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Sammanfattning 

Examensarbetet utfördes i uppdrag av Karossfabriken vid Saab Automobile AB i 
Trollhättan. Då produktions-, material- och informationsflöden för detaljer i 
Karossfabriken är komplexa genererar det till att ledtiderna blir långa. Detta innebär en 
onödig kapitalbindning i form av exempelvis produkter i arbete. Det bidrar även till att 
det är svårare att planera och styra produktionsflödet.  

Saab Automobiles önskan var att ett arbetssätt skulle utarbetas med tillhörande 
utbildningsmaterial samt en implementeringsplan gällande verktyget värdeflödesanalys. 
Målet var att genom användandet av verktyget halvera ledtiden och produkter i arbete 
för en färdig karossida 95 Sedan och Kombi. Utifrån den erfarenheten utarbetades det ett 
framtida arbetssätt för användningen av verktyget. 

Nulägestillstånden kartlades på utvalda detaljer inom projektområdet och analyserades. 
Denna kartläggning resulterade i ett antal förbättringsförslag. Bland annat att en 
omstrukturering av projektområdet vilket innebar en tidsreduktion på totalt 1,72 minuter 
per bil och en lönsamhet på 501 000 kronor med en paybacktid på endast 20,15 dagar. 
En förflyttning av två detaljer in i line resulterade i en besparing på 105 700 kronor per 
år och är nu under utprovning. 

Rekommendationen är att den slutliga implementeringen skall ske i fem faser, vilket 
innefattar: introduktions-, försöks-, införande-, expansions- och integrationsfasen. Det 
rekommenderade arbetssättet som utarbetades bestod av att först utse lämpligt val av 
analysobjekt, därefter påbörjas kartläggningen av det nuvarande tillståndet och dess 
processer. När detta är utfört påbörjas arbetet med att hitta förbättringspotentialen för 
flödet och utarbeta det önskvärda framtida tillståndet. Efter beslutsfattande om vilka 
idéer som skall genomföras påbörjas arbetet att ta fram en handlingsplan.  

Rapporten ger avslutningsvis förslag på förbättringar och rekommendationer till fortsatt 
arbete med verktyget värdeflödesanalys. 
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Implementation of value stream in Body shop at  

SAAB Automobile AB 
Linda B. Hafsteinsdóttir 

Marie Knutmark 

Summary 

This thesis work has been done at the Body Shop at Saab Automobile AB in 
Trollhättan. Because the production-, material- and information’s stream for the details 
in the Body shop are complex it generates to long lead time. This means an unnecessary 
capital binding in shape of for example products in work. It also contributes to that the 
production stream will be harder to plan and control.  

Saab Automobile’s wish for this project was that a working procedure will be prepared 
with educational material and an implementation plan for the tool value stream 
mapping. The goal was by using this tool to divide the lead time and products in work 
into halve for a complete body side 95 Sedan and Combi. Out of this experience a future 
working procedure for this tool was prepared. 

The present description was mapped on chosen details within the project area and was 
analysed. This mapping resulted in a several improving suggestions. Among other 
things like restructuring of project area which involves a time reduction at total 1,72 
minutes by each car and a profitability of 501 000 Swedish kronor with a payback time 
of only 20,15 days. A removal of two details in to line resulted in a saving of 105 700 
Swedish krones by each year and is now under try-out. 

The recommendation is that the final implementation shall take place in five phases, 
wish includes: introductions-, experimental-, introducing-, expansions- and integrations 
phase. The recommended working procedure that was prepared consist of first designate 
an appropriate analyse object, and afterwards start the mapping of the present 
description and its processes. When this is performed the work with finding the 
improvement potential for the stream and prepare the desirable future state. After 
deciding which ideas who will be carry out the work starts to take out an action plan.  

The report gives finally suggestions to improving and recommendations to continue 
work with the tool value stream mapping. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Institutionen för teknik, matematik och 
datavetenskap på Högskolan Trollhättan/Uddevalla i uppdrag av SAAB Automobile AB 
i Trollhättan. Examensarbetet omfattar 10 poäng och är en avslutande del i vår 
maskiningenjörsutbildning med inriktning mot produktionsteknik. 

Vi har under examensarbetes gång blivit oerhört väl bemötta av samtliga berörda 
personer som alla har engagerat sig i arbetet med stort intresse och nyfikenhet. Vi vill 
tacka alla för den tid de har avsatt till förfogande för detta arbete. 

Ett särskilt tack till vår handledare Anne-Maria Jokela och uppdragsgivare Thomas 
Haglund på Saab Automobile. Slutligen så vill vi även tacka vår handledare, Monica 
Isberg och examinator, Tomas Beno vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 

Vår förhoppning är att detta examensarbete skall kunna bidra till ett fortsatt arbete och 
implementering gällande användandet av verktyget värdeflödesanalyser på Saab 
Automobile AB. 

