(s) 

Lager Materiallager 
   10 Bagen rullas ihop i vikstationen, påfyllnad av bagar 
   FIFU Max en modul 
   20 Gasledare, oetikerklämmor och basketclips monteras 
   Lager B1 Buffert av bagar mellan stationerna 20 och 30 
   30 Oetikerklämmor låses fast samt placering av bagfixeringstejp  
   Lager B2 Buffert av bagar mellan stationerna 30 och 40 
   40 Gasgeneratorn crimpas ihop med gasledaren 
   FIFU Max en modul 
   50 Montering av strap, etikett, packning  och scanning  
   Lager Färdigavrulager 
   1 Bag Totala tiden det tar för en bag        

2 Bagar Totala tiden för ett bagpar dvs två moduler        

  Tid i dagar       
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IC7 P12, ALS 

Station Process Tid/st Muda/st 
Värdetid 

(s) 

Lager Materiallager 
   10 Bagen rullas ihop i vikstationen, påfyllnad av bagar 
   FIFU Max en modul 
   20 Gasledare, oetikerklämmor och basketclips monteras 
   Lager B1 Buffert av bagar mellan stationerna 20 och 30 
   30 Oetikerklämmor låses fast samt placering av bagfixeringstejp  
   Lager B2 Buffert av bagar mellan stationerna 30 och 40 
   40 Gasgeneratorn crimpas ihop med gasledaren 
   FIFU Max en modul 
   50 Montering av strap, etikett, packning  och scanning  
   Lager Färdigavrulager 
   1 Bag Totala tiden det tar för en bag        

2 Bagar Totala tiden för ett bagpar dvs två moduler        

  Tid i dagar       

 
IC9 & IC13 P14, ALS 

   

Station Process Tid/st Muda/st 
Värdetid 

(s) 

Lager Materiallager 
   10 Bagen rullas ihop i vikstationen, omsvep träs på, flärpning 
   FIFU B1 Buffert av bagar mellan stationerna 10 och 30 
   25 Bagöglorna dras igenom omsvepet och nitas fast 
   Lager B2 Buffert av bagar mellan stationerna 30 och 40 
   40 Montering av gasgenerator 
   Lager B3 Buffert av bagar mellan stationerna 40 och 50 
   50 Montering av metallclips samt fästes etikett 
   Lager B4 Buffert av bagar mellan stationerna 50 och GP12 
   GP12 Kontroll av modul samt packning i lådor 
   Lager Färdigvarulager 
   1 Bag Totala tiden det tar för en bag        

2 Bagar Totala tiden för ett bagpar dvs två moduler       

  Tid i dagar       
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P24, ALB 

Station Process Tid/st (s) Muda/st (s) Värdetid (s) 

Lager Lager av färdiga moduler 
   Sekvens Flytta och öppna sekvensracket 

   Sekvens Öppna hylla 
   Sekvens Hämta och placera P24 bagar i rackset 
   Sekvens Klistra på etiketter på bagarna 
   Sekvens Scanna etiketterna och stänga hyllan 
   Sekvens Stänga rackset, scanna papper, flytta rackset       

Lager Färdiga racks lagerhålls innan leverans       

1 Bag Totala tiden för en bag att genomgå sekvensen       

2 Bagar Totala tiden för ett bagpar dvs två moduler       

  
Totala tiden för 2 moduler från dörr till dörr på 
ALB       

  Tid i dagar:       

 

P11, ALB 
    Station Process Tid/st (s) Muda/st (s) Värdetid 

Lager Lager av färdiga moduler       

Sekvens Flytta och öppna sekvensracket       

Sekvens Öppna hylla       

Sekvens Hämta och placera P11 bagar i rackset       

Sekvens Klistra på etiketter på bagarna       

Sekvens Scanna etiketterna och stänga hyllan       

Sekvens Stänga rackset, scanna papper,flytta rackset       

Lager Färdiga racks lagerhålls innan leverans       

1 Bag Totala tiden för en bag att genomgå sekvensen       

2 Bagar Totala tiden för ett bagpar dvs två moduler       

  
Totala tiden för 2 moduler från dörr till dörr på 
ALB       

  Tid i dagar:       
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P12, ALB 
    Station Process Tid/st (s) Muda/st (s) Värdetid 

