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Sammanfattning 

Föreliggande arbete behandlar ett förbättrat materialflöde vid krockkuddslinerna i Autolivs B-
hall, (Vårgårda). Dessutom lämnas ett förslag till en mer optimal layout i denna hall. Det 
verktyg som användes för att förbättra materialflödet var VSM (Value Stream Mapping) alltså 
värdeflödeskartläggning. Vid analysen behandlades en line i taget. Av B-hallens 10 liner lades 
fokus på 3 av dessa för att få en mer djupgående och meningsfull VSM-analys (PAB9, 
PAB10 och DAB 11).  

De flesta VSM-kartorna som konstruerats visar ett onödigt stort lager framför den första 
stationen. Leveransfrekvensen bör ökas till åtminstone 2 ggr i veckan beroende på avståndet 
till leverantören i syfte att minska lagerkostnaden och därmed kapitalbindningen. Man bör 
även synkronisera leveranserna av de delar som behövs vid airbagmontering så att alla dyrare 
komponenter anländer samtidigt.  

Kontrollstationen som kallas för GP12 tillför ingen värdehöjande tid. Man kan istället bygga 
in en successiv kontroll i linerna och på så sätt eliminera behovet av denna station. Genom att 
byta leverantör av gasgeneratorer från den nuvarande med USA-baserad tillverkning till 
Autoflator som ligger precis intill Autoliv, kan man minska på kapitalbundet lager och även 
minska miljöpåverkan. 

Ett ytterligare förslag är att bygga in registrering av felaktiga etiketter i datasystemet. Därmed 
kan man eliminera produktionsstopp p.g.a. etikettbrist vilket ofta har inträffat. 

Genom en smartare lagring av krockkuddstygrullarna som står i D-hallen, skulle yta kunna 
frigöras. Om krockkuddstygrullarna lagras i ett paternosterverk eller i en lagerautomat kan 
man placera en del av reservdelslinerna som tar upp plats i B-hallen på frigjord yta. 

 3 



Abstract 

The first aim of this assignment was to improve the material flow at the airbag lines in the B-
building of Autoliv (Vårgårda). Further, a suggestion on a more optimal layout of this 
building is given. The tool used in order to improve the flow of materials was VSM (Value 
Stream Mapping). One line at a time was analysed. From the 10 lines in the B-building 
attention was given to 3 of these in order to get a more profound and valid VSM analysis 
(PAB9, PAB10 and DAB 11).  

Most of the VSM maps constructed show an unnecessary large stock of parts in front of the 
first working station. The frequency of deliveries should be increased to at least twice every 
week, depending on distance to the supplier, which will decrease the cost of storage and 
thereby the assets binding. Further, the deliveries should be better synchronized so that the 
more expensive parts arrive at the same time. 

The control station called GP12, does not contribute any value adding time. Successive 
inspection in the lines could instead be implemented, thereby eliminating the need for a large 
separate control station. By changing the supplier of gas generators from the present USA 
based one to Autoflator, which is located next to Autoliv, it is possible not only to decrease 
the assets binding, but also to decrease the environmental strain. 

A further suggestion is to implement a register of incorrect etiquettes in the computer system 
Thereby you eliminate the production stops depending on ashortage of etiquettes which is 
often occurring.  

By using a more clever storage of the airbag cloth rolls in the D-building, space can be 
released. If the airbag cloth rolls are stored in a bucket excavator or a storage machine, the 
space-consuming spare part lines in the B-building could instead be located in the area 
released. 
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1. Inledning 

Autoliv AB grundades av Lennart Lindblad i Vårgårda 1956 och tillverkade till en början 
enbart bilbälten. Under 1970-talet växte företaget mycket snabbt. Gränges Weda AB köpte 
bolaget 1974, men blev i sin tur uppköpta av Electrolux 1980. Fyra år senare bytte företaget 
namn till Electrolux Autoliv. Under de efterföljande åren växte företaget genom uppköp och 
1997 bildades Autoliv Inc. genom en sammanslagning med amerikanska Morton Asp. 
Koncernen är för närvarande bland världens största vad gäller fordonssäkerhet och har 80 
fabriker i 28 olika länder. Autoliv har i Sverige fabriker i Vårgårda, Linköping och Motala. I 
Linköping och Motala tillverkar man styrenheter för krockkuddar, fasta mobiltelefoner för 
last- och personbilar samt förstärkare för bilradioanläggningar, medan man i Vårgårda 
tillverkar säkerhetsbälten, whiplashskydd och krockkuddar.  
Detta examensarbete inriktar sig mot fabriken i Vårgårda och dess tillverkning av frontala 
krockkuddar. Det produktionssystem som används i denna fabrik är det som kallas för lean 
produktion och har sin uppkomst från Toyota i Japan. I detta produktionssystem betraktar 
man tre olika flöden; materialflöden, informationsflöden och flöden i mänskliga och 
maskinella processer. 

1.1  Implementering av lean produktion 

Att införa Lean produktion i ett företag är inte alltid lätt. Ofta finns det ett initialt motstånd 
bland medarbetarna eftersom de tror att lean leder till försämringar. Vid ett företag skickade 
facket ut en enkät där följande 3 frågor ställdes;  

1. Vad vet du om lean? 

         1. Ingenting X. Vet ungefär vad det är 2. Vet mycket om det 

2. Vad tycker du om lean?  

3. Vet du vem som är ansvarig för leanarbetet? 

Då enkäten sammanställts blev svaren att mer än ca 75 % av medarbetarna inte hade en aning 
om vad Lean egentligen innebar eller vem som var ansvarig. De flesta tyckte dessutom att 
arbetet försämrats. Anledningen till detta dåliga resultat var med största sannolikhet att 
företaget glömt av att introducera leankonceptet på verkstadsgolvet.  

Tittar man på Autolivs produktionssystem och analyserar det s.k. APS-huset (se fig. 1) lägger 
man märke till en sak; nämligen mittenpelaren som står för medarbetarskap. Skulle denna 
pelare tas bort rasar taket in och huset förstörs. Givetvis gäller detta även om någon av de 
andra pelarna eller grunden skulle tas bort.  

Ett ytterligare exempel från ett annat företag är följande; En dag i början av 1990-talet kallade 
chefen arbetarna till ett viktigt möte. Han sa att de skulle börja jobba på ett helt nytt sätt; det 
japanska sättet. På mötet fanns också en japansk expert med. Han ritade en massa diagram 
och skrev kryss och siffror i dem. Ingen förstod någonting efter mötet. De har fortfarande inte 
infört lean. En stor anledning till detta är att pelaren med medarbetarskapet inte gick att bygga 
upp därför att inga anställda förstod vad det nya arbetssättet egentligen innebar eller gick ut 
på. 
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Ur en artikel från tidningen Ny Teknik skriver Anders Kinnander (professor i 
produktionsteknik på Chalmers) om lean-talibaner. Han anser att lean-metoder kan skada 
småföretag. Lean produktion är utformat för produktion i stora serier och med många 
varianter. Man kan inte kopiera Toyota rakt av, utan det handlar om att ta till sig Toyotas 
principer och tillämpa dom i sin egen verklighet. Autoliv har inte kopierat Toyota rakt av utan 
har tagit fram sin egen version av TPS (Toyota Production System) som kallas för APS 
(Autoliv Production System). Efter införandet av APS för 5 år sedan har systemet visat sig 
vara mycket framgångsrikt och utan alltför stora initialproblem. 5S-arbetet har kommit igång 
bra i de flesta arbetsgrupper i verksamheten; det ser man även på renheten i alla 
tillvekningshallar. 