 

Trollhättan 2005-04-01 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Linda B. Hafsteinsdottir   Marie Knutmark 
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1 Inledning 
Detta avsnitt beskriver examensarbetets bakgrund, syfte och mål. Dessutom görs en 
redogörelse för problembeskrivningen och gjorda avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Dagens samhälle är en tuff marknad för biltillverkare, speciellt för en mindre 
biltillverkare som Saab Automobile. Konkurrensen på bilmarknaden ökar i form av den 
snabba utvecklingen och antalet bilmärken i förhållande till den potentiella marknaden. 
Kraven ökar på effektivitet och lönsamhet och för Saab Automobile är det inget 
undantag. Detta innebär att företaget måste arbeta intensivt med att reducera kostnader 
och eliminera slöseri genom bland annat minskade ledtider och minskad personalstyrka. 
Då Saab Automobiles lönsamhet har varit dålig under lång tid krävs drastiska åtgärder 
för att vända företaget. 

I nuläget använder Saab Automobile ett produktionssystem som ingår i General Motors 
Corporations - Global Manufacturing System (GM-GMS), vilket är det 
produktionskoncept GM använder sig utav. Där ingår bland annat Lean production 
system som en viktig beståndsdel där verktyget värdeflödesanalys ingår. Saab 
Automobile har i dagsläget krav på sig från General Motors att påbörja implementering 
och användning av detta verktyg.  

1.2 Problembeskrivning 

Då produktions-, material- och informationsflöden för detaljer i Karossfabriken är 
komplexa genererar det till långa ledtider. Detta innebär en onödig kapitalbindning i 
form av exempelvis produkter i arbete (PIA). Det bidrar även till att det är svårare att 
planera och styra produktionsflödet. I nuläget finns det ej någon uppföljning över dessa 
tre flöden och de är ingen som har en bra helhetssyn. Det är även ett stort problem att 
ingen har det totala ansvaret för tillverkningsprocesserna för den enskilda detaljen från 
produktionsstart till leverans i Karossfabriken. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet var att ta fram ett arbetssätt för användandet av verktyget värdeflödesanalys, samt 
att utarbeta en implementeringsplan för verktyget värdeflödesanalys i Karossfabriken.  

Som mål sattes att i ett pilotprojekt halvera ledtiden för en färdig karossida 95 genom att 
använda verktyget värdeflödesanalys och utifrån dessa erfarenheter utarbeta ett 
arbetssätt. 
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1.4  Avgränsningar 

Kartläggningen och förbättringsförslagen koncentrerades till pilotområdet på karossidor 
Saab 95 Sedan och Kombi.  

För arbetet ansågs det ej relevant vad som förkom före eller efter i flödet. Därav 
genomfördes en avgränsning som innebar att detaljerna följdes från Pressfabriken och 
avslutades vid stommeline som är den produktionslina där detaljer sammanfogas till en 
råkaross. Allt enligt Saab Automobiles önskemål. 

För att inte få ohanterligt många värdeflödesanalyser, utfördes detta endast på ett antal 
utvalda detaljer som tilldelades av Saab Automobile. 
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2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur examensarbetet har genomförts så som tillvägagångssätt och 
kartläggning, samt eventuella felkällor. 

Metoderna som ligger tillgrund för detta arbete består mestadels av materialinsamling 
som intervjuer och faktaböcker. Dessa metoder valdes, då de ansågs mest relevanta för 
arbetet. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Informationsmaterial om verktyget värdeflödesanalys tilldelades innan jul av 
uppdragsgivaren. Därefter påbörjades projektet den 17 januari 2005 på Saab 
Automobile med att en testkartläggning av en detalj i ett flöde genomfördes. Detaljen 
som tilldelades och kartlades var skärm 95. Detta genomfördes för att få in en praktisk 
tillämpning innan pilotprojektet påbörjades.  

De erfarenheter som förvärvdes från pilotområdet användes för att utarbeta framtida 
önskvärda tillstånd inom det berörda området. Ett arbetssätt och en 
implementeringsplan gällande verktyget värdeflödesanalys utarbetades för 
Karossfabriken på Saab Automobile. Därefter genomfördes en sammanställning av 
presentationsmaterial och utbildningsmaterial. 

2.1.1 Litteraturstudier 

För att erhålla fördjupad kunskap gällande Lean production och speciellt verktyget 
värdeflödesanalys genomfördes litteraturstudier via internet, högskolans bibliotek och 
given litteratur från Saab Automobile. Litteraturstudier genomfördes under hela 
projektets gång, men var som mest intensivt i projektets uppstartande. 

2.1.2 Kartläggning 

Med hjälp av intervjuer, faktainsamling och benchmarking, kartlades produktions-, 
material- och informationsflödet som utgjorde grunden för examensarbetet. Dessa 
kartlades med hjälp av verktyget värdeflödesanalys. 

2.1.3 Benchmarking 

Benchmarking, som på svenska kallas processjämförelse, innebär att man gör en 
jämförelse med liknande interna eller externa processer och utifrån det få idéer till egna 
förbättringspotentialer. Resultat av denna Benchmarking finns att tillgå i kapitel 7. 
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2.1.4 Utvärdering 

Varje vecka under arbetets gång hölls utvärderingsmöten med handledare och 
uppdragsgivare på Saab Automobile. Under dessa möten framkom synpunkter, tips och 
idéer för arbetets gång och även lämpliga kontaktpersoner. Kontinuerliga 
sammankomster har även genomförts med handledare på Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla. 

Veckorapporter sändes ut via e-mail för att hålla alla berörda uppdaterade i projektet, 
vilket har resulterat i att de har fått möjlighet att omgående komma med synpunkter. 

