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Förord 
Fordonsindustrin är en bransch där ständig förbättring och en evig strävan 
efter kostnadsreducering pågår. Konkurrensen verkar tillta allt mer och 
således ökar hela tiden kraven på branschens aktörer.  
Denna ständiga press och den ökade konkurrensen skapar ett klimat som 
vid ett första möte (åtminstone av mig) upplevdes som mycket stressigt 
och pressande, men mycket intressant. 
Med ”facit i hand”, efter att ha tillbringat snart fem månader så gott som 
varje arbetsdag på Autoliv måste jag säga att en hel del begrepp börjar 
redas ut. Detta gör att det inte alls känns så stressigt och pressande längre, 
men visst det är ett högt tempo, något som dock är tjusningen med just 
fordonsindustrin.  
Det finns många underbart trevliga personer på Autoliv i Vårgårda som 
starkt bidragit till att begrepp klarnat och arbetet gått framåt. Därför vill 
jag i detta förord rikta ett stort tack till min handledare Morgan Svensson 
och all annan trevlig personal på Autoliv i Vårgårda. Likaså vill jag tacka 
min handledare Anders Segerstedt vid Luleå Tekniska Universitet, som 
bidragit med tänkbara synpunkter och stöd i arbetet. 
 
Vårgårda, Maj 2005 
 
 
Thomas Wiberg 



ii 

Sammanfattning 
Bakgrunden till detta arbete är att man inom Autoliv (Vårgårda) tillverkar 
reservdelar dels när en bilmodell fortfarande går i serieproduktion, men 
också upp till 15 år efter det att bilmodellen gått ur serieproduktion. 
Utifrån en nulägesanalys konstaterades att problemen kunde delas in i två 
områden, vid övergången från serietillverkning till reservdelstillverkning 
(EOP) och vid tillverkning av reservdelar. Inga problem identifierades vid 
tillverkning av reservdelar parallellt med serieproduktion.  
Problemen vid EOP upplevdes främst vara hur mycket reservdelar som 
kommer att efterfrågas de kommande åren (d.v.s. behov av komponenter 
och kapacitet i produktionsutrustning, behov av lagerplatser m.m.). Samt 
i vissa fall problem med kompetens när gamla artiklar åter skall 
produceras. Vid tillverkningen är problemen hur komponenter och 
emballage skall transporteras in till den ”line” som skall producera, 
liksom hur planering och beordring av detta skall ske. Många av de 
problem som upptäckts såväl vid EOP som vid tillverkning av reservdelar 
antas bero på brister i informationsflöden. 
Rekommendationerna till Autoliv är att man bör genomföra 
avvecklingsprojekt vid EOP, detta bör processorienteras så informationen 
sprids till berörda parter. Dessutom bör man vid EOP ställa om 
tillverkningsprocessen till funktionell verkstad. Man bör också tillämpa 
upplärning av personal samt ha tydliga instruktioner för att bevara 
kompetens om tillverkningen. Lagerplatser för komponenter bör också 
ses över, så att lågfrekventa komponenter inte hindrar serieproduktionen. 
Emballage som idag ej finns med i MPS-systemet bör man ha bättre 
kontroll på, ev. genom beställningspunktsystem. 
Vid tillverkning av reservdelar bör en ”intern reservdelsorder” (vilken 
testades i ett empiriskt försök i syfte att stärka informationsflödet) införas 
för att förbättra informationsflödet och produktiviteten, detta tillsammans 
med att produktionskontrakt används. Dessutom bör mätningar och 
uppföljningar ske precis som vid serietillverkning. Vidare bör man 
försöka öka fyllnadsgraden när man levererar reservdelar. Generellt bör 
Autoliv införa modultänkande i produktutvecklingen och också i 
utformningen av produktionslokaler. Man bör också se över avtalen med 
sina leverantörer så dessa uppfyller kraven att kunna leverera 
komponenter till reservdelar. Ordermultipeln bör också försöka sänkas 
för komponenter till reservdelar. Prissättningen på reservdelar bör också 
ses över, framför allt måste man ta reda på reservdelarnas verkliga 
kostnad. Dessutom bör man utreda vidare vilka ev. fördelar en 
sammanslagning av leverantörer till reservdelskomponenter kan ge. 
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Abstract  
The origin of this master thesis is that Autoliv experienced they have 
problems when producing spare parts. Spare parts are produced when the 
car model still are produced, as wells as up to 15 years after that the car 
model has reached “end of production” (EOP). After an analysis of the 
current situation a couple of problems were identified. The problems 
could be divided in to two groups, problems regarding to the “EOP-
process” and problems when producing spare parts. No problems were 
identified in production of spare parts before EOP. 
The main problems occurring to the EOP-process are lack of knowledge 
about the demand of spare parts for the coming period (which also effect 
e.g. need of components, production capacity and storage). Further on 
there seams to be problem about keeping personal competence, 
(knowledge about production) to produce older spare parts. When 
producing spare parts the main problems are, how component and 
packing should be (internally) transported. Also there is not fully 
understood how order and planning should be done. Many of the problem 
in EOP as well as in production seams to occur due to lack of information 
and/or processes.   
The recommendations to Autoliv are to during the “EOP-process” do a 
complete check of the demand for the product (and necessary resources) 
over the coming years. Information from this check should then be 
forwarded to all effected parts in the factory (e.g. logistics).  Also the 
production facility for spare parts should (after EOP) be converted to a 
“functional workshop” (rather than “line”-concept). Autoliv should also 
be patient with securing the knowledge of producing spare parts, 
preferably by good instructions. Also they should more frequently 
concern about places for storage of components used in spare parts, 
perhaps by ABC-calculation based on deliveries per year. Autoliv should 
also make sure that those envelopes for spare parts that today aren’t in the 
MRP system gets there, or make up an order point system fore those. 
When producing spare parts an “internal order of spare parts” should be 
implemented, in purpose to strengthen the information and also raise 
productivity. They should also have the same productivity measurements 
when producing spare parts as in serial production. Also they shouldmake 
sure their supplier contracts fulfill the requirements for production of 
spare part up to 15 years after EOP. If possible they should also try to 
lower there order multiple for components to spare parts. Maybe it’s also 
possible to reduce the amount of suppliers for components only used in 
spare parts. Regarding the price of spare parts, a further investigation 
should be done, to find out the real cost of producing spare parts. 
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Terminologi 
Nedan listas och förklaras en del av den terminologi som används i 
rapporten eller kan vara bra för ökad förståelse. 
ABD Förkortning av ”AirBag Driver”, används vid beskrivning 

av produkter. 
ABP Förkortning av ”AirBag Passanger”, används vid 

beskrivning av produkter. 
Airbag Säkerhetssystem för förare och passagerare i fordon som 

också kallas för krockkudde. Lösningen bygger på att en 
kuddliknande plastsäck snabbt blåses upp tack vare att den 
fylls med gas, då ett fordon krockar. 

DAB Förkortning av ”Driver AirBag”, alltså ”förarairbag”, 
används vid namngivning av produktionsliner. 

EDI  EDI står för ”Electronic Data Interchange” och innebär att 
en order skickas elektroniskt mellan kunden och 
leverantörens MPS system. 

EOP EOP betyder ”end of production” vilket innebär att en 
produkt slutar att serieproduceras och övergår till att 
produceras som enbart reservdel. 

Ic Står för ”inflatable curtain” vilket är en typ av airbag som 
placeras ovan sidofönstren i fordonet och blåses upp som 
skydd för huvudet vid kollision eller rullning. 

Kanbanbil En dragtruck som med hjälp av tillkopplade vagnar förser 
”liner” med material, samt på vissa ”liner” kör ut 
färdigproducerade artiklar till lager. 

Line Produktionslina som är utformad som en cell där flera 
olika moment från komponent till färdig produkt sker i 
samma cell. En eller flera montörer kan arbeta i en line, 
detta beroende på nödvändig produktionstakt. 

Movex Ett av de större MPS system, vilket också används av 
Autoliv. 

PAB Förkortning av ”Passagerar AirBag”, används vid 
namngivning av produktionsliner. 

Pyro Förkortning för den pyrotekniska laddning som finns 
används i flera av produkterna. I airbags används en 
laddning till att aktivera den gas som fyller bagen. I bälten 
används laddningen till att snabbt spänna bältet och 
således eliminera ev. slack i bältena vid kollision. 
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SAB Förkortning av ”Sido AirBag”, används vid namngivning 
av produktionsliner. 

Sidoairbag Som airbag, men med den skillnaden att den placeras i 
sidan på sätet och aktiveras vid samt skyddar för 
sidokollision. 

Sidstaplare Truck av typen staplare där föraren sitter ortogonalt mot 
truckens färdriktning. Används inom lagret hos Autoliv i 
Vårgårda. 



vi 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning .................................................................................1 

1.1. Bakgrund .............................................................................1 
1.2. Syfte.....................................................................................1 
1.3. Avgränsningar .....................................................................1 

2. Företagsbeskrivning ...............................................................2 
2.1. Produkter .............................................................................2 
2.2. Produktionen i Vårgårda......................................................3 
2.3. Autoliv Svensk Airbag AB och Eurobag AB ........................3 
2.4. APS - Autoliv production system.........................................3 

2.4.1. Lagarbete ...................................................................................5 
2.4.2. Ordning och reda, 5S .................................................................5 
2.4.3. Standards ...................................................................................5 
2.4.4. Muda eliminering ........................................................................6 
2.4.5. TPM............................................................................................6 
2.4.6. Just-In-Time (JIT) .......................................................................6 
2.4.7. Quality first .................................................................................7 
2.4.8. Medarbetarskap..........................................................................7 
2.4.9. Syfte ...........................................................................................7 

2.5. Produktivitetsmål .................................................................7 
3. Metod ......................................................................................8 

3.1. Validitet och reliabilitet.........................................................9 
4. Teoretisk referensram ..........................................................10 

4.1. Vedertagna teorier.............................................................10 
4.2. Utformning av produktionsprocessen................................11 

4.2.1. Funktionell verkstad..................................................................11 
4.2.2. Linjeproduktion .........................................................................12 
4.2.3. Jämförelse mellan olika produktionssystem .............................12 

4.3. Materialstyrning .................................................................13 
4.3.1. Täcktidsplanering .....................................................................14 
4.3.2. Kanbansystem..........................................................................15 
4.3.3. Förutsättningar för kanbansystem ............................................17 

4.4. Modularisering ...................................................................17 
4.5. Materialförsörjning till monteringssystem..........................19 

4.5.1. Kontinuerlig försörjning.............................................................19 
4.5.2. Försörjning per serie av objekt .................................................20 
4.5.3. Försörjning per monterat objekt................................................20 

4.6. Den logistiska målmixen....................................................22 
4.7. Reduktion av ledtid ............................................................23 

5. Nulägesbeskrivning ..............................................................24 
5.1. Produktionslokaler och lager .............................................24 
5.2. Produkter ...........................................................................24 

5.2.1. Förar-, passagerar-, och sidoairbag .........................................24 



vii 

5.2.2. IC-gardiner ...............................................................................25 
5.3. Produktionssystem ............................................................25 
5.4. Produktionsorganisation....................................................26 

5.4.1. AMC .........................................................................................26 
5.4.2. AMG .........................................................................................26 

5.5. Serieproduktion .................................................................27 
5.5.1. Kontraktsskrivning ....................................................................27 
5.5.2. Interna materialtransporter .......................................................27 

5.6. Avvecklingsprojekt.............................................................27 
5.7. Reservdelsproduktion........................................................28 

5.7.1. Reservdelsproduktion av IC-gardiner .......................................28 
5.7.2. Reservdelsproduktion av sido-, förare-, passagerarairbags .....28 

5.8. Emballage..........................................................................28 
5.8.1. Dukning ....................................................................................29 

5.9. VSM kartläggning ..............................................................29 
5.9.1. VSM Volvo C70 ........................................................................30 
5.9.2. VSM Volvo S/V40.....................................................................32 

5.10. Lagerplatser....................................................................33 
5.10.1. Historisk placering ....................................................................33 

5.11. Lageromsättningshastighet ............................................35 
5.12. Efterfrågan......................................................................35 
5.13. Flödeslayout ...................................................................36 
5.14. Informationsflöde............................................................38 
5.15. Sammanslagning av reservdelsliner ..............................39 
5.16. Total reservdelsproduktion .............................................39 
5.17. Benchmarking och uppföljning .......................................39 

6. Problemformulering ..............................................................41 
6.1. Släktskapsdiagram ............................................................41 
6.2. Ishikawadiagram................................................................42 

6.2.1. EOP..........................................................................................44 
6.2.2. Tillverkning av reservdelar........................................................47 

6.3. Processflöde......................................................................48 
7. Empiriskt försök ....................................................................49 

7.1. Försöksplanering ...............................................................49 
7.2. Genomförande och resultat...............................................50 
7.3. Utvärdering av försöket .....................................................51 

8. Analys ...................................................................................52 
8.1. Vid EOP .............................................................................52 

8.1.1. Emballage-, och materialplanering ...........................................52 
8.1.2. Produktionsvolymer ..................................................................52 
8.1.3. Lagerplatser .............................................................................54 
8.1.4. Produktionsprocessen..............................................................56 
8.1.5. Informationsflöde......................................................................56 
8.1.6. Leverantörer .............................................................................57 
8.1.7. Kompetens ...............................................................................57 
8.1.8. Prissättning...............................................................................57 



viii 

8.2. Vid tillverkning av reservdelar ...........................................59 
8.2.1. Materialstyrning ........................................................................59 
8.2.2. Informationsflöde......................................................................59 
8.2.3. Materialtransporter ...................................................................60 
8.2.4. Ledtid........................................................................................60 
8.2.5. Dukning av emballage..............................................................61 
8.2.6. Transporter till kund..................................................................61 

8.3. Övrigt .................................................................................62 
8.3.1. Modularisering..........................................................................62 

9. Rekommendationer ..............................................................63 
9.1. Vid EOP .............................................................................63 

9.1.1. Avvecklingsprojekt....................................................................63 
9.1.2. Informationsflöde......................................................................63 
9.1.3. Produktionsprocess för reservdelstillverkning ..........................63 
9.1.4. APS ..........................................................................................63 
9.1.5. Kompetensbevarande ..............................................................63 
9.1.6. Lagerplats för komponenter......................................................64 
9.1.7. Lagerplats för enstycksemballage ............................................64 
9.1.8. Emballage och komponenter....................................................64 

9.2. Vid tillverkning av reservdelar ...........................................64 
9.2.1. Material-, och emballageplanering............................................64 
9.2.2. Informationsflöde inom planeringen..........................................64 
9.2.3. Flöde av komponenter och emballage......................................65 
9.2.4. Samlastning..............................................................................66 
9.2.5. Kontraktsskrivning ....................................................................66 

9.3. Generellt ............................................................................67 
9.3.1. Modultänkande.........................................................................67 
9.3.2. Leverantörsavtal .......................................................................67 

10. Diskussion ............................................................................68 
10.1. Modultänkade vid layoututformning ...............................68 
10.2. Eurobag AB ....................................................................68 

11. Referenser ............................................................................69 
11.1. Litteratur .........................................................................69 
11.2. Artiklar.............................................................................70 
11.3. Rapporter........................................................................70 
11.4. Övrigt tryckt material ......................................................70 
11.5. Websidor ........................................................................70 
11.6. Muntliga refenser............................................................71 
11.7. Övriga referenser ...........................................................72 
11.8. Fördjupad läsning...........................................................72 