2. Autolivs produktionssystem –APS 

APS är Autolivs variant av lean produktion. Genom att använda sig av APS blir både kunder 
och anställda belåtna, man får lönsamhet, hög konkurrenskraft och goda relationer med 
samhälle och omgivning. Man kan illustrera APS som ett hus enligt Fig. 1. 

 

 

                         
Fig. 1 Modell av Autolivs ProduktionsSystem; APS-Huset 

               

 

2.1 De fem grundelementen 

För att APS huset ska hålla, måste det vila på en stark grund. Grunden består av 5 element: 
Lagarbete, 5S, Standarder, Muda-eliminering och TPM som förklaras enligt nedan. 
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-Lagarbete:  Genom lagarbete uppnår man bättre resultat. Ett förslag som kommer från en 
grupp är starkare genom att fler synvinklar på ett problem övervägts än vad en ensam 
medarbetare hade klarat av. 

-5S: Detta är de första initialerna till fem japanska ord och handlar om ordning och reda i 
företaget och dess produktion. De japanska orden översätts oftast till svenska för att få en 
lättare tillämpning och förståelse för dem. Arbetet med 5S skall genomföras av 
förbättringsgrupperna. 

Sortera: Här bestämmer man ett område där 5S ska utföras. Det som inte kommer att 
användas under de kommande månaderna eller åren kastas. 

Systematisera: Rätt sak på rätt plats: Man väljer en plats för var sak i närheten av där 
den används. Till exempel skall alla verktyg skall vara upphängda på sina markerade 
platser på en verktygstavla, Fig.2. 

  

              Fig. 2. Verktygstavla med rätt verktyg på rätt plats 

Städa: Bevara ordningen genom en liten städning varje dag, kompletterad av en större 
rengöring varje vecka. Därefter försöker man hitta källan till oordning och lösningar 
som gör städning lättare. En förebyggande städlista som ska följas upprättas också. 

Standardisera: Man använder ritningar, foton och färger för att visualisera standarder. 
Standardisera innebär att man definierar städnings- och ordningsuppgifter så att de blir 
en del av de dagliga rutinerna. 

Se till: Innebär att man ska respektera och förbättra standarder steg för steg. Detta kan 
med fördel genomföras så att olika förbättringsgrupper utför revisioner på varandras 
områden. 

 

-Standarder: Standarder är den för närvarande bästa, säkraste och enklaste vägen för att lösa 
en uppgift. Genom att använda en standard blir det lätt att upptäcka avvikelser på ett tidigt 
stadium. Alla anställda skall lösa en viss arbetsuppgift på samma sätt. Standarden är också 
den baslinje mot vilken alla förbättringar mäts. 
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-Muda (slöseri)-eliminering: 

Man måste skilja på värdeskapande arbete och slöseri. Ett exempel på värdeskapande arbete 
är montering av komponenter medan transport av komponenter är exempel på slöseri. Det 
finns 7+1 typer av MUDA (japanska för slöseri). 

1. Överproduktion: Producera mer än kundbehovet, vilket är det allvarligaste slöseriet. 

2. Kassation/omarbete av defekta produkter. 

3. Rörelser/förflyttning: Agerande av människor eller utrustning som inte tillför något av 
värde för arbetet. 

4. Förråd/inventarier: Alltför stora lager av råvaror, PIA eller färdiga produkter. 

5. Överarbete: Man utför mer arbete på en produkt än vad som är nödvändigt. 

6. Väntan på PIA, att något ska hända, transporter etc. 

7. Transporter/materialförflyttning: Onödiga transporter och hantering av material. 

8. Ibland räknas medarbetarnas outnyttjade kreativitet som det 8: e slöseriet. Detta har 
tillkommit efter det att Ohno slog fast de 7 första. 

 

-TPM (Total Productive Maintenance) 

TPM (TPU, Totalt Produktivt Underhåll på Svenska) används för att förhindra maskinskada 
och för att främja självstyrande maskinskötsel. Man använder sig av daglig, veckovis och 
månadsvis förebyggande underhåll. Man har även dokumentation på hur underhållet ska 
genomföras och vilka punkter som ska gås igenom. Det förebyggande underhållet skall 
utföras av operatörerna själva efter det att de har fått utbildning av underhållspersonalen. 
Dessa kan då i sin tur fokusera på mer avancerade arbetsuppgifter. 

2.2 Pelare 

När grunden till huset är färdig ska pelarna resas innan taket byggs. De tre pelarna är: 

-Just in time 

Målen för Just in time (JIT) är att ha en verksamhet som med en hög kostnadseffektivitet 
producerar produkter i rätt kvantitet med rätt kvalitet. Det är också grundläggande att möta 
kundernas behov i rätt tid. Man producerar något först då kunden efterfrågar detta. 

 

– Quality first 

Målen för ”quality first” kan beskrivas med tre enkla regler: 

-Regel A: Ta ej emot dålig kvalitet från leverantören. 
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-Regel B: Producera inte dålig kvalitet 

-Regel C: Skicka inte vidare dålig kvalitet till kunden 

 

– Medarbetarskap 

 Detta är symboliskt den mittersta pelaren i huset. För att nå framgång i verksamheten krävs 
planering, styrning och förbättringar. Detta kan bara göras av företagets medarbetare. 

 

2.3 Taket:  

 När nu pelarna är resta kan taket läggas på huset. Taket symboliserar Autolivs syften och 
stöds av grunden och pelarna. Syftet med APS är att möta behovet från kunder och anställda 
för att säkra framgången för företaget. 

2.4 Flaggan:  

 Denna symboliserar Autolivs uppdrag: Autoliv vill vara den mest pålitliga och innovativa 
partnern, med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. 

3. Genomförande av VSM-analys 

Uppgiften bestod i att kartlägga det nuvarande materialflödet i tillverkningslinorna i en av 
fabrikshallarna benämnd B-hallen. För att göra detta används ett av leankonceptets viktigaste 
verktyg; att konstruera en värdeflödeskarta. Metoden är inte ny, redan på 1970-talet började 
Toyota använda den som en del i sitt företagskoncept Toyota Production Systems (TPS). 
Kartläggningen visar vilka flöden i tillverkningsprocessen som är värdeskapande respektive 
icke-värdeskapande. De icke-värdeskapande är källor till slöseri (muda). Man kan då lättare 
se vilka förbättringar som bör göras och var de ska sättas in. Analysen lägger grunden för ett 
nytt perspektiv där man får en helhetssyn på processen, från det att ingående material kommer 
in i företaget tills det att färdiga produkter lämnar företaget.  

Genom helhetssynen undviker man att stirra sig blind på ett enskilt processteg, till exempel en 
speciell maskin- eller monteringsprocess. Ett praktiskt exempel på detta kan vara arbetet som 
läggs ner på att minska stycktiderna i en maskin för att spara en eller ett par minuter. 
Tidsvinsten detta ger är inte mycket värd om de färdiga produkterna därefter ligger i lager i 
tre veckor. 