2.2 Felkällor 

Vid insamling av information finns risk för att fel och missförstånd har uppkommit. 
Saab Automobile närmar sig nu införande av en ny modell vilket innebär att 
Pressfabriken avsatt 90 timmar för att prova ut nya verktygssatser före sommaren. Detta 
resulterar i att vissa lagernivåer på material blir missvisande, då material har pressats i 
förtid som kompensation för utprovningen.  

De uppskattade värden som använts i arbetets beräkningar, är inga exakta värden, utan 
bara uppskattade riktvärden för att få en känsla för dess omfattning. 

Gällande externa leveranser från bland annat TTAB (är en så kallad tredjepartslogistiker 
som har till uppgift att förse Saab Automobile med material i rätt mängd i rätt tid) så 
förlitades det till aktuellt saldovärde. 
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3 Företagsbeskrivning 
I detta avsnitt ges en kort presentation av företaget Saab Automobile, dess amerikanska 
ägare General Motors och deras produkter. Följande information i detta avsnitt har 
hämtats ifrån Saab Automobiles hemsida [1], General Motors hemsida [2] och Saabs 
intranät [3] . 

Saab Automobile AB ägs av General Motors (GM) och har sitt huvudkontor beläget i 
Trollhättan, där även större delen av produktionen och den tekniska utvecklingen är 
förlagd. Övriga produktionsorter: Göteborg och Nyköping i Sverige, Graz i Österrike, 
Ota i Japan och Moraine i USA.  

3.1 GM 

GM designar, bygger och säljer bilar och lastfordon över hela världen. Företaget 
grundades 1908 och har idag produktion i 32 länder och försäljning i 192 länder. GM:s 
varumärken är följande:  

• Buick • Oldsmobile 

• Cadillac • Opel 

• Chevrolet • Pontiac 

• GMC • Saab 

• Holden • Saturn 

• Hummer • Vauxhall 

GM:s distributionsnätverk säljer även fordon i vissa länder som är producerade av 
Isuzu, Subaru och Suzuki, där GM är delägare. 

3.1.1 GM Europe  

GM Europe är en del av GM koncernen där huvudkontoret är beläget i Zürich, Schweiz. 
De har cirka 63 000 anställda och har 11 anläggningar i 8 länder för produktion och 
montering av personbilar, lätta lastbilar och komponenter.  

3.1.2 GM:s vision 

GM:s vision är att vara världsledande inom transportprodukter och relaterade tjänster. 
De skall förtjäna sina kunders entusiasm genom ständig förbättring driven med 
integritet, samarbete och innovation av människor inom GM. 
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3.2 Saab Automobile 

Saab Automobile har återförsäljare i mer än 50 länder i hela världen. Den totala 
bilförsäljningen under år 2004 var 127 541 bilar. De vik tigaste marknaderna är USA, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland, Italien, Australien, Frankrike, Nederländerna och 
Norge.  

Antalet anställda januari år 2005 var ca 5 890 stycken personer varav 5 140 personer 
arbetar i Trollhättan. Verksamheten i Trollhättan är uppdelad i olika fabriker och 
avdelningar såsom Press-, Kaross-, Måleri- och Monteringsfabriken samt Tekniska-, 
Marknads- och Designavdelningen.  

3.2.1 Affärsidé  

Saab Automobiles affärsidé är att tillverka premiumbilar med hög kvalitet med en 
produktivitet i världsklass. Detta skall ske i en säker miljö genom medarbetare som är 
delaktiga och som förstår vikten av sin uppgift. 

3.2.2 Historik 

År 1937 är väldigt speciellt i Sveriges historia, då bildades nämligen Svenska Aeroplan 
Aktiebolaget som förkortas till SAAB. Det hela började med flygplan och utveckling 
påbörjades så småningom även på bilar. Första färdiga bilprototypen kom under 1947 
och fick namnet Saab 92001. Denna bil, med en ovanlig design, banade vägen för 
biltillverkningen, inte bara för Saab Automobiles del utan även för andra biltillverkare. 
Det har under årens lopp kommit många bilmodeller från Saab Automobile, bland 
annat: 

• Saab 92 • Saab 99 

• Saab 93 • Saab 900 

• Sonett • Saab 9000 

• Saab 95 Kombi • Saab 93 

• Saab 96 • Saab 9X 

• Saab 95 • Saab 9-3X 

Under år 1969 skedde en sammanslagning mellan SAAB och lastbilstillverkaren 
Scania-Vabis. Båda företagen hade ägarintressen från familjen Wallenberg, som ville 
skapa en svensk storkoncern inom industrin. En gemensam koncernlogotype togs fram 
under 1983 med Scanias Skånegrip i grunden. År 1989 gick GM in och köpte upp 50 % 
av företaget vilket innebar att SAAB och Scania gick skilda vägar och Saab Automobile 
AB bildades. Från år 2000 så är Saab Automobile enbart ägda av GM. (Wikipedia [4]). 
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3.2.3 Karossfabriken 

Karossfabriken är den del av Saab Automobiles verksamhet i Trollhättan, där 
karossdetaljer sammanfogas till en komplett kaross. Karossfabrikens leverantör är 
därmed bland annat Pressfabriken och dess närmaste kund Målerifabriken.  