 
 



ix 

Figurförteckning 
 
Figur 2.1. IC-gardin, en av Autolivs airbagprodukter. (Källa: 
www.autoliv.com) .............................................................................2 
Figur 2.2. Illustration av materialflödet vid reservdelstillverkning åt 
Volvo Personvagnar.........................................................................3 
Figur 2.3. llustration av hur APS påverkar Autolivs arbete. (Källa: 
Autoliv Procuction System, 2004)....................................................4 
Figur 2.4. Autolivs produktionshus. (Källa: Autoliv Production 
System., 2004) .................................................................................5 
Figur 3.1. Illustration av metoden för arbetet...................................8 
Figur 4.1. Illustration av lägst beläggning i slutet av 
produktionskedjan. .........................................................................11 
Figur 4.2. Kostnadsjämförelse mellan olika produktionssystem. 
(Källa: Olhager, 2000, s.141).........................................................12 
Figur 4.3. Illustration av täcktid. (Källa: Segerstedt, 1999, s.66)...15 
Figur 4.4. Illustration av kanbansystem. (Källa: Olhager, 2000, 
s.236) .............................................................................................16 
Figur 4.5. Illustration av en modulariserad produkt. (Källa: Olhager, 
2000, s. 82) ....................................................................................18 
Figur 4.6. Illustration av materialförsörjning med materialtorg. 
(Källa: Lumsden, 1998, s. 205)......................................................21 
Figur 4.7. Illustration av materialförsörjning med satsning från 
förråd. (Källa: Lumsden, 1998, s. 206) ..........................................22 
Figur 4.8. Den s.k. logistiska målmixen. (Källa: Lumsden, 1998, 
s.226) .............................................................................................22 
Figur 5.1. Illustration av Autolivs produktionslokaler i Vårgårda. ..24 
Figur 5.2. Längst till vänster ”combitainer” uppfälld, i mitten 
hopfälld och till höger syns ett av inneremballagen i ”combitainern”.
.......................................................................................................29 
Figur 5.3. VSM-kartläggning av reservdelar till Volvo C70............30 
Figur 5.4. VSM-kartläggning av IC-gardiner till Volvo S/V40. .......32 
Figur 5.5, förekommande lagerplatser för komponenten ”bag” till 
Volvo 850. ......................................................................................34 
Figur 5.6. Förekommande lagerplatser för komponenten ”bag” till 
Volvo 940. ......................................................................................34 
Figur 5.7. Lageromsättningshastighet för komponent ”bag” till två 
äldre modeller. (Källa: Movex) .......................................................35 
Figur 5.8. Efterfrågan för reservdelar av förar-, och 
passagerarairbags. (Källa: Movex) ................................................35 
Figur 5.9. Efterfrågan som andel av medelproduktion vid 
serietillverkning. (Källa: Movex) .....................................................36 

http://www.autoliv.com).............................................................................2


x 

Figur 5.10. Layoutflöde vid tillverkning av IC-gardiner. .................37 
Figur 5.11. Layoutflöde vid serietillverkning av förarairbags. ........37 
Figur 5.12. Layoutflöde vid reservdelstillverkning av förarairbag till 
Volvo 940. ......................................................................................37 
Figur 5.13. Illustration av grunden vid produktion av reservdelar 
som en process..............................................................................38 
Figur 5.14. Illustration av reservdelstillverkningen vid 
serieproduktion i form av en process, med informationsflöde inritat 
som pilar.........................................................................................38 
Figur 5.15. Illustration av produktionen vid enbart 
reservdelstillverkning som en process, med informationsflöde 
inritat som pilar...............................................................................38 
Figur 6.1. Släktskapsdiagram för att klassificera funna problem...41 
 Figur 6.2. Ishikawadiagram för problem funna vid EOP...............43 
Figur 6.3. Ishikawadiagram för problem funna vid tillverkning av 
reservdelar. ....................................................................................46 
Figur 7.1. Illustration i form av process av ett tänkt 
informationsflöde mellan logistikplanering och produktion. ...........49 
Figur 7.2. Detaljerad illustration i form av process av ett tänkt 
informationsflöde mellan logistikplanering och produktion. ...........49 
Figur 8.1. Försäljningsvolymer för serie-, och senare 
reservdelsproduktion. (Källa: Movex) ............................................53 
Figur 8.2. Uppskattad efterfrågan med hjälp av extrapolering. .....53 
Figur 8.3. Extrapolering av graf där efterfrågan på reservdelar 
uttrycks i procent av efterfrågan vid serieproduktion.....................54 
Figur 8.4. Kartläggning av antalet leveranser under 2004 per 
reservdel, i rutorna anges antal levererade artiklar under 2004 
(Källa: Movex) ................................................................................55 
Figur 8.5. Förändring av volym vid EOP påverkar kostnaden.......56 
Figur 8.6. Illustration av process vid EOP. ....................................57 
Figur 9.1. Illustration av tänkt informationsflöde för intern 
reservdelsorder. .............................................................................65 
Figur 9.2. Illustration av parkeringsrutor för komponentvagn och 
emballage i lager och produktion...................................................66 



xi 

Tabellförteckning 
 
Tabell 4.1. Jämförelse mellan olika produktionssystem. (Källa: 
Olhager, 2000, s.139) ....................................................................13 
Tabell 5.1. Datum då respektive modell upphört att 
serieproduceras. (Källa: Movex) ....................................................36 
Tabell 1. Sammanställning av komponenter samt dess lagerplatser 
till förarairbag Saab 9000. (Källa: Movex, ögonblicksbild 2005-03-
17) ..................................................................................................80 
Tabell 2. Sammanställning av komponenter samt dess lagerplatser 
till passagerarairbag Volvo 850. (Källa: Movex, ögonblicksbild 
2005-03-17)....................................................................................80 
Tabell 3. Sammanställning av komponenter samt dess lagerplatser 
till förarairbag Volvo 940. (Källa: Movex, ögonblicksbild 2005-03-
17) ..................................................................................................81 
 



xii 

Bilageförteckning 
 
Bilaga 1. Illustration av Autolivs produkter. 
Bilaga 2. Figurer använda i VSM-kartläggning. 
Bilaga 3. VSM-kartläggning Volvo C70. 
Bilaga 4. VSM-kartläggning Volvo S/V40. 
Bilaga 5. All reservdelsproduktion 2004. 
Bilaga 6. Släktskapsdiagram. 
Bilaga 7. Intern reservdelsorder. 
Bilaga 8. Ingående komponenter i några reservdelar. 



- Inledning - 

1 

1. Inledning 
I detta kapitel ges en inledning till detta arbete och dess syfte, dessutom 
presenteras dess avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 
Autoliv Sverige som tillverkar säkerhetsutrustning till fordon har krav 
från sina kunder att kunna leverera artiklar upp till 15 år efter det att 
artikeln gått ur serieproduktion. Detta för att Autolivs kunder 
(bilindustrin) i sin tur skall kunna sälja reservdelar till sina fordon i 15 års 
tid efter avslutad serieproduktion. 
Inom Autoliv upplever man att man har problem kring produktionen av 
reservdelar dock är man inte riktigt säker på exakt vilka problem det 
handlar om. 

1.2. Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda eventuella problem i och med 
tillverkningen av reservdelar. Samt att finna en strategi för tillverkning av 
reservdelar inom Autoliv Sverige i Vårgårda. 

1.3. Avgränsningar 
Denna rapport behandlar enbart produktion av reservdelar för ”bags” 
d.v.s. airbags till förare och passagerare samt s.k. IC-gardiner. 



- Företagsinformation - 
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2. Företagsbeskrivning 
Kapitlet beskriver kort företaget Autoliv, samt ger en mer ingående 
beskrivning av Autoliv Production System. 
Autoliv grundades 1953 i Vårgårda och tillverkade det första 2-
punktsbältet år 1956, samt det första 3-punktsbältet år 1959. I dag är 
Autoliv världens ledande tillverkare av säkerhetsutrustning för fordon 
(personvagnar och lastvagnar). Autoliv har idag 80 fabriker fördelade 
över 30 länder. Sedan 1997 finns ett moderbolag med säte i Stockholm 
som heter Autoliv Incorporate. 
Det totala antalet anställda uppgick i slutet av 2004 till ca 39 900 
personer varav 50 % uppges vara kvinnor. Noteras kan att ca 10 % av 
personalen arbetar inom forskning och utveckling (FoU), och att 34 % av 
personalen finns i s.k. låglöneländer. 
Företaget redovisade 2003 en omsättning på 5 301 miljoner US dollar (ca 
37 700 miljoner SEK), en ökning med 19 % mot föregående år. För 2004 
noteras en omsättning på 6 144 miljoner US dollar (ca 43 700 miljoner 
SEK), vilket således skulle innebära en ökning med ungefär 16 %. 
(www.autoliv.com och Autolivs årsredovisning 2003, och 2004) 

2.1. Produkter 
Företagets vision som lyder: “att avsevärt minska olyckor, dödsfall och 
skador i trafiken” talar ganska väl om vad de strävar efter att uppfylla 
med sina produkter. 
Produkterna utgörs idag av säkerhetsbälten, ”airbags” för såväl förare 
som passagerare och IC-gardiner (se figur 2.1) dessutom tillverkas också 
rattar.  Förutom detta har man tagit fram en mängd andra produkter för att 
öka den passiva och aktiva säkerheten i fordon, såsom t.ex. säten med 
”anti-whiplash” funktion, infällda barnsäten etc. En mer illustrativ 
beskrivning av företagets produkter återfinns i bilaga 1.  

 
Figur 2.1. IC-gardin, en av Autolivs airbagprodukter. (Källa: www.autoliv.com) 

http://www.autoliv.comochAutolivs�rsredovisning2003
http://www.autoliv.com
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2.2. Produktionen i Vårgårda 
Vid Autoliv Sveriges anläggning i Vårgårda tillverkas ca 1 165 000 
stycken förar-, och passagerarairbags. Samt 2 059 600 stycken 
sidoairbags och s.k. IC-gardiner per år. I Vårgårda finns även tillverkning 
av bälten, bälteslås och rullar, denna tillverkning håller dock på att flyttas 
till en fabrik Autoliv har i Estland. Vidare återfinns i Vårgårda 
funktionerna marknad, finans, produktutveckling samt logistikplanering 
(även delvis för fabriken i Estland). Här finns också funktionerna 
produktutveckling och konstruktion för såväl airbags som bälten. 

2.3. Autoliv Svensk Airbag AB och Eurobag AB 
När Autoliv i Vårgårda producerar reservdelar till Volvo skickas dessa till 
Eurobag AB, ett fristående bolag beläget i Kungälv. De utför packning av 
artiklarna i enstycksförpackningar (i Volvos emballage och med Volvos 
märkning). Dessa artiklar skickas sedan till Autoliv Svensk Airbag, eller i 
brådskande fall direkt till Volvo Personvagnar. 
Autoliv Svensk Airbag vilket också är beläget till Kungälv sköter all 
lagring av reservdelar innehållande pyrotekniska komponenter åt 
Autolivs största kund, Volvo Personvagnar AB. När sedan Volvo 
Personvagnar beställer reservdelar skickas dessa från Volvos lager hos 
Autoliv Svensk Airbag. Illustrativt ser detta materialflöde ut som i figur 
2.2, nedan. 

Figur 2.2. Illustration av materialflödet vid reservdelstillverkning åt Volvo 
Personvagnar. 

2.4. APS - Autoliv production system 
Autoliv vill vara ”den mest pålitliga och innovativa partnern”, som 
erbjuder en ”hög kvalitet och kostnadseffektivitet”, vilket de ser som sitt 
uppdrag. För att lyckas med att fullfölja detta uppdrag påstår sig Autoliv 
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vara ”engagerade i att skapa en process av ständiga förbättringar och 
innovationer”.  Autoliv har skapat APS (Autoliv production system) för 
att hjälpa varje Autoliv företag (runt om i världen) att växa till ”World 
class” och således lyckas med uppdraget. APS (Autoliv production 
system) kan jämföras med TPS (Toyota production system), se Monden, 
Y. (1998). Genom APS skall alla Autoliv företag arbeta i samma riktning 
och med samma vision. Autoliv har samlat all information om APS i en 
enda bok, som sedan finns översatt till alla länders språk där Autoliv har 
verksamhet. Alla Autoliv anställda världen över arbetar sedan från denna 
bok. 
Autoliv definierar alltså APS som metoden för att lyckas med sitt 
uppdrag, illustrativt ser detta ut som i figur 2.3. 

Figur 2.3. lllustration av hur APS påverkar Autolivs arbete. (Källa: Autoliv 
Procuction System, 2004) 

Autoliv har valt att illustruera APS som ett hus, se figur 2.4. Man önskar 
bygga en stark grund på huset för att vara säker på att huset skall hålla en 
lång tid. I grunden har man valt att placera fem element: Lagarbete, 5S, 
Standarder, Muda eliminering och TPM., vilka presenteras mer ingående 
nedan. Pelarna och taket i huset presenteras också nedan. 
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Figur 2.4. Autolivs produktionshus. (Källa: Autoliv Production System., 2004) 

2.4.1. Lagarbete 
Autoliv anser att lagarbete är den mest effektiva vägen för att lösa 
problem, således skall alla anställda känna att de är delaktiga i ett lag. 
Detta handlar om lag i fabriken, avdelningslag, projektlag etc. 

2.4.2. Ordning och reda, 5S 
Detta uttryck som härleder sig från japanskan innebär att man genom att 
hålla ordning och reda inom produktionen gör den effektivare. 
Förkortningen 5S står för, seiri (eliminera), seiton (rätt sak på rätt plats), 
seiso (bevara ordningen), seiketsu (standardisera) och shitsuke 
(självdisciplin). 

2.4.3. Standards 
Standarder skall användas för att alla anställda skall använda den bästa 
metoden. Standarder är också basen för att verifiera upprätthållande av en 
bästa metod, dock måste standards ständigt förbättras. 
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2.4.4. Muda eliminering 
Genom att identifiera och eliminera onödigt arbete ökas effektiviteten i 
produktionen. Man skiljer då på värdeskapande arbete och slöseri. 

2.4.5. TPM 
TPM står för totalt produktivt underhåll och innebär att alla anställda 
måste ta ansvar för ägandeskapet av maskiner och dess skötsel, vilket 
förebygger maskinskador. 

2.4.6. Just-In-Time (JIT) 
Den första pelaren är JIT vilket står för Just-In-Time, inom denna grupp 
har sex element placerats: Utjämning & kapacitet, Kontinuerligt flöde, 
Sugsystem, Takttid, Frekventa leveranser och Line koncept (flexibel 
kapacitet, enstycksflöde).  
Med utjämning menar man att produktionen skall ges en acceptabel 
variation på resurser och kapacitet innebär att man skall ha förmågan att 
möta den högsta volym som kunden kräver. 
Med kontinuerligt flöde menas att man istället för att ha en funktionell 
organisation bör sträva efter att ha en processorganisation. Något som bör 
leda till ökad effektivitet och minskade problem.  
Sugsystem innebär att alla processer i kedjan skall vara anslutna till 
kanban. Vilket skall ge informationsflöde uppströms och materialflöde 
nedströms i förädlingskedjan.  
Taktid defineras som formel 2.1 nedan, och används till att möta men 
dock inte överstiga kundkraven. 

Kundkrav
stidproduktiongänligtillTotalTakttid _._

=  [2.1] 

Frekventa leveranser innebär som det låter att leverantörerna skall 
uppmanas att leverera mindre partier oftare, vilket reducerar kostnader. 
Den sista delen av JIT är ”line koncept” som i sin tur delas in i två delar, 
”flexibel kapacitet” och ”en stycks flöde”. Flexibel kapacitet bör uppnås 
genom att införa lättarbetade maskiner istället för hög grad av 
automatisering. Antalet operatörer måste kunna justeras till 
kapacitetsbehovet för att på så vis ha en flexibel tillverkning, dessutom 
skall ställtider reduceras (enligt SMED metoden, se t.ex. Segerstedt, 1999 
s.81). Enstycksflödet innebär att inga buffertar skall finnas inom 
”produktionslinerna”. 
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2.4.7. Quality first 
Den andra hörnpelaren i APS-huset är ”quality first”, vilken består av tre 
element: kvalitetssäkring, kvalitetsmetoder, och 6-sigma. Generellt gäller 
att Autoliv inte accepterar dålig kvalitet från sina leverantörer och ej 
heller skickar vidare dålig kvalitet. 
Kvalitetssäkring innebär att såväl, material, medarbetare, maskiner måste 
kvalitetssäkras och brister åtgärdas. Detta sker genom att ha engagerade 
medarbetare som observerar eventuella brister. Vidare innebär det att ha 
maskiner som är byggda enligt ”poka-yoke-principen” (se mer i Shing•. 
1986)  
De kvalitetsmetoder man tar med i APS är: 5 varför, pareto diagram, SPC 
(statistisk process kontroll), ”quality matrix” (var på ”linen” fel har gjorts 
och var det upptäckts), ishikawadiagram, problemlösningsprocess, och 
PDCA hjul (se mer i Bergman & Klefsjö, 2001). 
6 sigma behandlas genom ”workshops” i fem steg: definiera, mäta, 
analysera, förbättra och kontrollera. Syftet med detta är att väsentligt 
förbättra tillförlitligheten i företagets processer. 

2.4.8. Medarbetarskap 
I den sista pelaren finns medarbetarskap, vilket Autoliv sedan valt att 
indela i sex element. Vidare ses denna pelare som den värdefullaste 
resursen inom företaget. De sex elementen är följande: 
säkerhet/ergonomi, flexibilitet och motivation, disciplin till standard, 
ständiga förbättringar, processer och resultat samt till sist attityder. 

2.4.9. Syfte 
Taket i APS-huset är syfte, vilket definieras som: ”syftet med APS är att 
möta behovet från våra kunder och anställda för att säkra framgången för 
vårt företag och förbättra samhället”. Här bedöms följande parter beröras; 
kunder, företaget, medarbetare, och samhälle. Målet med syftet är: 
lönsamhet, konkurrenskraft och tillfredsställelse hos de berörda parterna. 

2.5. Produktivitetsmål 
För varje typ av produkt finns mål om takttider och kvalitet i enlighet 
med APS-husets delar. Dessutom finns som mål uppsatt att man skall ha 
en lageromsättningshastighet på 25,0 ggr/år. 
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3. Metod 
Metod för studien, samt dess validitet och reliabilitet presenteras här. 
Metoden för genomförandet av examensarbetet bygger på att ett syfte 
specificeras varpå en beskrivning av nuläget genomförs. Detta sker 
genom lågstrukturerade intervjuver, deltagande observationer samt 
genom sekundärdata. (Wigblad, 1997, s.74ff) Efter detta kan en 
problemformulering ställas upp vilken tillsammans med 
nulägesbeskrivningen ligger till grund för den fortsatta analysen. Nuläget 
analyseras och alternativa förslag tas fram samt jämförs med nuläget. 
(Aronsson, H. et al., 2003 s.165ff) En illustration av tillvägagångssättet 
samt en grov tidsplan ses i figur 3.1 nedan. 

Figur 3.1. Illustration av metoden för arbetet. 
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3.1. Validitet och reliabilitet 
De empiriska studierna kommer inte att ha en så god reliabilitet att 
resultaten kan anses statistiskt säkerhetsställt, detta p.g.a. att detta arbete 
genomförs på ett halvårs tid och omfattar ett brett område vilket 
begränsar resurserna i form av tid. Något som medför det omöjligt att 
genomföra statistiskt säkerhetsställda undersökningar. Avsikten är dock 
att studierna skall ha en god validitet, detta för att skapa en indikation av 
ev. problem, inte garantera att resultaten är statistiskt säkerhetsställda. 
Validitet är också det viktigaste kravet enligt Eriksson, L.T. & 
Wiedersheim-paul, F. (2001, s.40).  
Med validitet menas förmågan att mäta det som är relevant för problemet, 
det som man avser att mäta. Reliabilitet anger hur noggrann en mätning 
genomförts, hur tillförlitlig och stabila utslag som mätinstrumentet ger. 
(Eriksson, L.T. & Wiedersheim-paul, F. 2001, s.38ff) 
Tack vare detta kan arbetet anses ha god validitet: 

• Lågstrukturerade intervjuer inleder arbetet, vilka leder vidare till 
mätningar inom de områden som upplevs som problem. 