Vid konstruktion av en värdeflödeskarta eller värdeflödesanalys är det viktigt att följa 
nedanstående steg i bestämd ordning;  

Steg 1; Val av en produktfamilj.       

Steg 2; Rita karta över nuvarande tillstånd. 

Steg 3; Rita karta över framtida tillstånd. 
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Steg 4; Tag fram en handlingsplan för genomförandet. 

Föreliggande arbete inriktades mot stegen 1 t.o.m. 3 eftersom handlingsplanen för 
genomförande ju innebär att vi ska genomföra våra slutsatser, vilket av praktiska orsaker 
ligger utanför ramarna för detta arbete.  

3.1 Beskrivning av ovanstående steg:  

I det första steget väljer man vilken produktfamilj fokus sätts på, i detta fall passagerarairbag 
och förarairbag som produceras i Autolivs B-hall (krockkuddar). De färdiga krockkuddarna 
levereras vidare till Volvo/Volvo LV, Saab, Scania, Mitsubishi, Autovaz och Landrover. Då 
arbetet med att samla in alla data som behövs för att kunna rita en VSM-karta är mycket 
omfattande inriktades arbetet mot de 3 linerna  PAB10, PAB 9 och DAB 11.  Layouten över 
B-hallen beskrivs i Fig. 3 och här kan man se var respektive line är placerad. Det finns 10 
monteringsliner för passagerarairbag (PAB) och förarairbag (DAB). D: et och P: et står för de 
engelska orden driver respektive passenger. 
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Fig. 3. Layout över B-hallen 

I det andra steget börjar man undersöka flödet uppströms, d.v.s. från färdigvarulagret, genom 
hela tillverkningsprocessen och ända fram till komponentlagret. Man skapar en 
ögonblicksbild för att sedan rita upp kartan. En första preliminär värdeflödeskarta över PAB 
10 gjordes enligt Fig. 4. Symbolerna som används vid värdeflödeskartläggning visas i Fig. 5. 
För att förstärka intrycket av att detta är något man gör på plats i ett nuläge ritas kartan upp 
med hjälpmedlen papper penna och gummi. 
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Fig.4. Den första värdeflödeskissen över PAB10. 

Då denna första skiss togs fram klockades vare sig cykeltid (C/T), eller ställtid (S/T). 
Dessutom fanns ingen information om lagerstorleken på tillhörande delar till airbagen som 
tillverkas i linen. Informationsflödet togs fram med hjälp av produktionsplaneraren Bente 
Hedberg och linepersonalen i PAB 10: an. 
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Fig. 5 Symboler som används vid värdeflödeskartläggning. 

 

Genom att arbeta med tillverkningen i linen kunde emellertid dessa tider tas fram och 
möjligheter till förbättringar identifieras. Genom Autolivs logistikansvariga Caroline 
Johansson togs uppgifter om lagerstorlekarna för de komponenter som ingår i PAB 10: an 
fram. Dessa finns sammanställda i tabellerna: 1, 2 och 3.  
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Ingående komponenter   Stora  Plock-  SM1 Kanban +  
      lagret  lager   linelager  
        (st)  (st)  (st) (st) 
1. Housing ABP VCC Y286  2796  132 379 247 
2. Deflector ABP VCC EUCD  6600  250 1081 831 
3. Clip infla fixation VCC EUCD 15840  960 1805 845 
4. Gasgen ABP VCC Y28X EUCD 6336  512 545 33 
5. Nut f M6   utgår  utgår utgår utgår 
6. Bracket center ABP  5280  360 772 412 
7. Actuator ATE-1   0  300 622 322 
8. Bag ABP Y286/Y285/Y381 US 500  330 338 8 
9. Cable Harness ABP VCC Y286 US 1440  160 253 93 
10. Label ABP     142000  0 680 680 
Tab. 1 Lagermängd för Volvo USA-modellen 30678149 ABP VCC 86   
         
         
Ingående komponenter   Stora  Plock-  SM1 Kanban +  
      lagret  lager   linelager  
        (st)  (st)  (st) (st) 
1. Housing ABP VCC Y286  2796  132 379 247 
2. Deflector ABP VCC EUCD  6600  250 1081 831 
3. Clip infla fixation VCC EUCD 15840  960 1805 845 
4. Gasgen ABP VCC Y28X EUCD 6336  512 545 33 
5. Nut f M6   utgår  utgår utgår utgår 
6. Bracket center ABP  5280  360 772 412 
7. Bag ABP Y286/Y285/Y381 EU 0  0 284 284 
8. Cable Harness ABP VCC Y286 EU 4720  400 618 218 
9. Label ABP     142000  0 680 680 
Tab. 2 Lagermängd för Volvo Europa-modellen       30721035 ABP VCC Y286 EU 
         
         
Ingående komponenter   Stora  Plock-  SM1 Kanban +  
     lagret  lager   linelager  
        (st)  (st)  (st) (st) 
1. Housing ABP L359  1281  72 195 123 
2. Deflector ABP VCC EUCD  6600  250 1081 831 
3. Assy cushion ABP L359  3360  220 329 109 
4. Clip infla fixation VCC EUCD 15840  960 1805 845 
5. Gasgen ABP VCC Y28X EUCD 6336  512 545 33 
6. Nut f M6   utgår  utgår utgår utgår 
7. Center bracket ABP L359  5280  30 39 9 
8. Label documentation   utgår  utgår utgår utgår 
Tab. 3 Lagermängd för Landrover ABP L359 EUCD     

 

Det stora lagret är Autolivs komponentlager. SM 1-lagret utgörs av de totala line-, 
kanbantruck- och plocklagren. Allt eftersom material går åt i linerna, så återfylls det igen 
m.h.a ett kanbantrucktåg som kör en slinga mellan plocklagret och linerna. Plocklagret ligger 
längst ner i pallställen ute på lagret så att truckförarna lätt kan plocka ut komponenterna vid 
påfyllning av kanbantåget. 
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En lämplig metod att använda sig av när man ska göra VSM-analyser, är att inrikta sig på en 
ingående huvuddetalj som finns med i produkten redan från första stationen.  Vi valde att 
räkna antalet tygpåsar som lager. Detta p.g.a. att det inte går att bygga en hel enhet utan denna 
detalj, och att antalet tygpåsar är styrande för hur många färdiga enheter som kan tillverkas. 
De andra ingående delarna är givetvis viktiga för att kontrollera lagerstorlekarna, men ska inte 
ingå i värdeflödeskartan. Genom att räkna antalet tygpåsar och jämföra med antalet av de 
andra ingående komponenterna kan man se om lagret av de övriga komponenterna går att 
minska. Denna analys görs längre fram i rapporten under punkt 3.3 (lagerjämförelse mellan 
ingående komponenter till PAB 10: an).  När kartan ritades togs alla stationer i linen med, inte 
bara PAB 10: an som en enda vilket vi gjorde i den första skissen (se Fig.1). 