Karossfabrikens mål är att vara den bästa Karossfabriken inom GM Europe när det 
gäller säkerhet, kvalitet och effektivitet. De är 385 anställda varav 32 är tjänstemän. 
Produktionspersonalen arbetar i tvåskift som består utav fyra olika nivåer av arbetstider, 
som reglerar hur många timmar i veckan personalen arbetar. Dessa är direkt beroende 
av efterfrågan på bilar. 

3.2.3.1 Pilotområde - Karossida 95 

Inom detta produktionsområde sammanfogas olika delsammanbyggnader till en färdig 
karossida. Området består av tre produktionsliner och ett antal manuella stationer som 
bemannas av fyra arbetslag på två skift. Varje arbetslag bestod av sex lagmedlemmar, 
varav en lagledare.  

Idag ligger en personal reducering (head-count) med tre lagmedlemmar per skift och 
lag. Detta kommer att resultera i att laget som tillverkar Sedansidor kommer att slås 
samman med laget som tillverkar Kombisidor. För att kunna åstadkomma detta 
efterfrågas ett effektivt arbetssätt. 
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4 Värdeflödesanalys, teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras teorier i syfte att ge läsaren en bredare förståelse för ämnet.  

4.1 Lean production 

Lean production är en del av Toyotas produktionssystem, vilket utvecklades under slutet 
av 1930 av Toyota. Efter andra världskriget studerade de västvärldens industrier och 
dess förkastade filosofier. Utifrån detta utvecklade och implementerade de idéerna på 
sin egen fabrik. På 1980-talet var det japanska produktionskonceptet överlägset 
västvärldens industrier. Dessa produktionsfilosofier är vad som idag kallas Lean 
production. Men det finns ingen fastställd modell på vad som är just Lean production 
utan detta har förändrats och utvecklats med tiden. 

Systemet bygger på att produktionen är processorienterad och behovsstyrd och alla 
medarbetare arbetar standardiserat. Montering sker i ett taktat flöde under ständig 
förbättring. Produkterna skapas av tvärfunktionella grupper för att korta tiden från 
utveckling till produktionsstart och dessutom vara produktionsanpassade. Lean 
productions princip är att dela upp tid och resurser i värdehöjande och icke 
värdehöjande delar. Detta för att eliminera slöseri och frigöra resurser för angripande 
satsningar. Det är endast den värdehöjande delen som skapar mervärde för kunden. 
Produktflödet skall vara så effektivt som möjligt och efterhand endast genomföra sådant 
som tillför kunden mervärde. Materialförsörjningen skall eftersträvas till att vara 
behovsstyrd och enbart bestå av enstycksflöde. När detta inte är möjligt skall 
produktionsflödet styras och sugas fram när behov uppstår i nästkommande led. Att 
minska den totala genomloppstiden genom att eliminera buffertar, minska lagren och 
reducera antalet PIA gör det möjligt att korta reaktionstider vid förändringar men också 
minska risken för oönskade lager vid produktförändringar.  

Systemet har som grund en del åtgärder som säkrar produktionen och skapar ett 
normalläge med jämn och hög kvalitet. Detta sker genom 5S (fem regler för att 
åstadkomma en välorganiserad arbetsplats), standardisering och TPM – totalproduktivt 
underhåll. För att kunna kontrollera detta normalläge används just in time filosofin för 
en förbrukningsstyrd produktion, rätt från början och god medarbetarskap. För att nå ett 
bättre framtida flöde används ständiga förbättringar genom teamarbete för att eliminera 
slöseri. Det är genom detta arbete som företaget kan uppnå kundorderstyrd produktion 
istället för produktion mot prognos. 
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De värderingar som ligger till grund för det dagliga arbetet är: 

• Säkerhet och miljö 

• Kvalitet 

• Leverans 

• Ekonomi 

(Lära sig se [5], Metalls hemsida [6]). 

4.1.1 Sju sorters slöseri 

De olika typer av slöserier som finns brukar benämnas under sju olika punkter. I vissa 
fall medräknas även ett åttonde. De olika slöserierna är följande: 

• Överproduktion, detta innebär att det tillverkas för mycket och för tidigt. Det vill 
säga innan nästkommande led har lagt en order och producerar ej det angivna 
antalet detaljer på ordern. 

• Väntan, att detaljer får invänta nästkommande operation i lager eller liknande. 

• Lager, det lagras mer än nödvändigt för en störningsfri produktion. 

• Rörelse, operatörer utför onödiga rörelser när arbetet utförs. 

• Omarbete, när omarbete och reparationer utförs som ej tillför produkten något 
värde för kunden. 

• Överarbete, mer arbete utförs än kunden begärt och ej inbringar någon 
inkomster. 

• Transporter, när onödiga förflyttningar med produkten sker. 

• Medarbetarnas outnyttjade kreativitet, detta är den åttonde och extra punkten, 
vilket innebär att företaget ej fångar upp medarbetarnas kompetens och idéer. 
(Utmana dina processer [7]). 

4.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg som Toyota utvecklat och praktiserat sedan 1970 talet 
ihop med sina leverantörer. Detta är ett av det mer centrala, grundläggande och viktiga 
verktyget inom Lean production. Värdeflödesanalys är främst ett hjälpmedel för att bli 
resurseffektiv och mäter prestandan i flödet så som tid, produkter i arbete och 
resursutnyttjande. Om inte verktyget nyttjas finns risken att isolerade förbättringar 
prioriteras som ej förbättrar värdeflödet ut till kunden eller lönsamheten, utan problemet 
kan ha flyttat sig. 