• Intervjuer genomförs med flera personer inom olika områden. 
Tack vare detta stärks arbetets reliabilitet: 

• Data om försäljning, lager och liknande baseras på en historik från 
en längre period, ofta flera år bakåt i tiden. 
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de teorier som är speciellt intressanta för 
arbetet. Det finns dock teorier som är vedertagna, men ändock viktiga att 
känna till för förståelse av detta arbete, dessa presenteras kort i det 
inledande kapitlet. 

4.1. Vedertagna teorier 
Man skiljer på konvergent respektive divergent produktion, beroende på 
typen av produktion upplevs olika former av problem (se Segerstedt, 
1999, s.14). 
Vad beträffar lager skiljer man på olika typer av lager, nämligen: förråd, 
komponentförråd, förbrukningsmaterial, PIA, processlager, 
färdigvarulager, och förlag (se Lumsden, 1998, s.251f). 
Vidare om lager kan sägas att en sänkning av lagernivån ofta leder till att 
tidigare dolda problem kommer fram, detta brukar kallas ”den japanska 
sjön”. Skälen till att hålla lager skall vara noga genomtänkt, detta då lager 
kostar att ha (se Lumsden, 1998, s.249f och Storhagen, 1995, s. 67f). 
Ett mått på hur många gånger per år som ett lager omsätts, vilket i sin tur 
ger signal om hur hög kapitalbindning man har i lager är 
lageromsättningshastighet, LOH (se Olhager, 2000, s.26f). Denna 
beräknas genom formel 4.1: 

Lagernivå
OmsättningLOH =

 [4.1] 
ABC-analys syftar till att differentiera produkter, kunder eller 
leverantörer beroende på dess omsättning i kvantitet eller värde (se 
Storhagen, 1995, s.112f). 
I lagret kan man placera komponenter enligt olika principer, nämligen: 
produktorienterings-, plockpositions-, familjegrupps-, likhets-, storleks-, 
gånglängds-, höjdleds-, och omstruktureringsprincipen (se Lumsden, 
1998, s.395ff). 
Vid kartläggning av material och informationsflöden är VSM en 
användbar metod vilken visualiserar värdeskapande och icke 
värdeskapande tid. Inom VSM använder man sig av ett antal vedertagna 
symboler (se bilaga 2). Mer om själva metoden finns i Rother, M. & 
Shook, J. (2003). 
Vid förbättringar bör man arbeta enligt PDCA-cykeln, vilken betyder 
”plan”, ”do”, ”check”, ”act”. Mer om detta i Deming (1986) och 
Bergman & Klefsjö (2001). 
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Ishikawadiagram eller ”orsak-verkan diagram” är ett bra hjälpmedel för 
att strukturerat finna orsakerna till ett problem (mer om detta i Bergman 
& Klefsjö, 2001 s.228f.). 

4.2. Utformning av produktionsprocessen 
När man utformar produktionsprocessen finns det ett par grundläggande 
teorier som man bör ta fasta på. Dessa är att utforma 
produktionsprocessen så att man uppnår ett generellt sett högt 
kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider (bl.a. för att binda kapital så 
kort tid som möjligt) och en hög flexibilitet. För att uppnå och 
upprätthålla detta blir långsiktiga prognoser av stor betydelse. 
Man vill sträva efter att placera eventuell överkapacitet (ledig tid) i slutet 
av produktionsprocessen, för att på så vis skapa ett ”sug genom 
verkstaden” se en illustration i figur 4.1. (Olhager, 2000, s.111) 

 
Figur 4.1. Illustration av lägst beläggning i slutet av produktionskedjan. 

Olika produktionsprocesser är lämpliga beroende på vilken typ av 
produktion som förekommer (se tabell 4.1), några av dessa presenteras 
nedan. 

4.2.1. Funktionell verkstad 
Vid en funktionell verkstad placeras liknande maskiner intill varandra i 
verkstaden. Detta är något som har sitt ursprung i den urtida 
hantverksproduktionen där olika specialister ansågs komplettera varandra 
och således gynnades av att finnas på samma ställe i verkstaden. En 
fördel med denna placering av maskiner är att det skapar en flexibilitet 
beträffande operationsföljd. Denna layout är lämplig då många olika 
produkter skall tillverkas i samma produktionssystem. 
Nackdelen med denna layout är att den skapar komplexa materialflöden, 
vilket leder till köbildningar, långa genomloppstider och hög 
kapitalbindning i form av PIA (produkter i arbete). (Olhager, 2000, 
s.118ff) 

Produktionsprocessen 

Överkapacitet 
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4.2.2. Linjeproduktion 
Vid en hög och jämn efterfrågan av en produkt, eller en produktgrupp 
med begränsat antal varianter, över en tid kan linjeproduktion vara 
lämpligt. Linjeproduktion innebär att de operationer som krävs för att 
färdigställa produkten ställs i den ordning operationerna skall utföras. Två 
varianter av linjeproduktion förekommer. (Olhager, 2000, s.129) 

• Styrande band, vilket innebär att en mekanisk transportanordning 
ger omedelbar koppling mellan arbetsstationer utan några buffertar. 

• Flytande band, denna variant innebär att möjligheter till buffertar 
finns mellan respektive arbetsstation vilket minskar bundenheten 
dom emellan. 

4.2.3. Jämförelse mellan olika produktionssystem 
Ser man till kostnaderna beroende på val av produktionssystem beror 
denna på volym (avseende försäljning, produktion per tidsenhet), och kan 
illustrativt se ut som i figur 4.2. Grundinvesteringar och rörliga 
styckekostnader påverkar i vilket intervall de olika produktionssystemen 
är mest kostnadseffektiva. 

 

Figur 4.2. Kostnadsjämförelse mellan olika produktionssystem. (Källa: 
Olhager, 2000, s.141) 
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De främsta faktorerna som påverkar valet av produktionssystem är 
volym, och variantflora. Där den senare innebär produkternas individuella 
efterfrågevolym och företagets sammanlagda variantflora. En jämförelse 
för när olika produktionssystem passar ges i tabell 4.1 nedan. 
Faktor Fast 

position 
Funktionell 
verkstad 

Flödes-
grupp 

Produktions
lina 

Kontinuerlig
tillverkning 

Marknad      
Produkttyp Speciell à à à Standard 
Produktbredd Stor à à à Smal 
Kundorderstorlek Liten à à à Stor 
Konstruktions-
anpassning 

Stor à à à Ingen 

Produktion      
Processteknologi Generell à à à Dedicerad 
Produktmix-
flexibilitet 

Hög à à à Låg 

Genomloppstid Lång à à à Kort 
Tillverkningsvolym Låg à à à Hög 
Antal ställ Många à à à Få 
Ställkostnad Låg à à à Hög 
Antal 
planeringspunkter 

Många / 
nätverk 

Många à à Få 

Investering och 
kostnad 

     

Investering i 
utrustning 

Begränsad à à à Hög 

Kapitalbindning  à à à  
-i förråd Enl. behov / 

låg 
à à à Hög 

-PIA Hög Mkt. hög à à Låg 
-Färdigvarulager Inget à à à Hög 
Organisation Decentral à à à Central 
Tabell 4.1. Jämförelse mellan olika produktionssystem. (Källa: Olhager, 2000, 
s.139) 

4.3. Materialstyrning 
Olika materialstyrningsprinciper finns och används beroende på vilka 
effekter man önskar uppnå i beordring och styrning av materialet. En 
viktig faktor som påverkar valet av materialstyrningsprincip är huruvida 
man tillverkar mot prognos eller faktiska kundorder. Tillverkning mot 
prognos innebär att man tillverkar mot lager, detta görs då kundens krav 
på snabb leverans överstiger leverantörens förmåga att leverera 
komponenter. Om kunden däremot är beredd att vänta på tillverkningen 
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(eller kan lägga säkra prognoser i god tid innan leverans) kan leverans ske 
direkt från produktionen. (Lumsden, 1998, s.246ff) 
Skillnaden i materialflöde kan också visualiseras med att man erhåller ett 
”push” respektive ett ”pull” flöde i produktionen. Där ”push” innebär att 
produktionen planeras in tidsmässig efter varandra och således trycks 
materialet fram i kedjan. ”Pull” innebär att man istället låter senare led i 
produktionen beordra material utifrån deras behov, vilket skapar en 
situation där materialet dras igenom produktionen. (Ibid.) 

4.3.1. Täcktidsplanering 
Vid planering av materialbehov är metoden som kallas MRP (master 
requirements planning) idag vanligt förekommande. Denna metod 
innebär att man utifrån produktstrukturen anger behovet och planerad 
leveransdag för artikeln överst i strukturen, och utifrån detta beräknar när 
tillverkningen skall startas av komponenter, samt i vilken kvantitet. 
(Lumsden, 1998, s.363f) 
MRP har dock följande brister vilket belyses av Segerstedt (1999): 

• Ständig omplanering (av inleverans för att klara utleverans) krävs 
även vid små förändringar av efterfrågan. 

• Metoden strävar efter att alltid hålla ev. säkerhetslager fyllda. 

• Fungerar som ”pushflöde” istället för ”pullflöde”. 

• Långa beräkningstider i dator krävs. 

• En blandningen mellan MRP och beställningspunktssystem kan 
bara göras på lägsta strukturnivå. 

Segerstedt (1999) föreslår att man istället använder sig av 
”täcktidsplanering”. Metoden är en förenkling av MRP, och kan liknas 
med ett beställningspunktsystem som baseras på tider istället för 
kvantitieter, något som efterliknar kanban. (Segerstedt, 1999, s.66ff) 
En tillverkningsplan för slutförbrukningsartiklar baseras på en 
efterfrågetakt (enheter / produktionsdag). Efterfrågetakten kan ändras och 
det är således möjligt att planera uppgångar och neddragningar i 
produktionen. Utifrån denna tillverkningsplan och struktursamband 
beräknas efterfrågetakter för samtliga ingående komponenter. (Ibid.) 
Man kan enkelt beskriva ”täcktidsplanering” med följande samband: 
Tillgång=Aktuellt fysiskt lager–Försenade utleveranser+Planerade inleveranser  [4.2] 

Täcktid=Tillgång / Efterfrågetakt under ledtid [4.3] 

Illustrativt kan detta se ut som i figur 4.3: 
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Figur 4.3. Illustration av täcktid. (Källa: Segerstedt, 1999, s.66) 

Det som skall noteras i denna figur är att om efterfrågan ser ut som till 
höger i figuren behövs en ”noggrannare” beräkning av täcktiden än den 
som redovisas i formel 4.3 ovan. (Ibid.) 
En signal om påfyllning ges när något av följande samband gäller: 
Täcktid+ev.buffertid < ledtid (inkl. inspektionsintervall)+ säkerhetslager [4.4] 

Disponibelt lagersaldo vid ledtids slut (inkl. inspektionsintervall) < 0 [4.5] 

Detta innebär att om inget uttag sker kommer heller ingen singnal om 
påfyllning att ske. Vilket innebär att man får ett planeringssystem som 
fungerar ungefär som kanban, d.v.s. materialet ”sugs fram” i 
produktionsprocessen. (Ibid.) 
Metoden har speciellt den fördelen att efterfrågetakterna tillsammans med 
givna orderkvantiteter kan användas för att med lätthet (till skillnad från 
beställningspunktsystem) beräkna framtida beläggning i 
produktionsavsnitt. (Ibid.) 

4.3.2. Kanbansystem 
Ett hjälpmedel för att skapa ett ”pullflöde” i produktionen är kanban 
(betyder litet kort på japanska). Kanban innebär att kort används för att 
beställa material från föregående led i produktionen. (Lumsden, 1998, 
s.246ff) 
Man skall dock notera att kanban enbart är ett hjälpmedel till att förbättra 
produktionssystemet, och när detta korrigerats tas ett kanban bort och 
man klarar samma produktionstakt men med färre produkter i arbete. 
(Segerstedt, 1999, s.65) 
Två olika typer av kort förekommer i kanbansystem, produktionskanban 
och transportkanban. Där produktionskanban förser den tillverkande 
stationen med information om vad som skall produceras i form av 
partistorlek och operationsdata. Transportkanban använder den 
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förbrukande stationen för att rekvirera nya komponenter. (Lumsden, 
1998, s.246ff) 
Figur 4.4 redovisar ett enkelt exempel på ett kanbanflöde. Där kan man se 
att flödet innehåller flera lagerpunkter, detta handlar om (i enlighet med 
”just-in-time” filosofin) små visuella buffertar snarare än lager som är 
”osynliga” i separata lager. (Olhager, 2000, s.236) 

Figur 4.4. Illustration av kanbansystem. (Källa: Olhager, 2000, s.236) 

Utforming av kanbansystem utnyttjar produktstrukturen, så till vida att 
materialflödet svarar mot produktens färdigställande. Mellan varje 
strukturnivå utförs någon eller några operationer. Antal kanban som krävs 
för en artikel går att beräkna ur sambandet, se formel 4.6 nedan (Olhager, 
2000, s.237): 

a
DLy )1( α+

=  [4.6] 

Där y = antal kanban, D = eftefrågan per tidsenhet, L = ledtid inkl. op.tid 
för kanban, • = säkerhetsfaktor och a = antal enheter av artikeln i en 
lastbärare. 
Beträffande • är detta en säkerhetsfaktor som beror på 
produktionsenhetens förmåga att hantera externa störningar. Toyota har 
en målsättning på • = 0,1. För värdet på a, d.v.s. antalet artiklar per 
lastbärare bör denna minimeras och ej överstiga 10 % av ett dagsbehov. 
Detta samband ger att maximalt ligger ya stycken artiklar i någon form av 
lager, nivån bestäms av a, L, och •. (ibid) 
Styrning av lagernivåer och mängden produkter i arbete blir enkel genom 
att dess max-nivåer bestäms av antalet kanban i cirkulation multiplicerat 
med antalet enheter per lastbärare (a). (ibid) 
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4.3.3. Förutsättningar för kanbansystem 
För att kanbansystem och principen med ”just-in-time” skall fungera 
krävs en hög och jämn efterfrågan, detta så att tillverkningen kan ske 
repetitivt och med kort återkommande behovstillfällen. Vidare måste 
variationen i efterfrågan vara begränsad, studier visar att 
standardavvikelsen för efterfrågan ej bör överstiga 30 % av 
medelefterfrågan. (Olhager, 2000, s.238f)  
Vidare är det en fördel om layouten är flödesorienterad, detta för att 
skapa förutsättningar för korta och säkra ledtider. Om ovanstående 
förutsättningar ej är uppfyllda eller om man producerar dyra och fysiskt 
stora artiklar, alternativt har långa ställtider så är kanbansystem ej 
lämpligt. Man kan dock använda kanbansystem på delar av ett företags 
produktsortiment, som passar för detta. (Ibid.) 
Kanbansystemet är ej heller lämpligt för produktion mot kundorder, detta 
då buffertar i processen behövs. Liksom om produktutförandena varierar 
kan det bli dyrt att ha kanbanflöden för varje enskilt artikelnummer. 
Lösningen kan då vara att införa kanbansystem på de produkter som 
lämpar sig för detta (d.v.s. höga och jämna flöden). (Ibid.) 

4.4. Modularisering 
Tanken med modularisering är att tillverka en slutprodukt som består av 
ett antal kombinerbara komponenter, s.k. moduler. Syftet är att begränsa 
antalet moduler samtidigt som kombinationsmöjligheterna dem emellan 
är stora. Skälen till att modularisera en produkt är att det ska bli billigare 
att möta kundens krav, dessutom försöker man skapa variantfloran så sent 
som möjligt i tillverkningsprocessen. (Olhager, 2000, s.81ff) 
Andra fördelar med att modulindela produkterna är (Erixon, et al, 1994): 

• Kortare utvecklingstider 

• Snabbare produktförändringar 

• Mindre risktagande vid nyutvecklingar 

• Kortare ledtid i tillverkningen 

• Förbättrad kvalitet i tillverkningen 

• Färre artikelnummer att hantera och administrera 
Metodiken vid modularisering bygger på att man separerar 
produktgemensamma och variantskapanade komponenter. De 
variantskapande komponenterna grupperas sedan på så sätt att 
kombinerbara moduler skapas. Att skapa en god moduluppbyggd produkt 
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tar tid, och måste genomsyra hela konstruktionsarbetet. Tre olika typer av 
moduler kan identifieras (Olhager, 2000, s.81ff): 

• Basmodul, dessa artiklar är gemensamma för samtliga 
slutprodukter och sägs bilda en plattform för produkten. 

• Variantmodul, ett antal varianter erbjuds för varje modul. Vid 
modularisering måste val ske inom varje modul för att ge 
produkten full funktionalitet. Kombinationen av dessa val är det 
som skapar variantfloran på slutprodukten. 

• Kundmodul, en anpassning av modulen helt till kundens krav. Allt 
för specifika krav kan påverka leveranstiden negativt, och en alltför 
omfattande modul påverkar hela idén med moduler negativt. 

Figur 4.5 visar ett exempel på en produktstruktur med moduler, där kan 
man se att antalet möjliga slutprodukter blir i detta fall 120 st (6·4·5). 
Intressant är att enbart 15 modulvarianter (6+4+5) tillverkas men dessa 
ger kunden 120 olika varianter att välja mellan. 