Grundprinciperna inom lean är att inrikta sig på lager och PIA (produkter i arbete). Här ska 
man lägga in de förbättringar som ökar material- och informationsflödet vilket görs i steg 3. 
Genom att ha så små lager och så lite PIA som möjligt minskar ledtiden och 
kapitalbindningen. I nuläget körs kanbantåget en gång varje kvart. Ett av de första 
förbättringsförslagen var att minska antalet kanbankörningar till hälften och istället köra varje 
halvtimme. Genom att låta linepersonalen själva sköta kanbankörningarna har man kommit 
fram till att detta är den optimala tiden för att tillgodose linan med material. Allt för att få 
krockkuddsdelarna i rätt tid så att inga onödiga stopp uppkommer.  

 

Andra sätt att öka produktflödet genom fabriken är t.ex. att utjämna flödet, minska slöserier 
(Muda) och införa Poka-yoke. Principen för utjämnat flöde ges enligt exemplet i Fig. 6.                                   

 

Fig. 6 Massproduktion jämfört med utjämnad produktion. 

Man tillverkar tre olika produkter som kallas för A, B respektive C. När man tillämpar 
massproduktion producerar man i följande ordning; 500 A-, 200 B- och 300 C- produkter. När 
utjämnad produktion tillämpas minskar antalet produkter i produktionsserierna. Fördelen med 
utjämnad produktion jämfört med massproduktion är att man får mindre PIA (produkter i 
arbete) och små lager, samt snabbare kan svara på kundbehovet. 

Utjämnad produktion kräver korta ställtider vilket dock är svårt att tillämpa vid linekörning då 
man kör enligt FIFO-principen (first in first out). Man kan däremot tillämpa utjämnat flöde 
genom att identifiera flaskhalsen i linen, d.v.s. den station som tar längst tid. När man hittat 
denna kan man se om det finns några möjligheter att sänka flaskhalsens cykeltid genom att 
flytta över moment till stationer som är mindre tidskrävande och på det sättet utjämna flödet. 
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Man får inte heller glömma att vid stationer som kräver manuellt arbete måste även 
ergonomiska hänsyn tas.  

För att säkra att kvalitén på de tillverkade enheterna kan man bygga in Poka-yoke i processen. 
Poka-yoke innebär att det inte ska gå att göra fel.  I de liner vi kartlagt finns det givare som 
känner av om de ingående komponenterna sitter på rätt plats innan de skickas vidare till nästa 
station. Dock kan fel missas ändå, som t.ex. att tyget kommit i kläm mellan plåtlådan och 
plastlocket, eller att det finns repor på plastkåpan. Därför har man en enskild kontrollstation 
som kallas GP12. Genom att sätta in fler sensorer och vision system så att det inte går att 
missa nått skulle denna station kunna rationaliseras bort. 

Vid framtagning av en ny airbag för förare och passagerare utgår man från 
Tysklandsfabrikens referenser, därefter får Vårgårdafabriken rätta sig efter deras prototyp. 
Detta beror på att man har delat upp utvecklingen av frontala och sidokrockkuddar dess 
emellan. Vårgårda utvecklar sidokrockkuddarna och Tyskland de frontala krockkuddarna. Ett 
bättre koncept hade varit att lägga prototypframtagningen i Vårgårda. Det hade då blivit 
lättare att produktionsanpassa airbagen redan vid konstruktionsstadiet och därmed kunna 
bygga in Poka-Yoke i en ny line. 

 

3.2 Lagerjämförelse mellan ingående komponenter till PAB 10: an 

Antalet gasgeneratorer i lagret jämfördes med det antal airbagsmoduler som kan produceras. 
Analyserar man komponentlagret i Tab. 1 t.o.m. 3 fås; 

• Volvo och Landrover använder samma gasgenerator (Gasgen ABP VCC Y28X 
EUCD) st. 68815456336 =+⇒

• Totala antalet tygpåsar (Bag ABP Y286/Y285/Y381 (US och EU) resp. Assy cushion 
L359) 48113293360284338500 =++++⇒ st. 

• Mellanskillnaden blir då: 6881- 4811 = 2070 st. 

Alltså har man i detta fall 2070 gasgeneratorer för mycket i jämförelse med antalet 
airbagmoduler som kan produceras; ett lager som binder kapital i onödan. Leverantören av 
gasgeneratorerna ligger i USA och detta kan ju vara en bidragande orsak till den höga 
inköpskvantiteten. För att kunna hålla mindre lager kan man byta leverantör av gasgeneratorer 
till Autoflator (som ingår i Autoliv-koncernen), vilka ligger på andra sidan vägen istället för 
på andra sidan Atlanten. Autoliv kan på så sätt beställa oftare och i mindre kvantiteter då 
transportkostnaderna inte blir lika höga.  Vid ett studiebesök som gjordes på Autoflator visade 
produktionstekniker Per Bengtsson verksamheten där. Det visade sig att exakt denna modell 
redan tillverkas där. Det är alltså tekniskt möjligt att byta leverantör till Autoflator istället för 
från USA. Ytterligare fördelar att ha Autoflator som gasgeneratorleverantör är att vid tekniska 
problem finns det hjälp att få från deras teknikavdelning. De kan snabbt komma in i Autolivs 
produktion och åtgärda fel som har uppstått på levererade gasgeneratorer. Man slipper också 
ta hänsyn till tidsskillnader p.g.a. olika tidszoner (svensk tid jämfört med amerikansk tid). 
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Ett försök att utreda prisskillnaden mellan USA-tillverkade gasgeneratorer och gasgeneratorer 
tillverkade på Autoflator gjordes. Produktionsplaneringen hade av förståliga skäl inte tid till 
att bidra med någon hjälp då denna kostnadsanalys skulle bli ganska omfattande. Med tanke 
på logistiken borde dock leveranser från Autoflator vara det bästa och billigaste alternativet. 
Transporten från USA sker med flyg vilket också har en negativ påverkan på miljön. 

Teoretiskt sätt ska alla komponenter synkroniseras med kundbehovet, men då arbetstider, 
produktionsstopp och ledigheter kan orsaka komponentöverflöd fungerar inte detta till 100 
procent i verkligheten. För närvarande känner beställningssystemet Movex inte av 
underleverantörers produktionsstopp. Byggs detta in i Movex kommer komponentsaldona att 
stämma bättre överens och kapitalbundet lager kan därmed minskas. 

       

4. VSM-analys av PAB 10 

I linen PAB 10 tillverkas passagerarairbagen till modellerna Volvo EU, Volvo USA och 
Landrover Freelander. Resultatet från VSM-kartläggning av det nuvarande tillståndet för 
produkterna Volvo Europa 30721035 ABP VCC Y286 EU och Landrover ABP L359 ges i 
Bilagorna 1 och 3. I syfte att beräkna takttiden för respektive modell kontrollerades kundernas 
årsbehov för Volvos sedanmodell S80, kombimodellen V70 samt Landrover Freelander.  

Skillnaden mellan Volvo EU och Volvo USA är en liten aktuator som monteras på USA-
modellerna. Enligt Magnus Johansson, biltekniker på Volvo provbana; Hällered beror detta på 
att dom har annorlunda lagkrav i USA gentemot EU. USA bilarna har nämligen tre olika 
kraftiga laddningar till krockkudden som styrs av en adaptiv lastkännare som känner av vikten 
på passageraren och därav bestämmer vilken av de tre laddningarna som skall utlösas. I EU 
finns det istället bara två olika laddningar, och det finns heller ingen adaptiv lastkännare. 

4.1 Beräkning av takttid 

Det aktuella behovet av airbagmoduler för år 2008 framgår ur Tab. 4. 