Ett värdeflöde innefattar alla aktiviteter som är nödvändiga för att kunna förädla en 
produkt, både sådana som skapar mervärden och de som ej gör det i hela 
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tillverkningsprocessen, allt ifrån råmaterial fram tills dess produkten är i kundens 
händer. Med detta perspektiv på värdeflödet arbetar man med ett helhetsbegrepp och 
inte bara genom att söka det mest optimala i en individuell process. Det gäller att med 
papper- och pennametoden följa en artikels väg baklänges, från kund till leverantör och 
därefter noggrant rita in material- och informationsflödet. Detta för att få helhetsbilden 
så realistisk som möjligt. Det som är intressant med just värdeflöden är att det: 

• tydliggör enstaka tillverkningsprocesser 

• visualiserar slöseri med resurser och identifierar orsaker 

• lägger en grund för planeringen av förbättringar 

• visualiserar sambanden mellan processerna 

Det gäller att med hjälp av denna input skapa sig en vision av det framtida flödet. (Lära 
sig se [5], IVF:s hemsida [8]). 

4.3 Processledning 

När förbättringar sker är det av största vikt att förbättra samtliga processer och inte 
någon enstaka som skapar suboptimeringar. Det är detta arbetssätt som kallas 
processledning. Själva processledningen kan delas upp i fyra olika steg: 

• Organisera för förbättringar, i detta steg dras riktlinjer upp för 
förbättringsarbetet och de viktiga processerna kartläggs. Ledningen utser även 
processägare som ansvarar för arbetets fortskridande. 

• Förstå processen, innan förbättringsprocessen påbörjas är det av största vikt att 
ha full förståelse för hela dess funktion. Annars förekommer risken att värdefulla 
förbättringsmöjligheter gås om intet.  

• Observera processen, fakta om hur processen tidigare uppträtt måste ligga till 
bas för förbättringsarbetet. Därför måste processresultaten mätas på olika sätt för 
att kunna välja ut lämpliga åtgärder och förbättringsområden. 

• Förbättra processen regelbundet, vid processledning är det av största vikt att 
utgå från en helhetssyn på organisationen och att förbättra processernas kvalitet, 
effektivitet och anpassningsförmåga. Processerna skall eftersträvas att vara så 
okomplicerad som möjligt. Processförbättringar kan ske utifrån de befintliga 
processerna eller ett nyskapande av hela processen. (Kvalitet från behov till 
användning [9]). 



 
Implementering av värdeflödesanalys i Karossfabriken på SAAB Automobile AB 

 

 11 

4.4 Produktionslayouter 

Producerande företag har olika sätt att organisera sin produktion. Arbetsplatserna 
placeras då olika i förhållande till varandra och dess flöden får olika strukturer. Inom 
verkstadsindustrin är det främst tre olika layouter som dominerar och dessa är 
funktionell-, flödesorienterad- och produktorienterad layout. Nedan beskrivs de olika 
layouterna närmare.  

4.4.1 Funktionell layout 

När företag har många olika produkter i varierande orderstorlek föredras ofta en 
funktionell layout. Eftersom de olika produkterna ej har liknande processer grupperas 
maskiner av samma typ skilt från andra, så som fräsar på ett område och svarvar på ett 
annat. Produkten transporteras mellan de olika avdelningarna efter behov. För att 
åstadkomma lönsamhet i denna verksamhet är det av stor vikt att producera tillräckligt 
stora satser. Detta skapar hög flexibilitet, låg störningskänslighet och hög 
maskinbeläggning. Styckkostnaden per detalj blir även mindre. 

Nackdelarna med denna layout är att planering blir besvärlig, långa genomloppstider, 
hög PIA med många mellanlager och därmed hög kapitalbindning.  

4.4.2 Flödesorienterad layout 

Denna layout är organiserad efter produkternas flöde och lämpar sig främst på grund av 
att företag har ett litet antal olika produkter som tillverkas i långa serier. Riktning och 
hastighet prioriteras här framför maskinbeläggning. Denna form av löpandeband 
uppkom när Henry Ford påbörjade masstillverkningen av T - Fordar. Flödet blir lättare 
att planera när transporterna är mindre. Genomloppstiden är kortare och genererar 
därmed till mindre kapitalbindning.  

Nackdelarna är att produktionen blir störningskänslig, oflexibel, svår att balansera och 
innehåller monotont arbete som leder till förslitningsskador på personalen. 

4.4.3 Produktorienterad layout 

Den produktorienterade layouten är en kombination av mellan den funktionella- och 
flödesorienterade layouten. Maskinerna placeras efter produktens karaktär och flöde. På 
detta sätt skapas ett kontinuerligt flöde och produkten produceras effektivare än i den 
funktionella verkstaden.  