Figur 4.5. Illustration av en modulariserad produkt. (Källa: Olhager, 2000, s. 
82) 

Utvecklandet av moduler förenklas om följande principer följs vid 
konstruktionsarbetet: (Olhager, 2000, s.83) 

• Avpassa modulgränserna, så monteringen inte blir komplicerad 
(d.v.s. dyr). 

• Bryt ner de delar med lång leveranstid till mindre delar som 
förrådsförs. 

• Generalisera moduler med lång leveranstid så de kan ingå i 
basmodul eller tillverkas mot prognos i egenskap av variantmodul. 
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Ett av de mest framgångsrika företag som arbetar med modulindelande 
produkter är Scania, deras modulindelning började redan 1939. Resultatet 
Scania sett genom modularisering är att antal artikelnummer i en lastbil är 
8 000 st att jämföra med att en traditionell lastbilstillverkare har ca 
12 000 artikelnummer i en lastbil. Detta kräver också färre fixturer och 
verktyg, jämfört med tidigare. Dessutom har en reducering av den 
genomsnittliga underhållstiden minskat från 100 timmar år 1968 till 25 
timmar år 2000. 
En sammanfattning av modulariseringens fördelar och nackdelar ges 
nedan: 

• Kontrollarbetet underlättas. 

• Service och underhåll underlättas. 

• Kapitalbindning minskar, i och med lagring av ett antal moduler 
istället för många komponenter. 

• Konstruktionsarbetet blir i normal fallet något mer omfattande, 
vilket ger att modularisering kan vara oekonomiskt då antalet 
producerade enheter är litet. 

Modularisering om den utförs konsekvent ger en blandning mellan 
konvergent och divergent produktion. Detta då en stor mängd 
komponenter monteras i ett fåtal moduler (konvergent produktion), 
modulerna kan sedan monteras ihop till en mängd olika varianter 
(divergent produktion). (Ibid.) 

4.5. Materialförsörjning till monteringssystem 
System för materialförsörjning och montering har starka kopplingar till 
varandra. Det sker dock tyvärr ofta så att man av tradition utformar 
monteringen först för att sedan anpassa materialförsörjningen till denna. 
Vid uppbyggnad av ett monteringssystem är en analys av 
komponenternas egenskaper såsom skaderisk, storlek, pris etc. av 
avgörande betydelse. 
Planering och tillförsel av material kan ske enligt tre olika principer, 
kontinuerligt, för en serie av objekt, och för varje monterat objekt. 
Metoderna kan också existera samtidigt, de kan också komplettera 
varandra. (Lumsden, 1998, s.202) 

4.5.1. Kontinuerlig försörjning 
Kontinuerlig försörjning innebär att komponenter distribueras i 
hanteringsmässigt lämpliga enheter vilka byts ut i den takt de förbrukas. 
Ingen samordning sker av dessa byten mellan artikelnummer, utan vid en 
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arbetsstation finns allt material tillgängligt som krävs för att producera 
alla förekommande varianter. 
Denna metod förekommer oftast vid tillverkning på ”line” där man vid 
varje station har relativt få ingående komponenter p.g.a. den korta 
cykeltiden. 
Problem med denna typ av försörjning uppstår antalet komponenter vid 
varje station blir så många att de ej fysiskt ryms kring stationen. Detta 
medför att denna försörjningsmetod är utesluten då man har parallella 
system för montering. (Lumsden, 1998, s.202f) 

4.5.2. Försörjning per serie av objekt 
När ett i förväg bestämt antal objekt skall produceras är det lämpligt att 
försörja monteringen med material genom serieuttag av komponenter.  
Kravet på många varianter ställer även här liksom för kontinuerlig 
försörjning till problem genom komplicerande av materialförsörjningen. 
Flera olika varianter finns för att lösa dessa problem.  
Mindre förpackningar är det första, vilket innebär att man genom 
användandet av mindre förpackningar reducerar behovet av 
exponeringsyta för komponenter. Viktigt är dock att man försöker om 
möjligt skapa dessa förpackningar redan hos leverantören, detta för att 
undvika extra ompackning vid godsmottagning. 
Sekvensläggning av artiklar är den andra, vilket innebär att man genom 
ompackning av komponenter lägger dom i den ordning som de kommer 
att förbrukas vid monteringen. Detta bidar till att det alternativa vägarna 
för tillförsel av komponenter till ”linen” kraftigt reduceras. 
Exakt exponering, som är den tredje varianten innebär att man enbart har 
komponenter framme för de varianter som för tillfället produceras. Detta 
bidrar till en större säkerhet att man verkligen monterar rätt komponenter 
i artikeln. Praktiskt kan detta lösas genom att man räknar upp exakt det 
antal komponenter som behövs för monteringen av en viss variant och 
packar om detta material. 
Den fjärde varianten är varierande exponering. Detta innebär att man 
förser monteringen med hela förpackningar. Efter det att serien 
producerats färdigt återförs ej förbrukade komponenter till förpackningar, 
som plockas bort från monteringen. (Lumsden, 1998, s.203f) 

4.5.3. Försörjning per monterat objekt 
Vid parallelliserade system för montering eller vid många gemensamma 
komponenter i artiklar så kan en del problem uppkomma med traditionell 
materialförsörjning. Dessa problem kan vara att ytan för komponenter vid 
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varje montering (och totalt) blir en kritisk faktor, att antalet 
materialadresser blir allt för många, att materialhanteringsarbetet ökar, 
förbrukningstakten per förpackning minskar. 
Dessa problem måste bearbetas och i möjligaste mån elimineras, flera 
principer finns för att göra detta där de viktigaste är materialtorg, att satsa 
från förråd och sekvenserade kanaler. 
Materialtorg (se figur 4.6) innebär att material från förrådet distribueras 
till en yta som är gemensam för flera monteringsceller (ett decentraliserat 
lager). Fram till materialtorget används med fördel leverantörens 
förpackningar. 
Satsning från förråd (se figur 4.7) används om de parallella 
monteringscellerna ligger åt geografiskt olika håll, och avstånden mellan 
materialtorg och montering således kommer att bli stora. Denna metod 
innebär att man i lagret plockar samman de komponenter som krävs för 
att montera en artikel och sedan distribuerar dessa till monteringen. Detta 
är en tjänst som med fördel kan köpas in från leverantören eller 
transportören. Denna metod ställer dock stora krav på de administrativa 
och de informationshanterande systemen. Vidare kan problem uppstå då 
man p.g.a. av defekter eller dylikt tvingas ersätta skadade eller felaktiga 
komponenter. 

Figur 4.6. Illustration av materialförsörjning med materialtorg. (Källa: 
Lumsden, 1998, s. 205) 

Den sista möjligheten till lösning som kallas sekvenserade kanaler bygger 
på att försörjning av komponenter till montering normalt sker i kanaler, 
en kanal för varje komponent. Lösningen här är att man genom att för 
flera artiklar (och således komponenter) utnyttjar samma kanal, vilket 
generar samma effektivitet som att ha många kanaler. Detta kräver dock 
att flöde till monteringen i kanaler måste sekvenseras så att situationen på 
en normal ”line” efterliknas.   
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Figur 4.7. Illustration av materialförsörjning med satsning från förråd. (Källa: 
Lumsden, 1998, s. 206) 

För alla tre metoderna ovan skall framhållas att tiden för manuell 
hantering ej skiljer särskilt mycket. Utför man däremot arbetet i förrådet 
finns större möjligheter att plocka material till flera objekt samtidigt, 
något som höjer effektiviteten. (Lumsden, 1998, s.204ff) 

4.6. Den logistiska målmixen 
Leveransservice, kapitalbindning och logistikkostnader utgör det som 
kallas den ”logistiska målmixen” (se figur 4.8 nedan). Dessa tre element 
är beroende av varandra då man gör logistiska förändringar, det innebär 
att man hamnar i dilemmat att ett av elementen försämras då man 
förbättrar någon av de andra. Detta utgör dock inget nollsummespel, och 
man skall inte avhålla sig från att göra förändringar bara för att vissa 
negativa effekter uppstår. Det gäller att istället se till helheten, och den 
totala vinsten med förändringen. Ofta krävs nytänkande d.v.s. nya 
lösningar på gamla problem. (Lumsden, 1998, s.225f)  

Figur 4.8. Den s.k. logistiska målmixen. (Källa: Lumsden, 1998, s.226) 
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4.7. Reduktion av ledtid 
Flera möjliga alternativ nämns på vad som bör göras för att reducera 
ledtiden. Det är dock svårt att ge generella tips då det åtgärder till mångt 
och mycket styrs av den specifika situationen. Ett urval av de åtgärder 
som är lämpliga ges nedan, åtgärd 1-5 bör utföras i den ordning de anges. 
(Aronsson et.al, 2003, s. 210ff) 

1. Eliminera 
Ta bort aktiviteter som ej tillför något värde, ex. dubbelarbete, 
ompaketering etc. 

2. Förenkla 
Genom att göra de aktiviteter som måste utföras mindre komplexa 
kan tiden för dessa reduceras, ex. snäppen istället för skruvar. 

3. Integrera 
Slå samman aktiviteter som utförs var för sig utan att de tillför 
något mervärde, ex. låt montören själv kontrollera produkten 
istället för att ha detta i en separat station. 

4. Parallellisera 
Processer som är oberoende av varandra kan utföras parallellt 
istället för sekventiellt, vilket spar tid. 

5. Synkronisera 
Försök om möjligt reducera väntetiderna mellan aktiviteterna, på 
sätt reduceras den passiva tiden. 

6. Förbered  
Tillse att material och utrustning finns framtaget i förväg så 
aktiviteten kan påbörjas utan att flödet bromsas upp. 

7. Kommunicera 
Genom att ha en tydlig, snabb, säker och ändamålsenlig 
kommunikation mellan aktiviteterna kan missförstånd elimineras. 
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5. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs nuläget såsom det uppfattas utifrån de metoder 
som används för nulägesanalys (se metoder i kapitel 3).  

5.1. Produktionslokaler och lager 
Produktionen i Vårgårda sker i en sammanhängande produktionslokal, 
vilken består av fyra produktionshallar och en stor samt en liten lagerhall 
(se figur 5.1) det som ej syns i figuren är de externa lager som finns. 
Dessa lager är tre till antalet, två är placerade på gården i direkt 
anslutning till produktionslokalen (dessa kallas ”kråk” respektive 
”gasförrådet”) medan det tredje är placerat ca 3 km från 
produktionslokalen (kallat ”degrabo”). I de lager som finns på gården 
förvaras emballage i det ena (i ”kråk”) samt komponenter innehållande 
gas i det andra (i ”gasförrådet”). I lagret ”Degrabo” förvaras diverse 
material bl.a. mycket lågfrekvent använt material, t.ex. vissa 
reservdelskomponenter (mer om detta i kapitel 5.10). 

Figur 5.1. Illustration av Autolivs produktionslokaler i Vårgårda. 

5.2. Produkter 
För att få en ökad förståelse för produkterna ges här en mer ingående 
förklaring. Då denna rapport dock enbart omfattar studie av produkter 
inom typen ”airbags” (se avgränsningar i kapitel 1.3) så förklaras enbart 
denna produktfamilj. 

5.2.1. Förar-, passagerar-, och sidoairbag 
En airbag av någon av typerna förar-, passagerar- eller sidoairbag består 
av ca 10 komponenter. Dessa komponenter är förutom diverse skruvar, 
pressade plåtbitar och etiketter en ”bag” (alltså en ”tygpåse” som blåses 
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upp vid en ev. krock), samt en gasgenerator (som blåser upp ”bagen” vid 
en ev. krock). Den senare komponenten gör att det ställs speciella krav på 
emballaget, detta då gasgeneratorn innehåller pyrotekniskt material och 
således måste fraktas som farligt gods (läs mer om emballage i kapitel 
5.8). Vidare finns krav på att de gasmoduler som ingår i ”airbags” har en 
livslängd på 10år, något som ställer krav på lagringen av dessa. 
Vad beträffar förar-, och passagerarairbag så har dessa ett lock, vilket 
syns i mitten av ratten i bilen eller som en yta framför passageraren. Detta 
medför att man måste iaktta särskild försiktighet så dessa lock ej repas då 
en repa syns mycket bra för slutkunden. I och med detta så packas dessa 
artiklar i extra stöttåligt emballage (se mer i kapitel 5.8). 
Produktionen av de olika typerna av ”airbags” skiljer sig dock generellt 
inte så speciellt mycket. Det handlar om montering, kompletterat med 
inslag av vikning av själva ”bagen”. Vikningen, vilken sker i olika typer 
av vikmaskiner för olika konstruktioner är av avgörande betydelse för 
”airbagens” funktion och således ett viktigt moment i monteringen. 

5.2.2. IC-gardiner 
IC-gardiner innehåller generellt något fler komponenter än de övriga 
”airbagarna”, principen är dock densamma med en gasgenerator som 
blåser upp en ”bag” vid en ev. krock. IC-gardinen, liksom sidoairbagen 
monteras osynligt för bilföraren och dess passagerare, och har därmed ej 
heller några lock som måste skyddas för repor. 
Produktionen av IC-gardiner liknar i mångt och mycket den av de andra 
airbagarna, även här är vikningen av bagen av avgörande betydelse. Inom 
produktionen av IC-gardiner förekommer två olika typer av vikning, ”Z-
vikning” respektive ”rullvikning”. 

5.3. Produktionssystem 
All produktion av ”airbags” sker i s.k. produktionsliner i form av ett U, 
varpå de kallas för produktionsceller. Varje produkt har en ”modersline”, 
och tillverkas enbart i denna ”line”, medan det i varje ”line” tillverkas ett 
antal olika produkter. Antalet produktvarianter som tillverkas i en ”line” 
varierar mellan en till tio stycken, medelvärdet ligger på ca fyra olika 
produktvarianter. 
I varje produktionsline arbetar en till fem operatörer, antalet varierar 
beroende på önskad produktionstakt i enlighet med flexibilitet i APS (se 
kapitel 2.3). Produktionslinen förses med komponenter genom en inbana, 
vilket är en rullbana som är anpassad till den lastbärare som används till 
komponenten, där ett s.k. ”två-binge system” tillämpas. Autoliv har ett 
antal egna lastbärare (plastlådor i olika storlekar) som används till 
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komponenter och färdiga produkter. I de flesta fall där de används till 
komponenter packas komponenterna i Autolivs lastbärare redan hos 
leverantören. 

5.4. Produktionsorganisation 
Inom Autoliv i Vårgårda har man under hösten 2004 infört en ny 
organisation kring själva produktionen. 
Organisationen är uppdelad i två delar, AMC (vilket står för ”autonomal 
production center”) respektive AMG (vilket står för ”autonomal 
production group”). Tanken är att AMC skall ta hand om problem och ta 
beslut kring sådant som rör produktionen på lite längre sikt, det är sagt att 
de skall arbeta med en horisont på två månader. Medan AMG ser till att 
sköta den dagliga driften och arbetar med en horisont på ca en månad. 

5.4.1. AMC 
Det finns två stycken AMC, vilka kallas AMC 1 respektive AMC 2. 
AMC 1 har hand om produktionen inom området airbag (förar-, 
passagerar-, sidoairbag och IC-gardiner), och AMC 2 har hand om 
produktionen av de produkter som är bälten samt s.k. ”specials” 
(whipsskydd, stolsramar m.m.). 
Inom respektive AMC finns funktionerna, produktionschef, 
logistikansvarig, gruppchef underhåll, gruppchef kvalitet, och 
produktionstekniker. 

5.4.2. AMG 
Inom respektive AMC finns ett antal AMG, inom AMC 1 (airbags) så 
finns tre AMG (sido, front, och IC). Inom respektive AMG finns 
funktionerna PGL (produkt gruppledare), kvalitetstekniker samt 
produktionstekniker, respektive AMG har ansvarsområdena enligt listan 
nedan. 
Namn Produktionsansvar 
AMG sido Serietillverkning av sido airbags och reservdelstillverkning av IC 

gardiner. 
AMG front Serietillverkning och reservdelstillverkning av förar-, och 

passagerarairbags. 
AMG IC Serietillverkning av IC-gardiner. 
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5.5. Serieproduktion 
I detta kapitel beskrivs hur tillverkningen sker vid serieproduktion av 
”airbags”. 

5.5.1. Kontraktsskrivning 
Vid serieproduktionen träffas PGL för berört AMG (se kapitel 5.4.2) och 
planeringspersonal varannan vecka för att skriva kontrakt om vilken 
produktion som planerats in för de närmsta veckorna. I kontraktet anges 
vilka modeller som kommer att tillverkas samt vilken kvantitet som är 
planerad (d.v.s. vilken produktionstakt som måste hållas). Utifrån dessa 
kontrakt kan respektive PGL planera sin personal så de klarar den tänkta 
produktionen. 

5.5.2. Interna materialtransporter 
Vid serieproduktion tillämpas i dagsläget flera olika typer av system för 
inleverans av material, bl.a. sker detta så som identifieras i kapitel 5.9 
(VSM-kartläggning). Men inom företaget förekommer också andra 
system för beordring av inkörning av material, samt utkörning av färdiga 
produkter. Att flera olika system förekommer beror på att flera olika 
personer utformat egna system för respektive avdelning innan en speciell 
samordnande logistikfunktion inrättades. 
Under våren 2005 sker dock en studie av dessa system vilken har till syfte 
att finna ett system som kan vara gemensamt för all serieproduktion i 
Vårgårda.  