Modellnr. Bilmodell År 2008 (st) 
Y286 S80 63579 
Y285 V70 78926 
L359 Landrover 76881 

Tab. 4 Årsbehovet på airbagmodulerna i PAB 10. 

Det totala årsbehovet för modellerna S80 och V70 beräknas som: 63579 + 78926 = 142 505 
st. /år 

Antalet över S80 och V70-modellerna gäller för både EU- och USA-modellerna.  För att 
särskilja de två åt användes november månads veckobehov enligt Tab. 5 (erhölls från 
produktionsplaneringen). 
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Bilmodell Veckobehov (st)  
Volvo USA 850 
Volvo EU 2800 

Tab. 5 Veckobehov  under november 2007. 

Volvo USA-modellens andel utgör då: %100*
2800850

850
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
≈  23 % 

Genom att multiplicera det totala årsbehovet av S80 och V70 med Volvo-USA: s 
procentandel fås antalet USA-modeller fram:  

142 505 * 0,23  33 000 st./år  ≈

Antalet EU-modeller av Volvos totala årsbehov subtraheras med Volvo-USA för att på så sätt 
få fram Volvo-EU: s årsbehov:  

142 505 – 33000 = 109 505  110 000 st./år      ≈

Genom att därefter dividera antalet av respektive modell med antalet arbetsveckor per år (45 
st.) kan veckotakten beräknas enligt;                                        

Volvo EU: 2400
45

110000
≈ st./vecka 

Volvo USA: 740
45

33000
≈ st./vecka 

Landrover: 1700
45

76881
≈ st./vecka 

Den totala produktionstiden varje vecka räknat på tvåskift är 74,2 h eller 4452 min. Takttiden 
för respektive modell erhålls då slutligen enligt; 

 

Landrover 6,2
1700
4452

=  min/st.  

Volvo EU 8,1
2400
4452

=  min/st. 

Volvo USA 6
740
4452

= min/st. 
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4.2 Beräkning av cykeltider och ställtider  

Med cykeltid avses den tid det tar att utföra en cykel av en process i respektive station. 
Cykeltiden innehåller momenten manuellt arbete, gående, avsyning, lastning och kontroll. Vid 
beräkning av cykeltider utnyttjades programmet AVIX där cykeltids- och/eller 
ergonomianalys kan utföras. Utöver den inbyggda tidtagningen går det även att använda 
programmets elementartidsdel (TMU). TMU betyder Time Measurement Units och 1 TMU 
motsvarar 0,036 s. Arbetsmomenten nedbryts här i elementarrörelser. Denna del av 
programmet kan användas för att analysera vilka moment som är ergonomiska och vilka som 
är oergonomiska. Arbetet genomfördes i tre steg enligt;  

• Filma vald line och modell.  

• Konvertera om mp4-formatet till mpeg1-format för att kunna köra filmen i 
mediaplayer.  

• Överföring av filmerna till AVIX. Därefter analyserades dessa m.a.p. respektive 
cykeltid. Resultatet framgår ur Tab.6. 

  

En av anledningarna att filmning tillämpades istället för tidtagning med tidtagarur var dels att 
det inte anses vara lika stressande för operatörerna och dels att man kan hitta oergonomiska 
moment. En annan fördel som filmning gentemot klockning med tidtagarur har är att man kan 
hitta effektivare sätt att arbeta på. Det ena skiftlaget kanske producerar mer moduler per 
timme än vad det andra gör. Genom att analysera filmerna kan man se vilka moment som 
skiljer dem åt och införa det arbetssätt som är effektivast för båda arbetslagen i PAB 10: an. 

 

Station Volvo- EU Volvo- USA  Land rover 
              

  
Cykeltid 

(s) 
Ställtid 

(s) 
Cykeltid 

(s) 
Ställtid 

(s) 
Cykeltid 

(s) 
Ställtid 

(s) 
Bag & deflektorstation 9 0 10 0 8 0 
Montering i hus 14 0 18 0 8 0 
Dukningsmaskin 47 0 40 0 34 0 
Gasgeneatormontering 41 0 53 0 49 0 
Kablagemont. + test* 34 0 31 0 24 0 
GP12-kontrollstation 38 0 38 0 38 0 
Totalt: 183   190   161   
       
*Vid Landrover monteras inget kablage  i station 5;  istället monteras där mittkonsolen   

Tab. 6 Cykeltiderna i PAB 10 

4.3 Beräkning av uptime och lager 

Med begreppet uptime avses den andel tid i arbetsstationen som respektive modell produceras 
i förhållande till den totala produktionen. I detta fall avser den totala produktionen de 
modeller som produceras i PAB 10: an. Genom att utnyttja framräknade veckobehov (se 4.1) 
erhålls då; 
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• Volvo EU: %50
17007402400

2400
≈

++
 Uptime 

 

• Volvo USA: %15
17007402400

740
≈

++
Uptime 

                       

• Landrover: 100-50-15 = 35 % Uptime   
  

4.3.1 Tygpåsar i lager; Volvo EU:  
 

Dessa lager är beräknade utifrån en ögonblicksbild för att användas i VSM-kartan. För att få 
fram hur många dagar antalet tygpåsar i lager motsvarade kontrollerade vi alla lager som 
ingår i VSM-analysen. Ett veckobehov av 2400 st/vecka svarar mot ett dagsbehov av 480 
st./dag. Lagerstorlekarna uttryckta i antalet dagar kan då beräknas som; 

• Stora förrådet; 1,9
480
4350

≈ dagar 

• Kanban + linelager; 35,0
480
171

≈ dagar 

• Lager mellan dukningsmaskin & gasgeneratorstation; 0 dagar 

• Lager mellan gasgeneratorstation & kablagemont.station; ≈
480

2 0, 0042 dagar 

• Lager efter line; ≈
480

4 0, 0083 dagar 

• Lager efter GP12 (kontrollstation) och FVL (färdigvarulager); 7,0
480

192144
≈

+  dagar 

Den totala ledtiden i produktionen blir då: 9,1 + 0,35 + 0,0042 + 0,0083 + 0,7 ≈  10,16 dagar. 
I förhållande till värdehöjande tid är ledtiden avsevärt högre. Genom tätare leveranser kan 
man sänka lagernivåerna och därmed den totala produktionsledtiden. 

4.3.2 Tygpåsar i lager; Volvo-USA 
Uptime är i detta fall enbart 15%. Tillverkningen har ej kunnat synkroniseras med detta 
projekt. 
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4.3.3 Tygpåsar i lager; Landrover 
 

Även i detta fall räknades aktuella lager om till antalet dagar. Ett veckobehov av 1700 
st./vecka svarar mot ett dagsbehov av 340 st./dag. Lagerstorlekarna kan då beräknas som; 

• Stora förrådet; 4,2
340
831

≈ dagar 

• Linelager; 15,0
340
50

≈ dagar 

• Lager mellan dukningsmaskin & gasgeneratorstation; 009,0
340

3
≈  dagar 

• Lager mellan gasgeneratorstation & kablagemont.station; ≈
340

1 0, 003 dagar 

• Lager efter line; ≈
340
30 0, 09 dagar 

• Lager efter GP12 (kontrollstation) och FVL (färdigvarulager); 3,1
340

34096
≈

+  dagar 

Den totala ledtiden i produktionen blir då: 2,4 + 0,15 + 0,006 + 0,009 + 0,003 + 0,09 + 1,3 ≈  
4 dagar 

Ledtiden i förhållande till värdehöjande tid är fyra dagar jämfört med 161 sekunders 
värdehöjande tid. Denna ledtid ligger på en acceptabel nivå och behöver inte sänkas. 