Nackdelarna är att antalet produktverkstäder måste hållas på en låg nivå och måste 
dessutom ha en omfattning på ett antal maskiner och operationer för att detta skall vara 
effektivt. Detta kan resultera i att vissa produktverkstäder har låg beläggning och är 
underutnyttjade. (Modern logistik [10], Logistikens grunder [11]). 
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4.5 Material- och produktionsstyrning 

Material- och produktionsstyrningens uppgift är att styra flödet av material genom 
tillverkningen. Här ingår även planeringen av när och vilken kvantitet som behöver 
köpas eller tillverkas. Materialförsörjningen kan ske på två olika sätt och detta är genom 
tryck- eller sugstyrning.  

 

Figur 4.1: Tryckande system 

4.5.1 Tryckande och sugande system 

Det tryckande systemet (se figur 4.1) av produktionen skickar en tillverkningsorder till 
alla producerande enheter samtidigt. Den första i produktionskedjan börjar producera 
för att därefter skicka produkterna vidare till nästa enhet och så vidare. På detta sätt 
trycks produkten genom produktionen. I detta system sker tillverkningen ofta i stora 
serier. 

 

Figur 4.2: Sugande system 

I det sugande systemet (se figur 4.2) sker tillverkningsorden istället från det sista ledet i 
produktionskedjan när ett behov uppstår. Tillverkningsordern skickas bakåt till det näst 
sista ledet och så vidare. På detta vis sugs istället produkterna genom flödet. 

4.5.2 Just in time och Kanban 

Just in time, (JIT) innebär att alla inleveranser till produktionen och tillverkningen sker i 
rätt tid i rätt mängd. Detta kräver korta transporttider, små volymer, hög tidsprecision 
och hög leveranssäkerhet. Det måste dock göras en avvägning mellan små volymer, 
ledtider och kostnader eftersom det inte är möjligt att åstadkomma allt detta samtidigt. 
Genom denna strategi kan lagren skjutas längre bak i tillverkningskedjan och detta ger 
lägre kapitalbindning, mindre hanteringar, mindre lager och dessutom ett flexiblare 
system.  

Ett sätt att skapa ett sugande materialförsörjnings system och även JIT är genom 
Kanbansystem. Kanban kommer från Japan och betyder ”kort att anteckna på”. 
Systemet fungerar på så sätt att ett Kanban-kort placeras i emballaget. När 
produktionspersonalen har förbrukat ett emballage och påbörjar nästa skickas kortet till 

Materialflöde 
 
Informationsflöde 

Materialflöde 
 
Informationsflöde 
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förrådet. De skickar därefter ett nytt emballage till förbrukningsplatsen. Kanban-kortet 
innehåller information om artikelnummer, kvantitet och leveransadress. (Modern 
logistik [10], Logistikens grunder [11], Produktionslogistik [12]). 

4.6 Genomloppstid 

Genomloppstiden är den tid det tar för materialet att förflytta sig genom hela 
produktionskedjan. Det vill säga från det att ett behov uppstår till behovet är 
tillfredställt. Den kan delas upp i fyra olika delar, kö-, omställnings-, produktions- och 
transporttid.  

• Kötid är när produkten måste vänta innan den skall bearbetas i nästkommande 
produktionsteg. Denna tid varierar med beläggningen.  

• Omställningstid är den tid det tar för alla aktiviteter att avsluta en order och 
påbörja nästa.  

• Produktionstid är då de rent förädlande och värdehöjande aktiviteterna 
genomförs.  

• Transporttid är den tid från det en operation avslutats till när materialet 
transporterats till nästkommande produktionsenhet.  

Korta genomloppstider för med sig många fördelar för företaget. Ju kortare tid material 
och produkter befinner sig i flödet ju mindre kapitalbindning. Det krävs dessutom 
mindre lagerytor, hanteringsutrustning och personal. Planering och styrning av 
produktionen blir lättare då tillverkning kan ske mer mot kundorder i motsats till osäkra 
prognoser. Eftersom en snabbare återkoppling kan ske mellan operationerna påverkar 
det kvalitén positivt. (Modern logistik [10]). 

4.7 Lager 

Att ha ett lager mellan två områden har en frikopplande funktion. Detta innebär att de 
inte är så störningskänsliga och beroende av varandra. Om det ena området har 
störningar kan nästkommande område fortsätta producera tills produkterna i lagret är 
slut. Dessa lager finns främst till för att uppnå hög servicegrad till en låg kostnad. En 
annan orsak till att ha lager är om ledtiden för produkten är längre än vad kunderna är 
beredda att vänta. Lager har dock en förmåga att gömma problem, så lagernivåerna skall 
eftersträvas att vara så små som möjligt för att ha kunna upptäcka brister. Detta 
åskådliggörs ofta med den så kallade japanska sjön (se figur 4.3). Vattenytan 
symboliserar lagernivån och alla problem den döljer. När vattennivån sänks uppdagas 
problemen som då blir möjliga att lösa. 
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Figur 4.3: Japanska sjön Källa: Lumsden (1998) 

Att tillhandahålla lager medför lagerkostnader. Det behövs personal för all hantering, 
lagringsytor och tillhörande fastigheter, hanteringsutrustning och ett lagringssystem för 
att kunna organisera vart artiklar finns lagrade och dess kvantitet. 

Alla produkter som ligger i lager binder dessutom kapital och resurser. Så istället för att 
kunna använda dessa till investeringar för att öka intäkterna binds dessa i produkter. Det 
medför även risker för svinn, inkurans och skador. (Modern logistik [10], Logistikens 
grunder [11]). 