5.6. Avvecklingsprojekt 
Vid EOP (”end of production”) för produkter finns inom Autoliv en 
standard för hur ett s.k. avvecklingsprojekt skall startas upp och drivas. 
Denna standard är dock i ett uppbyggnadsskede och kan enbart ses som 
en s.k. pilot (d.v.s. en testvariant). 
Projektledare som drivit avvecklingsprojekt uppger att man använder en 
excelbaserad mall på vilka punkter som skall gås igenom, samt vems 
ansvar respektive punkt är. Vidare uppges att tanken är att denna mall 
skall komplettera standarden så denna blir fullt användbar.  
De personer som deltar vid ett avvecklingsprojekt är förutom 
projektledare, personal från logistik och från inköp. Ett 
avvecklingsprojekt startas ofta upp på initiativ från kunden, som talar om 
att modellen i fråga är på väg att tas ur serieproduktion. Detta uppges ske 
upp till 50 veckor innan produkten går ur serieproduktion. 
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Dock uppges avvecklingsprojekt ej alltid genomföras vid EOP för en 
produkt. 

5.7. Reservdelsproduktion 
Nedan beskrivs hur produktionen sker då enbart reservdelar tillverkas av 
en produkt. Eftersom det sker på olika sätt beroende på vilken produkttyp 
som skall tillverkas redovisas detta i två kapitel. 

5.7.1. Reservdelsproduktion av IC-gardiner 
Vid produktion av IC-gardiner som reservdelar ges en körlista från 
aktuell produktionsplanerare (den som har IC-gardiner som sitt område) 
till ansvarig PGL. I detta fall är det dock ej PGL för IC som har ansvaret 
vid tillverkning av reservdelar, utan PGL sido. PGL planerar sedan in 
med personal från någon av ”sidolinerna” som kan köra tillverkningen av 
reservdelar på ”IC linen”. 
När sedan produktionen skall ske görs detta genom att personalen på 
”linen” kontaktar en truckförare som förhoppningsvis kan hämta in 
material, och emballage (vilket beskrivs i kapitel 5.9.2, VSM S/V40). 

5.7.2. Reservdelsproduktion av sido-, förare-, passagerarairbags 
Vid produktion av reservdelar till förare-, passagerare-, eller sidoairbags, 
sker detta i de flesta fall av en person som enbart har hand om 
reservdelstillverkning. De ”liner” som används är idag placerade i ett 
hörn av B-hallen. 
Operatören ser själv efter i Movex vad som skall produceras de 
kommande dagarna och letar därefter upp var komponenterna finns 
placerade. Efter detta försöker densamme få personal från lagret att hämta 
materialet och köra in det till ”line”, det samma gäller emballage. 
Efter avslutad produktion paketerar operatören själv de färdiga 
komponenterna i emballage och skriver ut pallflaggor. Operatören letar 
sedan reda på truckförare som kan köra ut de färdiga produkterna till 
lagret. 

5.8. Emballage 
Som nämnts i kapitel 5.8 ställs särskilda krav på emballaget till produkter 
vilka innehåller brandfarliga komponenter. Dessutom har vissa av 
artiklarna som också nämnts tidigare krav på att de ej får repas vid 
transporten. 
Lösningen på problemet med de brandfarliga komponenterna heter 
”combitainer”, vilket är en stålbur klädd med träskivor på insidan (se 
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figur 5.2). ”Combitainern” är också möjlig att vika ihop så den kan 
transporteras mer effektivt då den är tom (se figur 5.2). 

Figur 5.2. Längst till vänster ”combitainer” uppfälld, i mitten hopfälld och till 
höger syns ett av inneremballagen i ”combitainern”. 

”Combitainern” förekommer i två storlekar beroende på vilka produkter 
som skall transporteras i den. Sido-, förar-, och passagerarairbags 
transporteras liggande i den mindre ”combitainern”. Medans IC-gardiner 
transporteras stående i den större ”combitainern”.  
I ”combitainerna” finns ett inneremballage, vilket har till främsta syfte att 
tillse så produkterna ej skadas (eller repas) vid transporten. 
Inneremballaget finns i ca 20 olika utföranden beroende på produktens 
utformning. 
Hur många enheter av en artikel som en ”combitainer” rymmer varierar 
beroende på vilket inneremballage som används, genomsnittet ligger 
dock på 99 st enheter per ”combitainer”. 

5.8.1. Dukning 
Allt emballage som skall användas ställs i ordningen (rätt inneremballage 
med rätt ytteremballage) på en särskild plats kallad ”dukningen” (se figur 
5.1 i kapitel 5.1). Där arbetar en person från lagret som erhåller en lista 
varje dag från emballageansvarige på vilka emballage som skall dukas. 
De personer som intervjuats inom dukningen uppger dock att listan mest 
finns som ett stöd, och att de inte läser den då de själva ”vet” vilka 
emballage som skall dukas. 

5.9. VSM kartläggning 
För att kartlägga såväl material-, som informationsflöde samt efterfrågan 
valdes en kartläggning med hjälp av VSM (value stream mapping) 
metoden, vilken beskrivs i kapitel 4.1. Anledningen till detta är att 
metoden tar med samtliga ovanstående kartläggningar. Dessutom finns 
VSM-kartläggningen med som en använd del i Autolivs 
produktionssystem vilket gör metoden extra lämplig då den är känd inom 
företaget, något som kan borga för att ev. förbättringar går enklare att 
genomföra. 
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Kartläggningen genomfördes på två av företagets produkter, den ena var 
IC-gardin till gamla Volvo S-, och V40 (som gick ur serieproduktion i 
maj 2004). Den andra produkten som valdes var förarairbag till Volvo 
C70, vilken gick ur serieproduktion i vecka 8, 2005 (då arbetet 
genomfördes). Anledningen till att dessa två artiklar valdes som 
studieobjekt var just det faktum att de nyss gått ur serieproduktion, 
respektive var på väg att gå ur serieproduktion. Dessutom ansågs dessa 
detaljer vara representativa för resten av sortimentet. 
De färdiga kartläggningarna finns som bilaga 3 och 4, vilka kommenteras 
nedan. Noteras skall att airbagen till Volvo C70 även passar i andra 
Volvomodeller, nämligen Volvo S70 och V70XC t.o.m. årsmodell 2000. 
Dessutom baseras lagernivån för C70 även på de komponenter som fanns 
i lager för serieproduktion, detta då det ej går att skilja på komponenter 
till serieproduktion respektive reservdelsproduktion (i Movex). 

5.9.1. VSM Volvo C70 
Kartläggningen presenteras i figur 5.3 nedan. Om man börjar med att titta 
på kundens behov noteras att detta sjunkit under de senaste åren med ett  

Figur 5.3. VSM-kartläggning av reservdelar till Volvo C70. 

medelvärde på 470 st enheter per år. Alla orders inkommer via EDI från 
Autoliv Svensk Airbag (se kapitel 2.3). Prognoser finns också, vilka 
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liksom vid tillverkning av serieproducerade modeller lämnas med en 
horisont på ca 6 månader. När en order kommit in till Autoliv tas denna 
hand om en produktionsplanerare, samt en materialplanerare, bägge 
hämtar sina uppgifter ur Movex. 
Materialplaneraren beställer material om det behövs, behovsberäkning 
sker enligt MRP metoden. Movex beräknar själv ett ev. behov och 
beställer automatiskt via EDI (om leverantören har detta system).  
Produktionsplaneraren använder sig av s.k. ”kanban kort” (läs mer om 
dessa i kapitel 4.3.2) för beordring av produktionen. Korten lämnas till en 
truckförare som kör ”kanbanbil” vilken i sin tur kör in flera kort åt 
gången samt material till ”linen”. 
När materialet från leverantören (i detta fall från ”bag” leverantören) 
anländer tas detta emot av godsavdelningen som noterar ankomsten och 
lagerlägger komponenterna. I detta första lager som redovisas kan en 
medellagernivå om 496 st ”bagar” noteras, det skall dock åter poängteras 
att denna nivå även är till för att försörja serieproduktionen av produkten. 
Således skulle en ev. siffra på tid som lagret räcker till försörjning av 
produktionen av reservdelar bli missvisande och har därför ej angetts. 
Nästa steg som följer för komponenterna är en s.k. plockfasad, vilken 
fylls på av en truckförare på signal given av kanbanförare. I denna 
plockfasad återfinns emballage som är i lämplig storlek att ställas direkt 
in på ”line”. 
Kanbanföraren som kör in material (och kanbankort till ”line”) plockar 
sedan det material som behövs ur plockfasaden och levererar detta till 
”line”. För att förhindra stillestånd i ”line” så finns där en liten buffert, 
vilken syns som nästa plats för materialansamling på VSM kartan. 
Montörerna på ”linen” producerar det som kanbankorten meddelar skall 
produceras. Vid ett modellbyte meddelar montörerna kanbanföraren som 
kör in material, ca 60 minuter innan de skall börja producera en annan 
modell. Detta ger kanbanföraren tid att hinna plocka fram de 
komponenter som behövs för den nya modellen, samt när modellbytet 
sker plocka undan de komponenter från den tidigare modellen som ev. 
finns kvar på ”linen”. 
Montören på ”linen” packar sedan de färdiga produkterna i en 
”combitainer”, vilken rymmer 84 st produkter av denna modell. 
”Combitainern” hämtas när den är full av en truck (modell sidstaplare) 
som kör ut den till färdigvarulagret. 
Då det är dags för leverans av artiklarna skrivs en plocklista ut till 
ansvarig truckförare som sedan plockar fram de ”combitainers” som skall 
levereras. Dessa placeras i utleveranslager, vilket utgörs av uppmärkta 
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områden på golvet i lagerhallen i anslutning till utlastningsportarna (se 
figur 5.1 i kapitel 5.1). 
Leverans av materialet sker med slingbil som kör varje dag bl.a. till 
Eurobag AB. 

5.9.2. VSM Volvo S/V40 
VSM kartläggningen över IC-gardiner till Volvo S/V40 (se figur 5.4) 
liknar i mångt och mycket den över airbag till Volvo C70. Vissa 
skillnader finns dock och dess kommenteras nedan. 
Figur 5.4. VSM-kartläggning av IC-gardiner till Volvo S/V40. 

Först kan noteras att i denna kartläggning finns uteslutande lagersaldon 

med som direkt är planerade till reservdelsproduktion, detta då 
serieproduktionen av artikeln lades ned i maj 2004, och således numer 
enbart produceras som reservdel. 
Den största skillnaden som noteras från produktionen av reservdelar till 
Volvo C70 (då artikeln fortfarande gick i serieproduktion) är beordringen 
av produktion och in-, och utkörning av material. 
Till skillnad mot produktionen av ”airbags” till C70 så förekommer inga 
kanbankort eller liknande vid produktion av denna reservdel. 
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Informationen om vad som skall produceras sker istället genom s.k. 
körlista, vilken ges från produktionsplanerare till PGL. 
Liksom det ej förekommer några kanbankort i produktionsbeordring 
förekommer detta ej heller vid in-, utkörning av material. Detta sker 
muntligt från personal på ”line” till godtycklig, ledig truckförare. 
De flesta andra rutiner runt själva produktionen, såsom beställning av 
material från underleverantör av ”bagar”, och leverans av färdiga 
produkter sker på samma sätt som vid produktion av reservdelar i ”line” 
som också har serieproduktion (ex. Volvo C70). 
Vad beträffar lagernivåerna kan noteras att komponentlagret under 2004 
hade en medellagernivå på 305 st komponenter något som skulle räcka 
till produktion i ca 412 dagar (ca 1,1 år). Uppgifterna baseras på den 
period av 2004 efter det att artiklarna gått ur serieproduktion (från maj 
2004). Vidare ses att även färdigvarulager och lager vid utleverans under 
perioden haft medelkvantiteter som skulle har räckt till 120 respektive 89 
dagars produktion. 

5.10. Lagerplatser 
Då det finns flera möjliga lagerplatser för komponenter, såväl i interna 
som externa lager (se kapitel 5.1), så är det av intresse att studera var 
komponenter till de olika produkterna vanligtvis lagras.  

5.10.1. Historisk placering 
Denna undersökning baseras på äldre artiklar som producerats som enbart 
reservdelar under en längre tid. Nämligen förarairbag till Volvo 850 och 
passagerarairbag till Volvo 940. I samtliga fall har en typ av komponent 
nämligen själva ”bagens” lagerplats studerats, och resultatet redovisas i 
figur 5.5 till 5.6. 
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Figur 5.5, förekommande lagerplatser för komponenten ”bag” till Volvo 850. 

Figur 5.6. Förekommande lagerplatser för komponenten ”bag” till Volvo 940. 
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5.11. Lageromsättningshastighet 
Lageromsättningshastigheten för två av de produkter som enbart 
tillverkas som reservdelar går att utläsa ur figur 5.7 nedan. 

Figur 5.7. Lageromsättningshastighet för komponent ”bag” till två äldre 
modeller. (Källa: Movex) 

5.12. Efterfrågan 
Om man ser till hur efterfrågan på reservdelar sett ut för en del av de 
artiklar som enbart producerats som reservdelar en längre tid, ser detta ut 
som i figur 5.8. De produkter som valt att studeras är åter förarairbag till 
Volvo 850, Saab 9000 och passagerarairbag till Volvo 940. Dessutom har 
figuren kompletterats med behovet av förarairbag till Volvo C70 m.fl., 
detta är dock innan den artikeln blivit enbart reservdel.  

Figur 5.8. Efterfrågan för reservdelar av förar-, och passagerarairbags. (Källa: 
Movex) 
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Alla modeller (utom Volvo C70) har gått ur serieproduktion, ungefär 
under 1997. Mer exakt så är det de datum som redovisa i tabell 5.1 nedan 
som respektive modell slutat serieproduceras (dag då sista leveransen av 
seriematerial gjorts). 
Bilmodell Artikel Utgången 
Volvo 850  Förarairbag 1997-12-31 
Volvo 940  Passagerarairbag 1998-01-20 
Saab 9000 Förarairbag 1997-07-10 

Tabell 5.1. Datum då respektive modell upphört att serieproduceras. (Källa: 
Movex) 

Om man ser till hur många procent av den genomsnittliga 
serieproduktionen som efterfrågas i reservdelar, ser detta ut som figur 5.9. 

Figur 5.9. Efterfrågan som andel av medelproduktion vid serietillverkning. 
(Källa: Movex) 

5.13. Flödeslayout 
Vid serieproduktion av IC-gardiner ser idag layoutflödet ut som i figur 
5.10. För serieproduktion av förar-, sido-, och passagerarairbag ser 
flödeslayouten istället ut som redovisas i figur 5.11. Noteras skall dock 
att en layoutförändring planeras (mer om denna i kapitel 5.15). 
Vid produktion av äldre artiklar, i detta fall förarairbag till Volvo 940 ser 
flödet något annorlunda ut (se figur 5.12). Detta främst beroende på att 
alla komponenter ej finns i det interna lagret utan också har ställts undan i 
det externa lagret kallat ”Degrabo” (vilket kunde ses i kapitel 5.10). 
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Figur 5.10. Layoutflöde vid tillverkning av IC-gardiner. 

Figur 5.11. Layoutflöde vid serietillverkning av förarairbags. 

Figur 5.12. Layoutflöde vid reservdelstillverkning av förarairbag till Volvo 940. 
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5.14. Informationsflöde 
Om produktionen av reservdelar identifieras som en process, kan den i 
grunden få ett utseende som figur 5.13.  

Figur 5.13. Illustration av grunden vid produktion av reservdelar som en 
process. 

Tiderna som syns i figuren anger när respektive moment i processen har 
hand om produktionen, ett minus innebär att de handhar momentet 
angivet antal tidsenheter innan produktionen startar. 
Kompletterar man sedan figur 5.13 ovan med hur informationen 
förmedlas i och inför tillverkningen (se även kapitel 5.9 VSM-
kartläggning), får processen utseende som i figur 5.14 för reservdelar som 
fortfarande går i serieproduktion, och som i figur 5.15 för reservdelar som 
enbart produceras som reservdelar. 

Figur 5.14. Illustration av reservdelstillverkningen vid serieproduktion i form av 
en process, med informationsflöde inritat som pilar. 

Figur 5.15. Illustration av produktionen vid enbart reservdelstillverkning som 
en process, med informationsflöde inritat som pilar. 

Gods-
mottagning

Dukning
emballage

Truckförare Kanban Monterings
Line Pack Truckförare Ut-

leverans
Material

plan + order
Produktions

plan

Prognos /
order

0-1 tim-1,5 tim< -2 dgr<-14 dgr < -14 dgr ca 5 dgr

Matr.
behov

Tillv.order

Matr.
behov

Matr.
behov

Trp.
behov

4 tim / 6 tim3 tim / 5 tim

Duknings-
lista

Gods-
mottagning

Dukning
emballage

Truckförare Kanban Monterings
Line Pack Truckförare Ut-

leverans
Material

plan + order
Produktions

plan
Order in

0-1 tim-1,5 tim< -2 dgr<-14 dgr-180 dgr < -14 dgr ca 5 dgr

Byte

Tillv.order

Tillv.order

4 tim / 6 tim3 tim / 5 tim

Dukningslista

Gods-
mottagning

Dukning
emballage

Truckförare Kanban Monterings
Line Pack Truckförare Ut-

leverans
Material

plan + order
Produktions

plan
Order in

0-1 tim-1,5 tim< -2 dgr<-14 dgr-180 dgr < -14 dgr ca 5 dgr4 tim / 6 tim3 tim / 5 tim



- Nulägesbeskrivning - 

39 

5.15. Sammanslagning av reservdelsliner 
Inom produktionsteknik pågår ett projekt med att kontrollera hur man 
skulle kunna slå ihop olika ”liner” när de enbart skall användas till 
produktion av reservdelar. För att utreda hur detta är möjligt har bl.a. ett 
arbete genomförts av en student vid Högskolan i Trollhättan-Uddevalla. 
Författaren av detta arbete föreslår att man slår samman vissa ”liner” för 
tillverkning av IC-gardiner (vilket författaren avgränsat sig till att 
studera). De föreslagna åtgärderna skulle frilägga en golvyta om ca 200 
m2, något som enligt rapporten skulle innebära en besparing om ca 
160 000 kr. (Larsson, 2004) 
Autolivs produktionstekniska chef i Vårgårda uppger också att en 
sammanslagning av liner är intressant där så är möjligt. Vidare 
kommenterar han att man har en idé om att flytta in all produktion av 
reservdelar (av airbags) till D-hallen (se figur 5.1). Detta då D-hallen är 
den hall som ligger längst ifrån lagret och dessutom är minst till ytan. Det 
anses vidare också som intressant att förlägga prototyptillverkning till 
samma hall. 