Lager Lager av färdiga moduler       

Sekvens Flytta och öppna sekvensracket       

Sekvens Öppna hylla       

Sekvens Hämta och placera P12 bagar i rackset       

Sekvens Klistra på etiketter på bagarna       

Sekvens Scanna etiketterna och stänga hyllan       

Sekvens Stänga rackset, scanna papper,flytta rackset       

Lager Färdiga racks lagerhålls innan leverans       

1 Bag Totala tiden för en bag att genomgå sekvensen       

2 Bagar Totala tiden för ett bagpar dvs två moduler       

  
Totala tiden för 2 moduler från dörr till dörr på 
ALB       

  Tid i dagar:       

 

P14, ALB 
    Station Process Tid/st (s) Muda/st (s) Värdetid 

Lager Lagerhållningstid innan kontroll 
   Kontroll Kontroll av moduler 
   Lager Lager av färdiga moduler 
   Sekvens Flytta och öppna sekvensracket 
   Sekvens Öppna hylla 
   Sekvens Hämta och placera P14 bagar i rackset, etikett 
   Sekvens Klistra på etiketter på bagarna 
   Sekvens Scanna etiketterna och stänga hyllan 
   Sekvens Stänga rackset, scanna papper, flytta rackset       

Lager Färdiga racks lagerhålls innan leverans       

1 Bag Totala tiden för en bag att genomgå sekvensen       

2 Bagar Totala tiden för ett bagpar dvs två moduler       

  
Totala tiden för 2 moduler från dörr till dörr på 
ALB       

  Tid i dagar:       
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Bilaga B- Genomsnittslager 
 

Genomsnittligt materiallager, ALS       

Artikel P11 LH P11 RH P12 LH P12 RH P14 LH P14 RH P24 LH P24 RH 

Gasgenerator         

Bag         

Gasledare     0       

Omsvep 0 0 0 0     

 

Genomsnittslager av färdiga moduler, ALS 

Modul Antal   

P11 LH    

P11 RH    

P12 LH    

P12 RH    

P14 LH    

P14 RH    

P24 LH    

P24 RH    

 

Genomsnittlig försäljning per leverans, 07-01 - 07-12-12,  ALS 

Modul Antal     

P11 LH      

P11 RH      

P12 LH      

P12 RH      

P14 LH      

P14 RH      

P24 LH      

P24 RH      

.
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Bilaga C- Nuvarande tillstånd 

IC1 P24, ALS 
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Nuvarande tillstånd IC7 P11, ALS 
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Nuvarande tillstånd IC7 P12, ALS 
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Nuvarande tillstånd IC9 & 13 P14, ALS 
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Nuvarande tillstånd P24, ALB 



 Bilaga C  

  

 

73 

Nuvarande tillstånd P11, ALB 
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Nuvarande tillstånd P12, ALB 
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Nuvarande tillstånd P14, ALB 
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Karta över hela nuvarande flödet 

.
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Bilaga D- Framtida tillstånd 

IC1 P24, ALS 
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Framtida tillstånd, IC7 P11, ALS 
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Framtida tillstånd, IC7 P12, ALS 
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Framtida tillstånd, IC9 & IC13 P14, ALS 
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Karta över hela flödet i framtiden 
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Bilaga E- Symboler 
Symboler för kartläggning av värdeflöden 

Material   Förklaring 

 

 

Tillverkningsprocess. 

 

 

Externa organisationer 

och processer. 

 

 

 

 

 

     Faktaruta. 

 

 

Transport med lastbil. 

 

 

 

Lager. 

 

 

Förflyttning av tillverkat 

materialgenom TRYCK. 

 

 

     Förflyttning av färdiga  

     produkter till kund. 

 

 

 

Montering 

Företaget 

XYZ 

C/T=45 sek 

S/T=30 min 

3 skift 

2% kassation 

Mån 

+ Ons 

   L 

 
300 st 

1 dag 
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      Max 20 st   Förflyttning av en styrd 

mängd enligt material 

   mellan processer enligt 

  sekvensen ”först in först 

ut”. 

   

   Rail som kanbankorten 

samlas upp i vid cellen. 

   

 

   Heijunkatavla. 

   Transport med båt. 

 

   Kaizen åtgärd. 

 

 

   Produktionskanban. 

Streckad linje indikerar 

vägen för kanban. 

 

 

FIFU 

20 
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Symboler för 

Information   Förklaring 

 

 

Manuellt 

informationsflöde. 

 

Elektroniskt 

informationsflöde. 

 



 Bilaga F  

  

 

85 

Bilaga F- Externa sorteringskostnader 
 

Sekretessbelagt 
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Bilaga G- Orsak-verkan-diagram 
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Bilaga H- Driftsstopp 
 

Sekretessbelagt
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Bilaga I- Symboler över delarna i en produktionscell 
 

Exempel 

 

VL= Vänsterled 

HL= Högerled 

 