4.8 Enstyckstillverkning 

Att ha ett enstycksflöde genom processerna i produktionen är en av de grundläggande 
principerna i Lean production. Det finns främst tre olika varianter på detta:  

• En processlinje för en produkt i stora kvantiteter. 

• En gemensam processlinje för en grupp av produkter. 

• Blandad processlinje där produkterna bara följer samma flöde till viss del. 

De fördelarna som uppnås med detta är att tranportarbetet minskas betydligt, vid korta 
serier fås en snabb återkoppling på kvalitén, väntetiden för produkterna försvinner med 
de mellanliggande lagren och den totala genomloppstiden reduceras betydligt. Dessa 
möjligheter medför även att det är enklare att tillverka mot kundorder. (Den nya 
japanska produktionsfilosofin [13]). 
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5 Produktionssystemet GM-GMS 
I detta avsnitt ges en kort redogörelse för GM-GMS produktionssystem och dess 
principer. 

1989 införde Saab Automobile ett produktionssystem kallat QLEH, som står för 
kvalitet, leverans, ekonomi och personal. När GM köpte resterande delen av Saab 
Automobile, fick Saab Automobile krav på sig att införa GM:s system och bli en del av 
organisationen. GM-GMS är det produktionskoncept GM har, och därmed också Saab 
Automobile. År 2003 påbörjades implementeringen av GM-GMS men det var först år 
2004 som det infördes helt och hållet.  

Konceptet bygger på en pyramidfilosofi (se figur 5.1), med starkt ledarskap som bas, 
därefter implementationsverktyg, koncentration på kärnverksamheten, grundläggande 
element, principer och slutligen överst, målen.  (Saabs intranät [3], intern dokument 
[14]). 

 

Figur 5.1: GM-GMS systemets struktur 

5.1 GM:s målsättningar 

Det ultimata målet för GM är entusiastiska kunder. Detta mål skall uppnås genom 
fokusering på säkerhet, personal, kvalitet, ansvar och låga kostnader. Personalens hälsa 
och välmående i en skadefri miljö är av högsta prioritet. Personalens kunskap och 
erfarenheter skall fångas upp av organisationen och engagera alla att hjälpa företaget att 
nå de uppställda målen. Detta skall uppnås med hjälp av långvariga relationer med 
förtroende och respekt för varandra. Organisationen avser att snabbt svara på interna 
och externa  kunders önskemål på kvalitet och kostnader och dessutom sträva mot en 
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hög kundtillfredsställelse. Utveckling av flexibla system som svarar snabbt på 
kundbehov har hög prioritet. Samtliga onödiga kostnader och slöseri måste elimineras 
för att organisationen skall ha möjlighet att vara konkurrenskraftig.  

Målen består även av fem stycken målkategorier som består av skydd, personal, 
kvalitet, leveransprecision och effektivitet.  

Dessa stöttas av GMS fem principer (se figur 5.2) som i sin tur stöttas av de 33 element 
som följer nedan:  

 

Figur 5.2: GM-GMS fem principer Källa: Saabs Intranät (2005-03-24) 

• Involverad personal, företaget skall se sina anställda som företagets viktigaste 
resurs och ge nödvändigt stöd så att de anställda i organisationen kan arbeta på 
ett motiverat, förtroendefullt och deltagande sätt. Involverad personal stöttas av 
vision, uppdrag, värderingar, hälsa, skydd, kvalificerad personal, lagkoncept, 
involverad personal, öppen kommunikation och närvarande ledarskap.  

• Standardisering, en dynamisk process där personalen dokumenterar, följer och 
utför arbete enligt standard, terminologi, principer, metoder och processer för att 
skapa en gemensam grund att förbättra utifrån. Standardisering stöttas av 
arbetsplatsstandard, synkroniserad produktion, standardiserat arbetssätt och 
visuellt ledarskap. 

• Rätt från början, förväntningar på kvalitén uppnås i varje process för att 
säkerställa att inga defekter skickas vidare till nästa process. Rätt från början 
stöttas av produktkvalitetsstandard, processvalidering, undvika, identifiera och 
avhjälpa fel, kvalitetskommunikation och kvalitetssystem. 
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• Korta ledtider, korta tiden från kundorder till leverans av produkt och betalning. 
Det finns tre typer av ledtider som bidrar till principen och de är den: 

o  totala ledtiden, det vill säga från kundorder till betalning 

o ledtid för produktutveckling vilket är tiden från koncept till färdig bil  

o processledtid vilket representerar tiden från råvara till slutmontering.  

Korta ledtider stöttas av enkla materialflöden, små enhetslaster, fryst 
tillverkningsprogram, styrda externa transporter, schemalagd godsmottagning 
och avsändning, temporär material buffert, Andon (elektroniskt 
beställningssystem) och Kanbanförsörjning, utjämnat produktionsprogram och 
materialflödesstyrning. 

• Ständig förbättring, företaget skall främja en attityd som ger näring åt 
förändringar och stöttar alla anställda i att förbättra sitt arbete och miljön för 
företagets ständiga förbättringar. Ständig förbättring stöttas av problemlösning, 
målstyrning och PDCA (Plan, Do, Check, Act), Andon, Lean Design av 
anläggningar, utrustning, verktyg och layouter, tidig integration mellan 
produktion och produktutveckling och totalt produktivt underhåll. (Saabs 
intranät [3], intern dokument [14]). 
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6 Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning och kartläggning av de valda detaljerna 
på karossida 95. Kartläggningen visar hur informations-, material- och 
produktionsflöden ser ut. Dessutom visar kartläggningen förflyttning av material, 
buffertar, nuvarande genomloppstider samt den värdehöjande tiden. 