5.16. Total reservdelsproduktion 
För att få en förbättrad helhetsbild av den totala reservdelsproduktionen 
utav ”airbags” har data över den totala produktionen av artiklar i de 
”liner” som enbart producerar reservdelar sammanställts. Denna 
sammanställning redovisas i bilaga 5. Där man kan se att under perioden 
(år 2004) så har 9 287 st reservdelsartiklar producerats. Med hänsyn taget 
till den tid per styck som råder vid normal serieproduktion men med ett 
påslag om 100 % i produktionstid (p.g.a. att operatören är ovan att 
producera artiklar som sällan tillverkas) erhålls en total teoretisk 
operationstid på 712 timmar/år. Tar man sedan hänsyn till att en operatör 
ej har 100 % effektiv produktionstid, utan kanske snarare 80 % effektiv 
tid, ger detta en erforderlig arbetstid på 890 timmar/år för att klara all 
produktion av reservdelar. 

5.17. Benchmarking och uppföljning 
Inom Autoliv koncernen sker kontinuerlig benchmarking mellan bolagen. 
Detta sker inom områdena: 

• arbetssäkerhet,  

• kvalité och leveransprecision från leverantörer,  

• lageromsättningshastighet,  

• antal inlämnade förbättringsförslag,  
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• kvalité och leveransprecision gentemot kunder,  

• produktivitet (i form av minuter per styck). 
Internt sker också uppföljning på produktivitet för respektive ”line”, där 
man specificerar vad ett ev. maskinstopp beror på. Utifrån dessa mätetal 
görs benchmarking mellan de olika Autoliv bolagen, där sedan en ranking 
sker i syfte att se vilket bolag som är bäst inom respektive område. 
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6. Problemformulering 
I detta kapitel redovisas de problem som identifierats vid 
nulägesanalysen. Redovisningen sker med hjälp av s.k. 
Släktskapsdiagram och Ishikawadiagram. 

6.1. Släktskapsdiagram 
För att försöka klassificera olika nämnda och identifierade problem 
användes släktskapsdiagram vilket fick utseendet som redovisas i figur 
6.1, och finns också i bilaga 6. Utifrån denna ställdes Ishikawadiagram 
upp, vilka redovisas i kapitel 6.2. 

Figur 6.1. Släktskapsdiagram för att klassificera funna problem. 
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6.2. Ishikawadiagram 
För att ytterligare bryta ner de funna problemen, samt söka finna dess 
orsaker ställdes Ishikawadiagram upp (se figur 6.2 och 6.3). Innan 
uppställandet identifierades att problemen kan delas in i två olika 
områden. Det ena området är problem som har att göra med övergången 
av artiklar från serie-, till reservdelsproduktion (s.k. EOP ”end of 
production”) och det andra är problem direkt relaterade till produktionen 
av reservdelar. 
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 Figur 6.2. Ishikawadiagram för problem funna vid EOP. 
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6.2.1. EOP 
Vid EOP (”end of production”) identifieras speciellt sex problemområden 
vilka redovisas nedan. 

• Material 
Här handlar det speciellt om att det historisk data över förbrukning 
av reservdelar ej används inom Autoliv. Något som gör att man ej 
heller kan göra någon rimlig prognos för tillverkningen, vilket i sin 
tur bidrar till svårigheter att dimensionera produktionsutrustning, 
materialtransporter, personal m.m. 

• Lager  
Ett problem upplevs med de plockfasader som finns i lagret, från 
vilka kanbanbilarna tar material och kör in till ”liner” som 
producerar seriematerial. Problemet är att det förekommer att 
komponenter som enbart ingår i sådana artiklar som slutat 
serieproduceras fortfarande finns kvar i plockfasaden. Något som 
bidrar till att plockfasaderna för serieproduktion blir onödigt 
belastade, vilket ger problem med plats för komponenter. Andra 
problem med lager är att man har komponenter till samma produkt 
utspridda på många olika lager, såväl interna som externa  
lagerplatser (se kapitel 5.10). 

• Emballage 
För emballage identifieras problem med att besluta vilka 
emballage, och vilken kvantitet som behövs för att klara av 
produktionen av reservdelar. Något som har ett samband med att 
historisk data ej används till att basera prognoser på (se punkten 
material). 

• Kompetens 
Problemen kring detta område handlar om att man i vissa fall har 
problem med kompetensbevarande om tillverkningen då en modell 
slutar serieproduceras. Extra märkbart blir detta problem då 
personal som ej varit delaktig i serieproduktionen ändock skall 
producera reservdelar (som fallet är för IC-gardiner, se kapitel 
5.4.2). 

• Produktionsutrustning 
Beträffande produktionsutrustningen finns problem med ev. 
sammanslagning av ”liner” och dess fysiska placering. Här 
återfinns exempel där serieproducerande ”liner” tvingas avbryta 
serieproduktionen för att producera reservdelar. Vilket beror på att 
gammal produktionsutrustning (som används till enbart 
reservdelar) står kvar vid vissa ”liner”. 
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• Prissättning  
Problem här är att prissättningen till kund är osäker ända tills den 
dag artiklarna gått ur produktion. Detta beroende på att Autolivs 
kund ej i ett initialt skede (d.v.s. vid produktutvecklingen) har med 
personal som har ansvar för reservdelar. Detta uppges dock av 
marknadspersonal på Autoliv oftast inte vara en nackdel för 
Autoliv. Dock skulle man önska att en med åren stegrande prisbild 
skulle kunna vara fallet, då man tror att reservdelar blir dyrare att 
producera desto längre efter avslutad serieproduktion 
tillverkningen sker. Ett problem ses i att man verkar sakna 
information om verklig produktionskostnad för reservdelar. 

• Leverantörer 
Personal på inköpsavdelningen vid Autoliv identifierar problem 
med att ställa upp inköpspriser, leveranstider, leveransgarantier 
från leverantörer av reservdelsmaterial. Liksom att man ser 
problem med inköp av specialmaterial (sådant som enbart ingår i 
en produkt) då detta köps i så små kvantiteter vid tillverkning av 
reservdelar. 
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Figur 6.3. Ishikawadiagram för problem funna vid tillverkning av reservdelar. 
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6.2.2. Tillverkning av reservdelar 
Vid uppställande av Ishikawadiagram för tillverkning av reservdelar 
identifieras särskilt fem problemområden. Orsakerna identifieras i flera 
av fallen till att vara bristande information från logistikplanering, vilket i 
sin tur tros ha orsak i avsaknad av rutiner för produktion av reservdelar. I 
övrigt identifieras följande problem för respektive område: 

• Packning 
Liksom för in-, och utkörning av material saknas direktiv om vem 
som skall packa de färdiga komponenterna i s.k. ”combitainer”, 
samt var detta skall ske. Fyllnadsgraden i de ”combitainers” som 
skickas till Eurobag är mycket låg. Detta då en ”combitainer” 
rymmer 99 st enheter i genomsnitt (se kapitel 5.8), medan 
genomsnittsordern av reservdelar 2004 låg på enbart 4,2 enheter 
(se kapitel 5.16). Detta ger en fyllnadsgrad på endast 4 %. 

• Emballage 
Vid dukning av emballage för reservdelar upplever man i 
dukningen problem med att lokalisera sällan använt emballage. I 
vissa fall uppger man ha råkat ut för att emballage som beordrats 
fram ej längre finns kvar, utan har skrotats. Att emballaget ej är 
dukat och klart är också ett av problemen som ses, något som 
verkar bero på att personalen som skall utföra dukningen ej läser 
den ”dukningslista” som ges till dom varje dag. Ett annat problem 
är de enstycksförpackningar som används till reservdelar som inte 
ska till Volvo Personvagnar. Dessa finns ej med i movex och det 
finns således ingen kontroll på dess lagerplats eller saldo. 
Dessutom identiferas problem med instruktioner kring hur enheter 
skall packas i dessa enstycksemballage. 

• Tillverkning 
Vid tillverkningen identifieras i vissa fall problem med att gamla 
maskiner (som enbart används till reservdelar) står kvar vid 
serieproducerande ”liner” något som hindrar serieproduktionen. Ett 
annat problem är kompetens kring tillverkning av reservdelar i 
vissa falla fattas, något som kan bero på att personal som tillverkar 
reservdelar ej har erfarenhet av att tillverka dess i serieproduktion 
(se också kapitel 5.4.2). 

• Material 
Enligt uppgift från PGL på såväl sido som front så upplevs ett stort 
problem vara att det ej finns klara direktiv om vem och hur 
material (komponenter respektive färdiga produkter) skall köras in 
och ut från ”line” vid produktion av reservdelar. Genom deltagande 
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observationer upplevs detta problem ej beröra produktion av 
reservdelar då man fortfarande serieproducerar artikeln (se t.ex. 
Volvo C70 i kapitel 5.9.1). Kring material identifieras förutom 
informationsproblem, problem med höga lagernivåer (se VSM i 
kapitel 5.9.1). Detta är något som kan bero på prognosbrister vid 
EOP, eller möjligen den materialplaneringsmetod som används. 

• Planering 
Vissa IC-gardiner har p.g.a. tillägg av ett fäste vid produktion som 
reservdelar fått specifika artikelnummer på reservdelarna. Detta ses 
dock som negativt, och såväl kvalitetstekniker som ansvarige för 
konstruktionsförändringar önskar eliminera detta. I vissa falla 
försvåras materialplaneringen av det faktum att ingående 
komponenter utgått hos leverantören, detta är dock något som 
upplevs vara sällsynt. Kring planering identifieras mest problem 
med kommunikation, men även problem med att material ibland 
saknas när tillverkningen skall startas. Detta kan bero på 
information, men även (liksom i tidigare punkt) möjligen på den 
materialplaneringsmetod som används.  

6.3. Processflöde 
Om man ser till de uppställningar av reservdelsproduktionen likt 
processer som redovisades i kapitel 5.14, kan man notera att information 
om byte av modell ges till truckförare ungefär en timme innan bytet skall 
ske. Detta ger inga problem i det fallet då man producerar reservdelar till 
modeller som fortfarande serieproduceras. Men det ger problem då man 
skall producera modeller som ej längre går i serieproduktion, detta 
beroende på att truckföraren på en timme ej hinner plocka fram det 
material som behövs för produktionen. Speciellt då komponenter finns på 
det externa lagret ”Degrabo” (se kapitel 5.1).  
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7. Empiriskt försök 
I detta kapitel presenteras det empiriska försök som genomförts. 
Ser man till de problem som identifierades m.h.a. Ishikawadiagram 
rörande produktion av reservdelar (se kapitel 6.2), så tros orsakerna i 
många fall bero på bristfällig kommunikation från logistikplaneringen. 
Dålig framförhållning identifieras också som ett problem (se kapitel 6.2). 

7.1. Försöksplanering 
En idé till att råda bot på dessa problem är att informationsflödet från 
logistikplanering till produktion vid reservdelstillverkning skall 
förbättras. Illustrativt skulle detta då grovt kunna se ut som i figur 7.1. 

Figur 7.1. Illustration i form av process av ett tänkt informationsflöde mellan 
logistikplanering och produktion. 

Om man ser till när kanbansystem inte lämpar sig som 
materialstyrningsprincip (se kapitel 4.3.3) stämmer detta ganska väl på 
tillverkningen av reservdelar. Således borde någon annan form av 
materialstyrning vara lämpligt vid reservdelstillverkningen. Ett dokument 
(fysiskt eller elektroniskt) bedöms krävas för att förmedla informationen 
mellan planering och produktion. En idé om att skapa något som kan 
kallas ”intern reservdelsorder” föds och beslut tas att genomföra ett 
empiriskt försök med denna.  Mer specifikt skulle informationsflödet, 
illustrerat som en process i försöket se ut som i figur 7.2 nedan, den raka 
pilen till höger i bild illustrerar materialflödet. 

Figur 7.2. Detaljerad illustration i form av process av ett tänkt 
informationsflöde mellan logistikplanering och produktion. 

En första utformning av en sådan ”intern reservdelsorder” (för en 
godtycklig produkt) görs som redovisas i bilaga 7. Utformningen är gjord 
med tanke på att produktionsprocessen skall kunna följas uppifrån och 
ned i dokumentet. Vidare är tanken att detta dokument skickas 
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elektroniskt genom de tre första momenten i processen som redovisas i 
figur 7.2 ovan, sedan skrivs dokumentet ut och sänds vidare i fysisk form. 
Försöket planerades att utföras på någon av ”reservdelslinerna” i B-hallen 
(se kapitel 5.7.2 hur produktionen går till där). Den produktion som fanns 
inplanerad under perioden och som passade för försöket fanns vara på 
”linen Sido 2”. 

7.2. Genomförande och resultat 
Innan försöket genomfördes sändes förslaget till en ”intern 
reservdelsorder” på remiss inom såväl logistikplanering som inom 
personal på lagret samt inom berört AMG. Samtliga tillfrågade ställde sig 
positivt till försöket. Enbart funderingar om hur en dylik rutin kan hållas 
uppdaterad framfördes.  
Vid själva genomförandet mottog lagerpersonalen ordern och hämtning 
samt plockning av komponenter rapporterades ha gått som planerat och 
utan problem. Däremot ställdes ej emballage i ordning omedelbart, då 
man antog att detta skulle hinnas med senare. 
Lagerpersonalen fick dock ej ställa in vagnen med komponenter till 
produktionen, detta beroende på att ingen plats ansågs finnas för vagnen 
då den operatör som producerar reservdelar (se kapitel 5.7.2) var sjuk 
denna dag och således ej kunde använda komponenterna på en gång. 
Vagnen blev i och med detta stående kvar i lagret. Lagerpersonalen antog 
då att operatören skulle fråga efter materialet när han behövde det, detta 
medan operatören (när han kom tillbaka till jobbet) antog att 
lagerpersonalen skulle köra in vagnen (så som det var tänkt att ske). 
När detta missförstånd uppdagades blev vagnen med material till sist 
inkörd till produktionen. Dock visade det sig ta tid att få in emballaget, 
trots att såväl inner-, som ytteremballage fanns hemma, emballaget kom 
dock efter ca en dag in till produktionen. 
Produktionen kunde påbörjas fyra arbetsdagar senare än planerat, dock 
utan risk för leveransförsening då tiden mellan produktion och leverans är 
tämligen väl tilltagen från planeringen vid produktion av reservdelar. 
Ytterligare ett problem uppdagades när operatören upptäckte att en 
komponent helt saknades på lager och på vagnen med komponenter. 
Detta var något som lagerpersonalen ej upptäckt då de plockade fram 
komponenterna på vagnen. Missen lokaliserades till att grunda i det att 
materialplaneraren ej informerat produktionsplaneraren om att denna 
komponent var slut på lager, och att tillverkningen således ej skulle kunna 
utföras som planerat. 
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7.3. Utvärdering av försöket 
Även om försöket var tämligen välplanerat uppstod det ändock en del 
problem, men om dessa problem löses bör systemet kunna fungera. 
De nackdelar som kan ses med förslaget är förutom vad som redovisas 
tidigare i detta kapitel även: 

• Mer monotomt arbete för operatören som tillverkar reservdelar 
jämfört med idag. Dock kommer dennes arbete tack vare de korta 
serierna (många modellbyten) ändå att vara mer varierande är det 
arbete operatörer som arbetar i serieproduktion har. 

• Underhåll av dokumentet. Vid förändringar av ingående 
komponenter måste även mallen för reservdelsordern uppdateras, 
lösningen kan vara att de ingående komponenterna tas direkt ur 
Movex (som en bilaga) som hålls uppdaterad. 

Det som i det empiriska försöket behöver åtgärdas för att ”intern 
reservdelsorder” skall kunna fungera sammanfattas i listan nedan: 

• Uppmärkning i produktionen, vagn med komponenter samt 
emballage måste få en uppmärkt plats i produktionen (såväl in som 
ut), så de kan ställas in på utsatt tid även om operatören inte är 
närvarande. 

• En reservdelsorder som inte är möjlig att produceras bör ej släppas 
ut i produktionen. En bättre kontroll bör ske av planeringen, ett 
lämpligt flöde för ordern bör sättas upp så alla berörda parter har 
godkänt att ordern kan tillverkas innan den frisläpps. Alternativt 
kan ordern också kompletteras med checkrutor för varje person att 
kryssa i vilket visar att de godkänt ordern. 
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8. Analys 
I detta kapitel analyseras de problem som identifierats, analysen sker 
gentemot de teorier som funnits lämpliga. 

8.1. Vid EOP 
Vid omställning från serieproduktion till reservdelsproduktion 
identifierades en rad problem (se kapitel 6.2.1) vilka analyseras i detta 
kapitel. 