4.4 Förbättringar i PAB 10 

Framtida VSM-kartor för produkterna Volvo Europa 30 721 035 ABP VCC Y286 EU och 
Landrover ABP L359 ges i Bilagorna 2 och 4. 

De förslag som är med i de framtida VSM-kartorna för är enligt följande; 

1. Avkänning av produktionsstopp i Movex  

2. Kanban var 30: e minut istället för var 15:e minut  

3. Registrering av felaktiga etiketter i datasystemet 

4. Tätare leveranser  

5. GP12 borttagen och istället ersatt med successiv inspektion 
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Här följer en kort beskrivning av föreslagna åtgärder; 

Förbättringarna 1 och 2 beskrivs under rubrikerna 3.2 respektive 3.1 

Förbättring 3. Efter att ha pratat med skiftledaren Basri Prekazi visade det sig att liner i B-
hallen blivit stående p.g.a. etikettbrist. När man ska scanna streckkoden på etiketten som visar 
vilken modell det är går det ibland inte att läsa av den p.g.a. känslighet hos avläsaren. En ny 
etikett måste då matas fram och den gamla etiketten slängs. De felaktiga etiketterna 
registreras inte i datorn. Detta medför att lagersaldot på ettiketter sjunker utan att det 
registreras. Inköp tror då att det finns tillräckligt med etiketter på lager fastän det i 
verkligheten finns för lite. Man kan undersöka om det finns en streckkodsläsare som är 
mindre känslig eller bygga in registering av de felaktiga etiketterna.  

Efter att ha pratat med produktionstekniker Fredrik Orestig visade det sig att det inte finns 
mindre känsliga streckkodsläsare. Då återstår alternativet att bygga in registreringen av de 
felaktiga etiketterna i datasystemet för att slippa produktionsstopp p.g.a. etikettbrist. 

Förbättring 4. För tillverkning av Volvos europamodell finns ett lager bestående av 4350 
tygpåsar, vilket svarar mot 9,1 dagars produktion. Då produktionsledtiden är 10,16 dagar är 
det ganska uppenbart att det går att sänka lagermängden rejält, dock måste man ta hänsyn till 
att Volvos USA modell använder samma tygpåsar. Jämför man uptime ser man att den för EU 
modellen är 50 % medan den för USA-modellen är 15 %. Lagret används därför 
huvudsakligen för tillverkning av europamodellen. För att få ner det stora komponentlagret 
kan man införa tätare leveranser av dessa. 

Förbättring 5. En ytterligare förbättring är borttagning av kontrollstationen GP12. Det 
produktionsfel som har högst frekvens är att tyget hamnar i kläm mellan förvaringsplåtlådan 
och plastkåpan. Genom att istället införa successiv inspektion efter dukningsmaskinen kan 
man snabbt hitta felaktiga moduler och åtgärda innan de packas. Som det nu är tar detta 
onödig tid; dels p.g.a. kontrollstationen GP12 och dels p.g.a. att felaktiga moduler lagras, 
vilket sänker takttiden i PAB10-linen då de för omarbetning måste in i linen igen. 

En förklaring av metoden successiv inspektion ges i Fig. 7. Operatör 2 kontrollerar den första 
operatörens arbete och operatör 3 kontrollerar den andra operatörens arbete. På detta sätt fås 
en kontroll nära felkällan och man kommer ifrån ”hemmablindhet”. Den sista stationen har 
inbyggd kontroll i form av elektrisk testutrustning. 

 24 



Fig. 7 Successiv inspektion tillämpad i PAB 10. 

 

 

5. VSM-analys av PAB 9 

I linen PAB 9 tillverkas passagerarairbags till dom ryska bilmodellerna Autovaz 1118 och 
2170. Resultatet från VSM-kartläggning av det nuvarande tillståndet för dessa produkter ges i 
Bilaga 5.  Även här behövdes kundernas årsbehov för att beräkna takttiden. Denna line är 
ingen högvolymare till skillnad från PAB 10: an. Dock tjänar Autoliv pengar på denna modul 
p.g.a. låga inköpskostnader av komponenterna och med en bra strukturerad analys finns här 
ännu mer pengar att tjäna. 

5.1 Beräkning av takttid 

Det aktuella behovet av airbagmoduler för år 2008 är 71 447 st. Veckobehovet ges ur 

årsbehovet (45 arbetsveckor/år) enligt; 1587
45

71447
≈ st./vecka 

Med en total produktionstid av 74,2 timmar/vecka (= 4452 min/vecka) blir då 

takttiden;  8,2
1587
4452

=  min/st. 

 

5.2 Beräkning av cykeltider och ställtider. 

Filmning med efterföljande analys i AVIX och beräknade cykeltider fördes in i Tab. 7 
Metodiken beskrivs i avsnitt 4.2 
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Station Autovaz 1118,217 
  Cykeltid (s) Ställtid (s) 
Hus & airbagmont. 52 0 
Lock & clipsmont. 27 0 
Gasgeneratormont. 25 0 
GP12-kontroll 38 0 
Totalt: 142 0 

Tab. 7 Cykel- och ställtider i PAB9 

 

5.3 Beräkning av uptime och lager. 

De modeller som körs i PAB 9:an är Autovaz 1118 och 2170. Båda använder samma modell 
som passagerarairbag och körs i 2-skift. Produktionen är i genomsnitt 50% per skift vilket ger 
en uptime av 50%. För att beräkna hur många dagar lagret av tygpåsar motsvarar måste 
dagsbehovet först tas fram. Veckobehovet var 1587 st./vecka vilket ger ett dagsbehov av 

317
5

1587
≈  st./dag 

Dessa lager är beräknade utifrån en ögonblicksbild i VSM-kartan. På samma sätt som vid 
linen PAB 10 omräknades alla ingående lager till dagar enligt; 

• Stora förrådet; 3,2
317
740

≈ dagar 

• Lager vid line; 18,0
317
57

≈ dagar 

• Lager efter line; ≈
317
30 0, 1 dagar 

• Lager efter GP12 (kontrollstation) och FVL (färdigvarulager); 6,1
317

46836
≈

+  dagar 

Den totala ledtiden i produktion blir då: 2,3 + 0,18 + 0,1 + 1,6 = 4,18 dagar 

Ledtiden är i detta fall rimlig i förhållande till värdehöjande tid.  

 

 

5.4 Förbättringar i PAB 9 

En framtida VSM-karta för Autovaz ges i Bilaga 6.  

De förslag som är med i de framtida VSM-kartorna är enligt följande; 
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1. Avkänning av produktionsstopp i Movex  

2. Kanban var 30: e minut istället för var 15:e minut  

3. Registrering av felaktiga etiketter i datasystemet 

4. GP12 borttagen och ersatt med förslag enligt förklaring 4: 

Av dessa förbättringar är förbättring 4 unik för PAB 9: an, övriga förbättringar beskrivs under 
avsnittet där förbättringar i PAB 10: an beskrivs (rubrik 4.4). I linen PAB 9 går modulerna 
vidare till kontrollstation GP12 efter det att de är klara. Efter kontroll sker en ompackning. En 
ytterligare station innebär även ett extra mellanlager.  Anledningen till att de går till GP12 
överhuvudtaget är att kunden (Autovaz) skickat tillbaka många moduler för reklamation. 
Klagomålen avser små svarta repor på locken.  

När Autolivs underleverantör formsprutar locken utgår de från svart plast, för att därefter 
lackera med ett tunt, känsligt lager grå färg. Ett förslag hade ju varit att lägga i grå färg redan 
vid formsprutningen. Då får man bort både lackeringssteget och känsligheten för slagmärken. 
Detta har utretts men visade sig bli för dyrt att genomföra. Ett antal repiga lock som inte 
godkänts efter kontrollen i GP12: an undersöktes m.a.p. om reporna hamnade på samma 
ställe. Sammanställningen ges i Tab. 8 

Repornas placering Antal (st) 
Ovanpå locket 1 
Mitten på den smala kanten 1 
I hörnen på den smala kanten 4 

Tab. 8 Repor i Autovaz-lock. 

Resultaten visar att i två tredjedelar av de undersökta locken finns märkena i hörnen på den 
smala kanten.  Efter att ha pratat med en av kontrollanterna som arbetar i GP12 och studerat 
arbetet i linen framgår det att reporna kan uppkomma vid monteringen. I stationen för lock 
och clips pressas locket mot en plastform i hårdplast. Kommer det smuts eller skräp mellan 
locket och formen kan det bildas små repor i locket. Ett annat riskmoment är stationen för 
gasgeneratormonteringen. Det är lätt att stöta i locket i ”styret” som skruvar fast fästmuttern.  

I nuläget sitter remsor av skumplast i lockformens hörn och även på gasgeneratorstyret. För 
att helt eliminera reporna kan ett tunt lager skumplast läggas i lockformen och styret vadderas 
in ännu noggrannare. Det kan även införas en kontroll av att skumplasten inte lossnat i det 
dagliga underhållet. Ett ytterligare alternativ är att placera in ett kamerasystem i den sista 
stationen i form av 2 st. kontrollkameror som kan upptäcka repor och slagmärken. 

Vi pratade även med produktionstekniker Helena Berg om problemet. Enligt henne har 
leverantören svårigheter då lacken läggs på. Färgen på den smala kanten är svår att applicera. 
Skiktet blir där mycket tunnare och skavs på så sätt av mycket lättare. Avskavningen kan äga 
rum både vid hanteringen hos leverantören eller vid transporten till Autoliv. Allkontroll av 
lock från leverantören har utförts av uthyrningsföretaget Contage och där har man hittat 
skadade lock. Denna kontroll är nu borttagen och det kan hända att en del felaktiga lock 
kommer in till monteringen. Detta är ett allvarligt problem och Autoliv har nu bytt leverantör 
för att se om problemet försvinner. Eftersom allkontrollen som Contage gjorde nu är 
borttagen kan kontrollen av lock göras av de operatörer som jobbar i PAB 9 i början av 
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monteringen. Då slösas inte arbetstid bort på att montera redan repiga lock som ändå måste 
kasseras. 

Sammanfattningsvis kan man säga att grundproblemet är ett för tunt och ömtåligt färgskikt. 
Om den nya leverantören lyckas applicera ett mindre ömtåligt lackskikt är problemet 
antagligen löst och GP12-stationen kan tas bort. Man slipper utföra arbete som inte är 
värdehöjande och frigör personal till andra värdehöjande moment. Dessutom frigörs bundet 
kapital i form av lager vid GP12: an. 

Ytterligare ett förslag till förbättring är att ersätta wellpappen som modulerna packas ned i 
med formsprutade plastemballage som är formade efter locket. Operatören kan då inrikta sig 
på själva tillverkningen och på kontrollen av lock, istället för att som nu behöva montera ihop 
wellpappemballage för packningens skull. Wellpappen är förmodligen billigare än 
formsprutade plastinsatser men på sikt kan detta vara förmånligt både för Autoliv och 
Autovaz om man kan få igång ett retursystem av plastemballagen. 

Ser man på ledtiden i VSM-analysen är denna 4,18 dagar vilket är en rimlig ledtid.  

 

6. VSM-analys DAB 11 

I linen DAB 11 tillverkas följande förarkrockkuddar, Autovaz 1118 (VAZ 1118), Autovaz 
2170 (1) (VAZ 2170 (1)), Autovaz 2170 (2) (VAZ 2170 (2)), Scania P5, Scania P5 hino, 
Volvo lastvagnar (VTC 2280) 

De modeller som i nuläget tillverkas i störst serie är Autovaz 2280 och VTC 1118. Autovaz 
2170 (1) tillverkades 2007 men en modelländring har nyligen gjorts, så att den numera 
benämns Autovaz 2170 (2). Tillverkningen av denna påbörjas först i början av 2008. De båda 
Scaniamodellerna tillverkas bara som reservdelar och körs då i så små serier att det inte är 
någon större idé att göra VSM-kartor på dessa. Inte heller Autovaz 2170 tillverkas i nuläget, 
och därför kan heller ingen VSM-karta göras på denna produkt. Följaktligen ritas VSM-kartor 
endast för modellerna VAZ 1118 och VTC 2280. Resultatet från VSM-kartläggning av det 
nuvarande tillståndet för dessa produkter ges i Bilagorna 7 och 9. 

 

6.1 Beräkning av takttid 

Årsbehovet av respektive produkt ges i Tab. 9. 

 

Project Bilmodell År 2008 (st) 
VTC 2280 Volvo lastvagnar 30000 

VAZ 1118 Avtovaz 1118 60000 
Tab. 9 Årsbehovet för varje modell 
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6.1.1  VTC 2280 

 
Det aktuella behovet för år 2008 är 30 000 tygpåsar. Med 45 st. arbetsveckor på ett år svarar 
detta mot en tillverkning av; 

 st667
45

30000
≈ /vecka 

Den totala produktionstiden varje vecka är 74,2 h eller 4452 min. 

Takttiden blir då; 7,6
667
4452

≈  min/st. 

6.1.2 VAZ 1118 
 

Det aktuella behovet för år 2008 är 60 000 tygpåsar. Med 45 st. arbetsveckor på ett år svarar 
detta mot en tillverkning av;  

st1333
45

60000
≈ /vecka 

Den totala produktionstiden varje vecka är 74,2 h eller 4452 min. 

 

Takttiden blir då; 3,3
1333
4452

≈  min/st. 