8.1.1. Emballage-, och materialplanering 
Bland problemen märks svårigheter med att beräkna hur mycket 
emballage som behövs för att klara reservdelstillverkningen. Likaså ses 
problem med hur mycket material som behövs. Man borde för att få en 
enklare omställning kunna gynnas av att använda sig av täcktidsplanering 
(se kapitel 4.3.1) istället för MRP som man tillämpar idag. Vidare bör 
man kunna gynnas av att använda historisk data över 
reservdelstillverkningen för att prognostisera framtida behov, vilket visas 
i kapitel 5.12. 

8.1.2. Produktionsvolymer 
Vad som kan noteras beträffande produktionsvolymer är att den skiljer 
sig drastiskt mellan serieproduktion och reservdelsproduktion. Vilket 
innebär att man vid EOP (”end of production”) kommer att märka en 
signifikant skillnad i produktionstakt. Sammanställer man volymen i 
samma diagram syns detta särskilt tydligt, se figur 8.1, noteras skall att de 
streckade linjerna är reservdelar tillverkade parallellt med 
serieproduktion. 
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Figur 8.1. Försäljningsvolymer för serie-, och senare reservdelsproduktion. 
(Källa: Movex) 

Man kan också notera ett mönster i förbrukningen av reservdelar (se figur 
8.2). Mönstret ser ut som att efterfrågan av reservdelar når en topp det 
första året efter att modellen slutat serieproduceras, för att sedan sjunka 
till en lägre nivå. Mönstret går igen för de modeller som studerats (enbart 
airbag), dock är det osäkert hur utvecklingen ser ut för IC-gardiner. 
Om man skulle söka se hur en framtida förbrukning av reservdelar torde 
se ut, borde detta kunna göras genom att extrapolera den tidigare 
redovisade diagrammet (se figur 5.8 i kapitel 5.12). En sådan 
extrapolering framåt i tiden från det datum då modellen upphört att 
serieproducerats ser ut som i figur 8.2 nedan. 

Figur 8.2. Uppskattad efterfrågan med hjälp av extrapolering. 
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För att kunna använda historisk data i framtida prognoser bör det vara av 
intresse att extrapolera efterfrågan i förhållande till medelproduktion 
(som kan ses i figur 5.9, kapitel 5.12) snarare än i kvantitativa termer. En 
sådan extrapolerad graf skulle kunna få ett utseende som i figur 8.3 
nedan. 

Figur 8.3. Extrapolering av graf där efterfrågan på reservdelar uttrycks i 
procent av efterfrågan vid serieproduktion. 

Noteras skall att denna graf (figur 8.3) har ett medelvärde medtaget, 
vilket borde kunna vara representativt för fler modeller, och således 
kunna vara till användning för framtida prognoser. 
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Genom att samordna lagerplatser enligt plockpositionsprincipen (se 
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effektivitetsvinster kunna erhållas. Detta är något som skulle kunna göras 
genom ABC-klassificering vilken beskrivs i Storhagen, 1995 (s.112f). 
En lagerläggning enligt ABC-klassificering, borde kunna innebära att 
komponenter lagerläggs enligt: 

• A-artiklar, lagerläggs på internt lager nära plockfasader. 

• B-artiklar, lagerläggs på internt lager, men på lagerplats längre bort 
(högre upp i pallställ) från plockfasad än A-komponenter. 
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• C-artiklar, lagerläggs i externt lager (degrabo) om plats ej finns i 
det interna lagret. Finns plats i det interna lagret, används de platser 
som är belägna längst bort från plockfasaderna. 

Detta bör resultera i en mer optimal, d.v.s. en effektiv flödeslayout. Enda 
undantaget som kan tänkas är de komponenter som av säkerhetsskäl 
måste förvaras i gasförrådet. Syftet med denna lagerläggning är att 
reducera den passiva tiden (se kapitel 4.7). 
För att kunna ABC-klassificera komponenter bör det vara av intresse att 
identifiera och genomföra denna baserad på hur många gånger per år som 
en artikel tillverkas. Detta då en lagerläggning enligt ABC-principen bör 
baseras på hur ofta man tar ut komponenter från lagret (se kapitel 4.1), 
och i detta fall tas komponenter ur lagret inför varje gång en artikel skall 
produceras. Då inget färdigvarulager av reservdelskomponenter 
förekommer inom Autoliv Sverige så är antalet produktionstillfällen 
detsamma som antalet leveranser.  

Figur 8.4. Kartläggning av antalet leveranser under 2004 per reservdel, i 
rutorna anges antal levererade artiklar under 2004 (Källa: Movex) 

En kartläggning av leveranser under 2004 för samtliga reservdelar 
redovisas i figur 8.4. ABC-indelningen är gjord enligt kriterierna nedan: 

• A-artikel, artikel som fortfarande går i serieproduktion (syns ej i 
figur 8.4). 

• B-artikel, artikel vilken enbart produceras som reservdel med 
leveransfrekvens av >8 ggr/år (ungefär var 28:e arbetsdag). 

C B 

576 
360 

960  

210 

320 

488 
420 Leveranser av reservdelar

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

57
02

13
10

0G
57

03
04

00
0H

57
02

13
20

0G
57

03
07

70
0G

60
13

21
70

0A
57

06
76

30
0G

60
13

21
90

0A

57
03

07
80

0G
60

13
21

60
0C

57
03

04
01

0H
57

05
50

90
0L

57
07

32
90

0F
57

00
93

00
0H

57
08

28
00

0H
57

05
41

00
0K

57
05

59
30

0L
57

05
59

70
0N

60
13

21
40

0C
60

26
82

60
0B

60
26

82
40

1B
57

00
96

00
0H

57
00

98
10

0G
57

00
98

50
0G

57
04

64
41

0L

60
26

82
40

0B
60

26
82

60
1B

57
00

96
00

1H
57

06
34

01
0F

57
00

27
20

0F

57
00

99
00

0L
57

02
19

00
0F

57
04

64
40

0L
57

07
31

50
0F

57
07

62
70

0F
57

05
08

91
0F

57
05

40
90

0K
57

07
63

00
0H

57
00

98
40

0F
57

04
62

10
0H

57
03

97
91

0F

Artikelnummer

A
nt

al
 le

ve
ra

ns
er

 [g
gr

/å
r]



- Analys - 

56 

• C-artikel, artikel vilken enbart produceras som reservdel med 
leveransfrekvens av •8 ggr/år. 

8.1.4. Produktionsprocessen 
I kapitel 5.3 konstateras att serieproduktionen inom Autoliv Sverige vid 
varje ”line” omfattar tämligen få varianter i hög takt. Något som kan ha 
legat till grund för val av just ”line” som produktionssystem, i enlighet 
med de teorier som presenteras i kapitel 4.2.  
Den förändring som noteras i produktionsvolym då en artikel går från 
serieproduktion till reservdelsproduktion (se kapitel 8.1.2) borde också 
innebära förändringar beträffande vilket produktionssystem som bör 
väljas (se kapitel 4.2). 
Om man ser till hur olika produktionssystemen passar olika typer av 
produktion (se tabell 4.1 i kapitel 4.2.3) bör vid reservdelstillverkning 
systemet snarare handla om ”funktionell verkstad” än ”produktionsline”. 
Detta då förutsättningarna för produktionen ändras till små 
kundorderstorlekar (se kapitel 5.16), lång genomloppstid (se VSM 
kartläggning i kapitel 5.9 och bilaga 3 och 4) och låg tillverkningsvolym 
(se kapitel 5.12). 

Figur 8.5. Förändring av volym vid EOP påverkar kostnaden. 

Ser man till den figur som visar kostnaden beroende på 
tillverkningsvolym och val av produktionssystem (se kapitel 4.2) bör man 
vid EOP ha en förflyttning som markeras i figur 8.5 från den streckade 
lodräta linjen till den heldragna lodräta linjen. 
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informationsflöde är viktigt för att reducera ledtiden (se kapitel 4.7) bör 
detta område förbättras. Dessutom bör det förbättras så 
reservdelsproduktionen ej hindrar serieproduktion. Man bör med fördel 
kunna processorientera EOP så tydliga ”kunder” av information finns. 
Processorientering är ju för övrigt något som finns med i APS (se kapitel 
2.4). Illustrativt borde detta kunna se ut som i figur 8.6. 

Figur 8.6. Illustration av process vid EOP. 

Genom att införa ett processtänkande i enlighet med ovan bör man också 
eliminera de problem som ses med att komponenter till reservdelar finns 
kvar i plockfasader (se kapitel 6.2.1). Dessutom bör man kunna samla de 
komponenter som enbart skall ingå i reservdelar på samma lagerplats. En 
förutsättning för att detta skall fungera är att avvecklingsprojekt verkligen 
genomförs för alla produkter vid EOP (”end of production”). 

8.1.6. Leverantörer 
Precis som Autoliv bör ställa om sin produktionsprocess från ”line” till 
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EOP. Detta borde kunna ge möjligheten att samla produktion av vissa s.k. 
specialmaterial (se kapitel 6.2.1) hos ett fåtal leverantörer. Detta är dock 
något som med fokus på kostnader bör utredas vidare. 
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det är troligen billigare att en leverantör håller lager än att Autoliv gör 
det). 

8.1.7. Kompetens 
För att eliminera de problem med längre tillverkningstider av reservdelar 
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produktion av reservdelar är. En produktkalkyl av typen ABC som 
redovisas bl.a. i Andersson, J. et.al. (1992) s.116 bör kunna vara till hjälp 
vid en sådan identifiering.  
Det bör teoretiskt vara så att en prissättning av reservdelar bör likna den 
prissättning som företag med monopolistisk ställning enligt 
nationalekonomin tillämpar (se Eklund, 2004, s.93). Detta genom det sätt 
på vilket reservdelar idag prissätts inom Autoliv (se kapitel 6.2.1). 
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8.2. Vid tillverkning av reservdelar 
Liksom vid EOP (”end of production”) identifieras en del problem vid 
tillverkningen av reservdelar, vilka analyseras nedan. 

8.2.1. Materialstyrning 
Som synes i figur 8.1 (kapitel 8.1.2) sjunker tillverkningsvolymerna av 
artiklar markant då de ej längre serieproduceras. Detta bör även innebära 
att respektive artikel kommer att produceras mer sällan. 
Dessa fakta ger att materialstyrning för reservdelar ej borde vara lämplig 
att ske med hjälp av kanbansystem. Detta då kanbansystem enbart lämpar 
sig för produktion med en hög och jämn efterfrågan (se kapitel 4.3.3). 
Således bör ett införande av en ”intern reservdelsorder” (se kapitel 7) för 
materialstyrning och produktionsbeordring vid tillverkning av reservdelar 
vara lämpligt. 
Vidare kan man konstatera att informationsflödet med kanbankort som 
kan ses i VSM-kartläggningen (se kapitel 5.9 och bilaga 3 och 4) ej följer 
det som anges i teorin kring kanbankort (se kapitel 4.3.2). Detta då man 
där anger att kanbankort används för att beställa material av föregående 
operation, medan kanbankorten inom Autoliv används i en något omvänd 
ordning (se kapitel 5.9). Med detta åsyftas att information om tillverkning 
fås från den truck som kör in komponenter istället för den som kör ut 
färdiga artiklar. Problemet kan tänkas bero på att man levererar in 
kanbankort i ”batcher” om flera kort (se VSM kartläggning bilaga 3 och 
kapitel 5.9.1). Vilket i sin tur kan bero på det ”omvända” 
informationsflöde som diskuterats tidigare i detta kapitel. 
Jämförelsen mellan de olika Autoliv bolagen (se kapitel 5.17), där 
minuter per styck är det som beskriver produktiviteten, säger i vissa fall 
emot systemet med ”sug i processen” och kanbankort (se kapitel 4.3.2). 
Detta då man redovisar stopp i produktionen bl.a. p.g.a. materialbrist, 
något som förutsätter att ”linen” är tänkt att ständigt producera artiklar, 
vilket går emot teorin (se kapitel 4.2) om ”sug i processen”.  

8.2.2. Informationsflöde 
Brister i informationsflödet har noterats vid flera tillfällen, t.ex. ses detta i 
kapitel 6.2 som en orsak till problem som identifierats inom flera 
områden. 
Ytterligare ett exempel på brister i informationsflödet identifierades 
genom den miss med en komponent som skedde vid det empiriska 
försöket (se kapitel 7.2). 
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Ett väl fungerande informationsflöde är viktigt för att lyckas reducera 
ledtiden (se kapitel 4.7). 

8.2.3. Materialtransporter 
Det flertalet varianter av interna materialtransporter som finns idag är 
troligen ett bekymmer, speciellt i kombination med att arbetsrotation 
tillämpas för truckförarna. Detta bidrar till en risk att produktiviteten 
försämras p.g.a. de många olika moment en och samma person måste 
behärska, fördelen med rotationen är dock att lagerpersonalen undviker 
förslitningsskador. 
Beträffande det empiriska försöket bör denna modell (med en ”intern 
reservdelsorder”), om man åtgärdar de problem som uppstod vid försöket 
vara användbar för materialtransporter vid reservdelstillverkning. Dock 
måste dessa transporter koordineras med det system man finner lämpligt 
för serieproduktionen (se kapitel 5.5.2). Således bör man hålla sig till ett 
fåtal, helst enbart två olika system (ett för serieproduktion och ett för 
reservdelsproduktion) för materialtransporter och beordring av 
produktion.  
Vad beträffar transporter av komponenter (in till ”line”) bör det vid 
reservdelsproduktion handla om en blandning mellan ”materialtorg” (se 
kapitel 4.5.3) och ”försörjning per serie objekt” (se kapitel 4.5.2). Detta 
då komponenter som ingår i serie-, och reservdelsartiklar hämtas från 
materialtorg medan de komponenter som enbart ingår i reservdelar 
levereras enligt metoden ”försörjning per serie objekt”. 

8.2.4. Ledtid 
VSM-kartläggningen (se kapitel 5.9) visar att genomloppstiden var 
anmärkningsvärt lång. Den borde vara möjlig att reducera enligt någon av 
de metoder som ges i kapitel 4.7. 
Det empiriska försöket (se kapitel 7) bör kunna reducera ledtiden med 
hjälp utav några av dessa metoder, nämligen: 

• Förenkling, detta uppnås till viss del då personal som enbart 
hanterar materialtransporter bör kunna göra detta mer effektivt än 
operatören själv (vilket sker idag, se kapitel 5.7). 

• Parallellisering, då framplockning av komponenter ej sker av 
operatören bör denne istället kunna använda mer av sin tid till att 
producera, medan lagerpersonalen plockar komponenter. Detta bör 
också förenkla för produktionspersonalen då kunskapen att själv 
leta material i Movex ej krävs. 
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• Synkronisering bör kunna uppnås genom att komponenterna finns 
klara inför nästa operation vilket således bör reducera den passiva 
tiden. 

• Förberedande, liksom punkten ovan handlar detta om att 
komponenter finns klara så arbetet kan påbörjas utan stopp. 

• Kommunikation, den ”interna reservdelsordern” förbättrar 
kommunikation på många områden kring tillverkningen av 
reservdelar. 

8.2.5. Dukning av emballage 
Som beskrivs i kapitel 5.8.1 ges informationen om vilket emballage som 
skall ”dukas” genom att en order skrivs ut och lämnas till personalen som 
arbetar där. Inom emballage identifieras dock en del problem (se kapitel 
6.2.2) främst handlar det om att emballage ej är dukat (d.v.s. klart) då det 
skall användas, vilket även bekräftas av det empiriska försöket (se kapitel 
7.2). Detta tros bero på att order om vad som skall dukas ej följs, då man 
ej läser ordern utan förlitar sig till att visuellt hålla koll på hur mycket 
emballage som finns klart. 
Man borde p.g.a. detta med fördel kunna använda sig av s.k. visuella 
lager för de emballage som används frekvent, för att sedan enbart skriva 
ut en ”intern reservdelsorder” för de lågfrekventa emballage som skall 
dukas. Detta borde ge effekten att personalen verkligen läser den 
information som ges, då de vet att den innehåller något ”nytt”. 

8.2.6. Transporter till kund 
En medelfyllnadsgrad på enbart 4 % (se kapitel 6.2.2) i de combitainer 
man skickar borde innebära att man bör sträva efter att få en ökad 
fyllnadsgrad, och således reducera sina transporter. 
Vinsten görs dock inte direkt i form av reducerade transportkostnader, 
detta beroende på dagens upplägg med en slingbil (se kapitel 5.9.1) som 
körs till ett fast pris. Däremot kan man se vinster i och med att man låser 
färre emballage (”combitainers”) med reservdelar. Dessutom erhåller man 
platsbesparing hos Eurobag, vilket behövs om de skall undvika att behöva 
expandera sitt lager ytterligare. En expansion är något som helt naturligt 
på sikt skulle innebära ökade kostnader för Autoliv. 
Beträffande sampackning av olika produkter i samma emballage ser 
Eurobag (reservdelar till Volvo, se kapitel 2.3) inga hinder med detta. De 
kräver dock att om så skall ske måste emballaget märkas med 
”sampackad leverans” och frakthandlingar (d.v.s. pallflaggor) för alla 
produkter skall finnas med. Det kan nämnas att Autolivs bolag i Estland 
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(dit bältestillverkningen flyttas, se kapitel 2.2) redan tillämpar 
sampackning till Eurobag idag.  

8.3. Övrigt 
Man kan konstatera att produktionen som studerats (se kapitel 1.3) är 
typisk konvergent produktion (se kapitel 4.1), detta då man monterar ihop 
flera olika komponenter till en produkt. Således bör man enligt teorin (se 
Segerstedt, 1999, s.14) finna problem med att planera så alla 
komponenter finns tillgängliga vid produktion, något som delvis 
bekräftas av att det saknades komponenter vid det empiriska försöket (se 
kapitel 7.2). 