6.2 Beräkning av cykeltider och ställtider 

Cykeltiderna togs även här fram genom filmning och analys i Avix. En sammanställning visas 
i Tab. 10. Metodiken beskrivs i avsnitt 4.2 

 

             VAZ 1118 och VTC 2280  

Station 
Cykeltid 

(s) 
Ställtid 

(s) 
Gas o bagmont. 7 0 
Vikning bag 27 0 
Montering kåpa 16 0 
Muttrar o kontroll 31 0 
Totalt: 81 0 
Tab. 10 Cykeltider på Autovaz och Volvo i DAB 11 
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6.3 Beräkning av uptime och lager 

Det totala antalet tillverkade enheter i DAB 11 för år 2008 uppgår enligt prognosen till 
255 500 enheter. Uptime för respektive modell kan då beräknas; 

  VAZ 1118: %23
255500
60000

≈  

  VTC 2280: %12
255500
30000

≈  

6.3.1 Tygpåse i lager Volvo VTC 2280 
 

Veckobehovet av VTC 2280 var 667 st./vecka, vilket svarar mot ett dagsbehov av;  

133
5

667
≈  st./dag. Lagerstorlekarna uttryckta i antalet dagar kan då beräknas som; 

 

• Stora förrådet; 8,7
133

1042
≈ dagar 

• Linelager; 6,0
133
75

≈ dagar 

• Lager mellan montering kåpa & muttrar + kontroll; 0 dagar 

• Lager efter line; 2,0
133
21

≈ dagar 

• FVL (färdigvarulager); 2,1
133
160

≈  dagar 

Den totala ledtiden i produktionen blir då: 7,8 + 0,6 + 0,2 + 1,2 = 9,8 dagar. I förhållande till 
värdehöjande tid är ledtiden avsevärt högre. Genom tätare leveranser kan man sänka 
lagernivåerna och därmed den totala produktionsledtiden. 
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6.3.2 Tygpåse i lager Autovaz 1118 

Veckobehovet av Autovaz 1118 var 1333 st./vecka, vilket svarar mot ett dagsbehov av;  

267
5

1333
≈  st./dag. Lagerstorlekarna uttryckta i antal dagar kan då beräknas som; 

• Stora förrådet; 6,16
267
4433

≈ dagar 

• Linelager; 2,0
267
54

≈ dagar 

• Lager mellan montering kåpa & muttrar + kontroll; 0075,0
267

2
≈ dagar 

• Lager efter line; 25,0
267
69

≈ dagar 

• FVL (färdigvarulager); 9,9
267
2640

≈  dagar 

Den totala ledtiden i produktionen blir då: 16,6 + 0,2 + 0,0075 + 0,25 + 9,9 = 27 dagar. I 
förhållande till värdehöjande tid är ledtiden avsevärt högre. Genom tätare leveranser kan man 
sänka lagernivåerna och därmed den totala produktionsledtiden. 

 

 

6.4 Förbättringar i DAB 11 

En tänkt VSM-karta av det framtida tillståndet för dessa produkter ges i bilagorna 8 och 10. 
Produktionsledtiderna var 9,8 respektive 27 dagar för vardera krockkuddsmodellen. I dessa 
fall ser man att ledtiderna är alldeles för höga och kan minskas rejält genom att öka antalet 
leveranser från leverantören som leder till lagerminskningar. 

 De förslag som är med i de framtida VSM-kartorna för är enligt följande; 

1. Avkänning av produktionsstopp i Movex  

2. Kanban var 30: e minut istället för var 15: e minut  

3. Registrering av felaktiga etiketter i datasystemet 

4. Tätare leveranser  

Samtliga av dessa förbättringar beskrivs under rubrik 4.4 (Förbättringar i PAB 10). 
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7. Layoutoptimering 

Figur 3 visar layouten över B-hallen och var respektive tillverkningsline står. Mellan 
monteringslinerna är det truckgångar och kanbantågsgångar som enligt bestämmelser har 
olika minimumbredder och därför skiljer sig gångarnas bredd åt i layouten på B-hallen. 
Truckgångarna är bredare än kanbangångarna, och man försöker eliminera truckgångarna för 
att spara in plats till de nya monteringsliner, som inom en snar framtid ska sättas upp i B-
hallen. Autoliv har därför konstruerat en ny preliminär layout där monteringslinerna 
omplacerats. En annan tidig förbättringsidé från Autoliv var att låta lagerpersonal packa de 
färdiga krockkuddarna ute på lager istället för som nu ute vid linen. På detta vis frigörs 
produktionsyta i B-hallen, vilket ger mer tid över till operatörerna att inrikta sig på själva 
monteringen. Kanbantåget skulle kunna ta med sig de färdiga enheterna och lämna dom till 
lagret för packning innan de skickas iväg till kunderna. 

Ett förslag vi hade på layoutoptimeringen var att införa ett in- och utband för combitainrar till 
lagret bakom PAB 10: an, Fig. 8. När en combitainer är färdig dras den med pallyft till 
inbanan och därefter hämtas en ny tom combitainer från utbanan. Lagerpersonal sköter 
tömning och påfyllning av in- respektive utbana. Trucktrafiken i B-hallen kan då elimineras 
eftersom combitainerhanteringen sker inne på lagret. 

 

 

Fig. 8 Placering av in- och utbanor i B-hallen. 
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Ett ytterligare förslag är att lagra de airbagstygrullar som står i D-hallen i ett paternosterverk 
eller i en lagerautomat enligt Fig. 9. I paternosterverket rör sig alla tygrullarna runt en slinga 
tills rätt rulle kommit fram till uttagningsläget, medan rullarna i lagerautomaten ligger still på 
hyllor på två sidor om en hiss. När något behövs på en hylla åker hissen upp till dess nivå. 
Därefter rullar hyllan över på hissen som sedan sänker ner den till uttagningsläget.  

Paternosterverket är lämpligt för upp till 50 st. tygrullar. Utöver det antalet är lagerautomaten 
ett lämpligare alternativ då man slipper vänta lika länge på att få sin tygrulle. Den yta som då 
frigörs i D-hallen kan användas till en del av de reservdelsliner som står i B-hallen. 

Fig. 9. T.v. ett paternosterverk och t.h. en lagerautomat. 
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8. Slutsatser  

Efter sammanställning och jämförelser av alla nuvarande VSM-kartor föreslår vi följande 
förbättringar för linorna PAB10, PAB 9 och DAB 11;  

• Det stora lagret av material till airbagsmoduler minskas ner till 3-4 dagars behov.  

• Kontrollstationen GP12 tas bort dels genom att successiv inspektion införs i line PAB 
10 och genom att kontrollkameror och/eller bättre mjuka vadderade skydd monteras i 
den gasgeneratorstation som tillhör linen PAB 9. 

• Vid kartläggning av lagret till line PAB 10 visar en jämförelse av gasgeneratorer 
gentemot antalet tygpåsar på lager ett överskott av drygt 2000 gasgeneratorer. För att 
minska kapitalbindningen kan man försöka att bättre synkronisera komponentlagret 
med kundbehovet.  

•  Genom att byta leverantör av gasgeneratorer från den nuvarande med tillverkning i 
USA, till Autoflator som ligger precis intill Autoliv, kan man minska på kapitalbundet 
lager och även minska miljöpåverkan. 

• Genom att bygga in registrering av felaktiga etiketter kan bristen på dem elimineras så 
att linerna p.g.a. detta inte blir drabbade av produktionsstopp. 

• Lagra airbagstygrullarna i D-hallen i ett paternosterverk eller en lagerautomat. 

• Genom att produktionsstopp hos leverantör uppdateras i Autolivs datasystem Movex 
kan rätt lagernivåer hållas. 

• Kanban var 30:e minut istället för var 15:e minut. 
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Ett stort tack till alla ovanstående parter som möjliggjort genomförandet av detta 
examensarbete. 
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