8.3.1. Modularisering 
Enligt uppgift från konstruktionsavdelningen tillämpas ingen typ av 
organiserat modultänkande vid produktutvecklingen idag. Däremot är 
gasgeneratorn en gemensam nämnare för många produkter. Vid 
tillverkning av reservdelar borde det vara en stor fördel med användande 
av så få komponenter som möjligt i samtliga produkter, något som ett 
modultänkande bidrar till. Detta borde ge positiva effekter då man kan 
lagerhålla färre komponenter, som passar flera olika artiklar, något som 
blir speciellt viktigt då artiklarna produceras enbart som reservdelar. 
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9. Rekommendationer 
I detta kapitel ges utifrån analysen rekommendationer till företaget inom 
problemområdet. 

9.1. Vid EOP 
Vid övergången från serieproduktion till reservdelsproduktion av en 
artikel bör följande rekommendationer iakttas. 

9.1.1. Avvecklingsprojekt 
Avvecklingsprojekt bör hållas vid EOP för varje produkt, detta för att 
klara omställningen från serietillverkning till reservdelstillverkning i alla 
delar av fabriken (logistik, produktionsteknik, personal o.s.v.). 

9.1.2. Informationsflöde 
Flödet av information vid EOP bör processorienteras, så en tydlig kund 
finns till informationen från avvecklingsprojektet. 

9.1.3. Produktionsprocess för reservdelstillverkning 
Man bör vid EOP sträva efter att bilda funktionell verkstad för de ”liner” 
som skall tillverka reservdelar. Som tidigare sagts bör man ha en 
ordentlig avstämning (avvecklingsprojekt) vid EOP så inga maskiner för 
reservdelar blir kvar vid serieproducerande liner, och på så vis hindrar 
serieproduktionen. 
Inom denna funktionella verkstad bör lämpliga delar av APS införas. 

9.1.4. APS 
APS, d.v.s. ”Autoliv Production System” bör användas även inom 
tillverkning av reservdelar, precis som i dag sker vid serietillverkning. 
Även uppföljning av produktivitet bör göras på all tillverkning av 
reservdelar, så ev. problem uppmärksammas. 

9.1.5. Kompetensbevarande 
Innan EOP nås för en produkt bör personal som handhar 
reservdelstillverkningen läras upp genom att vara med och producera på 
”linen” i en tid. Detta så de lär sig samtliga moment i tillverkningen, och 
ev. vanligt förekommande problem med tillverkning. Mycket viktigt är 
också detaljerade, relevanta och uppdaterade instruktioner för såväl 
tillverkning som paketering. 
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9.1.6. Lagerplats för komponenter 
Lagerläggning och flödeslayout bör följas upp vid EOP, detta bör ske då 
logistikansvarig får information om att avveckling skall ske, i enlighet 
med den rekommendation om process som gavs i tidigare kapitel. 
Vid EOP bör logistikansvarig också se över och samordna lagerplatser i 
enlighet med vad som analyseras i kapitel 8.1.3, d.v.s. enligt ABC-
principen. 

9.1.7. Lagerplats för enstycksemballage 
Enstycksemballage bör vid införandet tas med i Movex. Alternativt kan 
tänkas att visuellt lager tillämpas för emballaget i närhet till där packning 
skall ske. Ett villkor för detta skall fungera är dock att en väl fungerande 
rutin för beställning av nytt emballage införs. Ev. att beställningen sker 
av förbrukaren (operatören som packar) direkt till leverantören. 

9.1.8. Emballage och komponenter 
Vid EOP bör behovet av emballage och komponenter prognostiseras över 
den period vilken reservdelar skall produceras. Detta bör kunna göras 
med hjälp av historisk data. 
Vidare bör utredas om det är möjligt att ange lagerplatser för det 
emballage som används sällan, d.v.s. till reservdelar. 

9.2. Vid tillverkning av reservdelar 
Efter EOP (end of production), då man enbart tillverkar reservdelar av en 
artikel, bör följande rekommendationer tas i beaktande. 

9.2.1. Material-, och emballageplanering 
Som synes i kapitel 8.1.4 bör ett annat system än kanbansystem vara 
lämpligt för tillverkning av de volymer som reservdelstillverkningen 
handlar om. Det empiriska försöket visar en modell med en ”intern 
reservdelsorder” som verkar fungera om man tar de problem som uppstod 
i beaktande (se kapitel 8.2.3). Således bör denna typ av standard för 
information kring material och emballage införas för 
reservdelstillverkningen kompletterad med produktionskontrakt även för 
reservdelar. 

9.2.2. Informationsflöde inom planeringen 
Ett av de problem som uppstod vid det empiriska försöket var en miss i 
informationsflödet inom planeringen. För att undvika detta bör man 
utforma en process inom planeringen för att hantera den ”interna 
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reservdelsordern” som bör se ut som figur 9.1. I Figuren syns också tänkt 
”deadline” för när respektive funktion senast måste ge sitt klartecken och 
sända ordern vidare. 

Figur 9.1. Illustration av tänkt informationsflöde för intern reservdelsorder. 

Noteras skall att samtliga personer i kedjan måste ge sitt klartecken innan 
ordern sänds vidare. Om en person ej kan ge sitt klartecken håller denna 
ordern och meddelar föregående person varför klartecken ej kan ges, samt 
när det planeras kunna göras. Inget meddelande behövs om personen 
räknar med att klartecken skall kunna ges inom den tidsram som gäller 
för ordern (se tidsplan i figur 9.1). 
Vad beträffar dokumentet så är det tänkt att vara elektroniskt ända tills 
det lämnas till lagerpersonalen, d.v.s. den person som sköter 
emballageplanering skriver ut ett pappersdokument (vilket visas i 
figuren). Alternativt skulle man kunna tänka sig att pappersdokumentet 
skrivs ut av lagerpersonalen. 

9.2.3. Flöde av komponenter och emballage 
Det rent fysiska flödet av komponenter och emballage såväl in som ut 
från produktionen bör vara enkelt och visuellt (som diskuterats delvis i 
kapitel 8.2.5). För att truckförare och operatör enkelt skall se vad som 
skall produceras, samt vad som är klart för leverans bör man kunna styra 
detta genom att (som i flera andra ställen av produktionen) göra 
parkeringsrutor för de vagnar och emballage som används. 
Förslaget är att man gör parkeringsrutor som i figur 9.2. 

Produktions-
planering 

Material-
planering 

Emballage-
planering 

Lager-
personal 

 

-1 dgr -2 dgr -3 dgr -4 dgr 
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Figur 9.2. Illustration av parkeringsrutor för komponentvagn och emballage i 
lager och produktion. 

Det som skall noteras är att figuren ej visar emballage för 
enstycksförpackning, då detta ej ingår i dukning utan hanteras separat (se 
kapitel 6.2.2). 
Tanken är att den att vagnar med komponenter används (som vid det 
empiriska försöket), en vagn motsvarar ett emballage, d.v.s. om artiklar 
skall sampackas skall dess komponenter placeras på samma 
komponentvagn. Detta för att man skall kunna använda rutan ”IN” som 
signal till att en ny komponentvagn och emballage skall köras in till 
produktionen. Alltså när rutan ”IN” är tom körs den vagn som är 
färdigpackad med material in till produktionen. Detta innebär i sin tur att 
en tom vagn fylls med komponenter om en order finns och ställs därpå i 
rutan ”packad vagn”. Finns ingen order, fylls en tom vagn när en order 
kommit in. 
Komponentvagn som placerats i ”UT-rutan” körs ut i lagret och töms från 
tomemballage, överblivna komponenter lämnas inne vis ”line” (för att 
undvika onödiga transporter). Efter detta placeras vagnen i rutan för ”tom 
vagn”.  

9.2.4. Samlastning 
Samordning av packningen bör ske så samlastning kan ske till Eurobag. 
Pallen skall då märkas ”samlastad” och samtliga frakthandlingar (för det 
som packats i pallen) sänds med, så som Eurobag anger (se kapitel 8.2.6). 

9.2.5. Kontraktsskrivning 
För att ge produktionspersonalen möjlighet till framförhållning, speciellt 
med tanke på planering av personal så bör tillverkningen av reservdelar 
aviseras vid kontraktsgenomgång som sker för serieproduktion (se kapitel 
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5.5.1). Lämpligt att ange bör vara vilken ”line” som skall producera, vilka 
artiklar det handlar om samt i vilka kvantiteter. 

9.3. Generellt 
Generellt bör följande rekommendationer tas i beaktande kring 
produktionen av reservdelar. 

9.3.1. Modultänkande 
Autoliv bör sträva efter att införa ett modultänkande i 
produktutvecklingen, något som skulle ha flera positiva effekter vilket 
diskuterades i kapitel 8.3.1. 

9.3.2. Leverantörsavtal 
De avtal som är skrivna med leverantörer innan det att en ny standard 
infördes för hur avtal skall skrivas bör ses över. Speciellt bör man se 
över: 

• Leverantörens förmåga att leverera i 15 års tid (enligt de krav 
Autolivs kunder ställer). 

• Prissättningen på reservdelar. 

• Ledtid för reservdelar. 
Vidare bör man undersöka möjligheten att sänka ordermultipeln vid 
beställning av komponenter till reservdelar. Dessutom bör beaktas ev. 
kostnadsförändring för att slå samman leverantörer av s.k. 
specialkomponenter (komponenter som enbart ingår i en artikel) till 
reservdelar. 
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10. Diskussion 
I detta kapitel ges författarens utökade synpunkter samt kommentarer 
kring arbetet samt problemområdet. 

10.1. Modultänkade vid layoututformning 
Vid layoututformning av nya produktionslokaler (för såväl serie-, som 
reservdelsproduktion) bör man försöka uppnå hög flexibilitet i 
kapacitetsförändring för inleverans av komponenter och utleverans av 
artiklar, samt god flödeslayout (se kapitel 5.13). Detta borde kunna göras 
genom att se produktionsutrustningen som underlag för modularisering 
(se kapitel 4.4), d.v.s. utforma olika produktionsutrustning så den har 
minsta gemensamma nämnare vad beträffar lokalyta och inbanor för 
komponenter. Dessutom bör man genom utformandet av inbanor för 
komponenter kunna uppnå det att komponenter kan levereras in på ena 
sidan av produktionscellen, medan färdiga produkter hämtas på den andra 
sidan av cellen. Vilket bör ge enklare materialflöden (med tidsreduktion 
och ökad flexibilitet som följd) utan att ge avkall på möjligheten att 
variera utseendet på (d.v.s produktanpassa) produktionsliner. 

10.2. Eurobag AB 
Flödet med reservdelar till ett externt bolag (Eurobag AB) känns inte som 
optimalt, speciellt då Autoliv fortfarande äger lagret hos Eurobag. Detta 
innebär dock att Autoliv borde ha en större kontroll och aktiv 
lagerstyrning på detta lager. Detta även om man önskar att Eurobag 
fortfarande handhar själva packningen. Generellt är dock uppfattningen 
från författarens sida att Eurobags verksamhet fungerar bra, detta då de 
har anammat delar av APS. Däremot är det mer tveksamt hur detta 
fungerar hos Autoliv Svensk Airbag. 
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Bilaga 1. Illustration av Autolivs produkter. 
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Bilaga 2. Figurer använda i VSM-kartläggning. 
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Bilaga 3. VSM-kartläggning Volvo C70. 
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Bilaga 4. VSM-kartläggning Volvo S/V40. 
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Bilaga 5. All reservdelsproduktion 2004. 
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Bilaga 6. Släktskapsdiagram. 
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Bilaga 7. Intern reservdelsorder. 

Intern reservdelsorder
Löpnr: Utskriftsdatum:
1 2005-03-08

Lageransvarig: Planerare: Testansvarig:
Eva Lindorsson (7762) Thomas Wiberg (exjobb, 7545)

(Skriv namn ovan)

Produktion
Datum: Tid: Line: Artikelnr: Benämning: Antal:
2005-04-21 06:00 SAB2 570213200G SAM VCC  P80  RH 20 st

Ingående komponenter (Ta fram lite extra komponenter)
Artikelnr: Ing. antal: Benämning: Erf. antal: Lagerplats: Saldo:
570212800G 2 GASGEN                  NONEL 40
570028700G 1 SENSORENHET S.A. VOLVO 800 20
570029600H 1 HOUSING                GASGEN 20
570027100G 3 NUT M6 60
570213000F 1 BRACKET  SAM      800  RH 20
570218900F 12 SCREW    M5     G 240
570029800F 1 ROR S.A. VOLVO 800(24-1150-00) 20
570029900F 1 SKENA S.A. VOLVO 800 20
570028900G 1 BAG   SAM VCC  800 20
570214600G 1 COVER SAM VCC  800     RH 20
570213500H 1 LABEL 20

Emballage
Ytter: Inner: Lagerplats inneremballage: Färg: Antal prod:
412 421 Gul flagga 20 st

Packning Packning kommer att ske vid line!

Kort instruktion:
1. Utse ansvarig på lagret som med hjälp av sina kollegor skall se till att material kommer in och ut.
2. Den ansvarige kollar när och var produktionen skall ske.
3. Den ansvarige skall sedan se till att följande utförs (av han/henne eller någon annan på lagret):
- Att komponenter plockas fram (ev. från Degrabo) på kanbanvagn för res.delar.
- Att dukningen tagit fram (tagit in) rätt emballage.
- Att emballage & kanbanvagnen körs in till rätt line innan produktionen skall starta där.
Efter att produktionen är klar…
- Att de färdiga produkterna körs ut till lagret
- Att överblivna komponenter körs tillbaka till lagerplatser.
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Bilaga 8. Ingående komponenter i några reservdelar. 

En mer detaljerad information om lagerplatser för de olika 
komponenterna i tre av de artiklar som ej längre går i serieproduktion ges 
i tabell 1 till tabell 3 nedan. 
Produktnr: 570098400F ABD SAAB 9000 
Materialnr Beskrivning Lagerplats Ingår i Enb. res 
570309800F RIVET          B  >10 Nej 
570098800F CONT  ABD SAAB MY95 Y3208 2 Ja 
570093201F MOUNTING RING US  (24-1045-

01) 
 >10 Nej 

570217601F GASGEN       FG 77000114 Gas 3 Ja 
570090800F STRIP P10/940 (LANG)  >10 Nej 
570098600F COVER ABD      SPORT  8779-

000 
Saknas 1 Ja 

570217501L BAG      ABD SAAB 9000 Degrabo & 34211 3 Ja 
570028800F NUT M5  >10 Nej 
570309500F LABEL SAAB  >10 Nej 
570340500F PD 120 755X580X2 EMBALLAGE  >10 Nej 
570007000F TAPE 110X15              BLACK Bparts 3 Ja 

Tabell 1. Sammanställning av komponenter samt dess lagerplatser till 
förarairbag Saab 9000. (Källa: Movex, ögonblicksbild 2005-03-17) 

Produktnr: 570219000F ABP VCC 850 
Materialnr Beskrivning Lagerplats Ingår i Enb. res 
570020100F CONT    ABP            GASGEN  >10 Nej 
570020200F 77000119 GASGEN BC RG1 VCC Gas 3 Ja 
570020300F WASHER Bparts 2 Ja 
570308100F CONT  ABP Bparts 1  
570020600F MOUNTING RING ABP (24-1000-

00) 
 >10 Nej 

570218200G BAG   ABP VCC  P10 Saknas 1 Ja 
570020900F STRIP ABP      P10 Bparts & 

Degrabo 
1 Ja 

570028800F NUT M5  >10 Nej 
570021200G SCREW    M4X12  T Bparts & 

Degrabo 
2 Ja 

570021300F FASTBYGEL P10 PASS (24-1002-
00) 

Bparts 2 Ja 

570021400F SCREW  >10 Nej 
570021500F LABEL VCC        WARN  >10 Nej 
570021600F LABEL VCC INFO  >10 Nej 
570027000F BAG   ABP GRON  >10 Nej 
570300800F SKYDDSFOLIE  >10 Nej 

Tabell 2. Sammanställning av komponenter samt dess lagerplatser till 
passagerarairbag Volvo 850. (Källa: Movex, ögonblicksbild 2005-03-17) 
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Produktnr: 570093000H ABD VCC 940 
Materialnr Sats  Ritn pos Lagerplats Ingår i Enb. res 
570091301K COVER ABD VCC  940 Bparts & 

Degrabo 
1 Ja 

570091501F CONT      VCC  940 Bparts & 
Degrabo 

1 Ja 

570093200F MOUNTING RING US  (24-1045-00) Bparts & 31214 4 Ja 
570398200F GASGEN FG 77000236 Gas 2 Ja 
570398300F BAG   ABD VCC  940          65 11412 1 Ja 
570090800F STRIP P10/940 (LANG)  >10 Nej 
570309800F RIVET          B  >10 Nej 
570090900F LABEL VCC  COM   DOC Bparts & 

Degrabo 
2 Ja 

570027100G NUT M6  >10 Nej 
570023500F RIVET          B       4532768  10 Nej 
570340500F PD 120 755X580X2 EMBALLAGE  >10 Nej 

Tabell 3. Sammanställning av komponenter samt dess lagerplatser till 
förarairbag Volvo 940. (Källa: Movex, ögonblicksbild 2005-03-17) 

I tabell 1 till 3 ovan är förutom lagerplatser för de ingående komponenter 
även antalet artiklar de ingår angivet. Dessutom har angivits i de fall där 
komponenten ingår i flera artiklar om samtliga dessa artiklar är 
reservdelar. Det som kan noteras är som sagts tidigare att även dessa 
komponenter i vissa fall finns utspridda på flera lager. 