Valda detaljer på karossida 95 kartlades med hjälp av att produktionsflödet studerades. 
Antalet detaljer i flödet räknades, även sådana som inte befann sig på anvisad plats. 
Detta genomfördes för att få en helhetsbild över hela material-, produktions- och 
informationsflödet i analyserna. De flesta detaljerna som kartlades ligger inom samma 
produktionsområde. Se bilaga I över nutida layout på stationsområdet. Den 
värdehöjande tiden är när detaljen bearbetas så att värdet på detaljen ökar. När detaljen 
ligger i lager eller i buffertar tillför det ej för kunden något värde och tiden räknas då 
som icke värdehöjande tid. 

6.1 Informationsflöde 

Informationsflödena är uppdelade i två olika kategorier så som elektroniska och övriga 
informationsflöden.  

6.1.1 Elektroniska Informationsflöden 

Det elektroniska informationsflödet består av olika saldosystem i dagsläget. Dessa är 
MF-saldot och Tandemsystemet. Uppdatering av dessa system sker en gång per dygn. 

6.1.1.1 MF-saldo 

MF-saldot är huvudsystemet som används för att tillhandahålla information om antalet 
detaljer i hela produktionsflödet. När Pressfabriken producerar detaljerna registreras 
serieantalet i saldosystemet. I detta system finns ett antal avbockningsställen, vilket 
innebär att detaljer avräknas gentemot saldot och får en egen identitet. I Karossfabriken 
existerar det två sådana avbockningsställen. Antingen avräknas detaljen när karossen 
jiggas (fixeras) på stommeline eller efter komplettbanan, där manuell montering av 
karossens ytterplåtar så som lucka, huv och dörrar sker innan karossen går till måleriet. 

6.1.1.2 Tandemsystemet 

Tandemsystemet består av ett antal underprogram bland annat NH- och NL-saldo. NH-
saldot är ett förrådshanteringssaldo som används för att organisera artiklarna i 
magasinen gällande förrådsplats, antalet enhetslaster och antalet artiklar per enhetslast. 
NL-saldot är ett leveranssaldo som används vid interna och externa leveranser. 
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6.1.2 Övriga informationskanaler 

Här nedan följer en redogörelse för de system som hanterar materialförsörjningen. 

6.1.2.1 Kanbansystemet 

Idag använder sig Saab Automobile av ett transport Kanbansystem (Kanban). Detta 
används för att leverera material från magasinen efter inkommen order från 
operatörerna. Operatörerna använder sig av Kanbankort när de beställer material. Det 
som ligger till grund för antalet Kanbankort är den dagliga tillverkningsplanen. 
Ställagen (materialställen) måste även ha en täcktid på 2,5 timmar det tar cirka 2 timmar 
för ett Kanbankort att gå en ”cykel”. Räcker materialet mindre än 30 minuter är det ett 
Andonsystem som gäller (se 6.1.2.2 för beskrivning). Det skall dock vara ett minimum 
på 30 detaljer i varje låda.  

Det är i dagsläget 288 artiklar som styrs via Kanban. Idag begränsas inte systemet av 
kapacitetsaspekten utan av de ergonomiska kriterierna. 

6.1.2.1.1 Kanbankortet 

Kanbankortet är ett gult inplastat kort. Informationen på detta kort är bland annat 
artikelnummer, förrådsplats, tillverkande enhet, kvantitet och förbrukningsställe. 

6.1.2.1.2 Datasystemet MAL 

MAL är ett datasystem som innehåller samlad information gällande lagernivåerna från 
MF - och NH - Saldo, och framför allt antalet Kanbankort per artikel. Det antalet 
bestäms av en materialplanerare med noggranna beräkningar gällande 
beställningspunkten. Varje artikel får ett antal Kanbankort anpassade till just den 
artikeln som ligger i en viss serie. MAL larmar om alla dessa kort ej cirkulerar som 
brukligt eller om det mot förmodan skulle sakna ett kort. 

6.1.2.1.3 Arbetssätt 

Kanban fungerar som följer: när operatören har förbrukat en rödlåda, (en materiallåda i 
varierande storlek gjord av röd plast) ställs den tomma lådan för retur och en ny låda 
plockas fram. I den nya lådan ligger ett Kanbankort som tas upp och läggs i en speciell 
Kanbanskorthållare. En gång i timmen samlar lagledaren in alla korten genom att 
besöka alla stationerna. Därefter hämtas dessa kort av en truckförare som kör ut dessa 
kort till Kanbancentralen i Magasin 13. Korten scannas nu in i datasystemet MAL 
varifrån truckförarna sedan får sina order att hämta och köra ut materialet till 
förbrukningsplatsen. Innan materialet anländer till förbrukningsplatsen lägger 
truckförarna i ett nytt Kanbankort i lådan/lådorna. Cykeln upprepas därefter varje 
timme. 
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6.1.2.2 Andonsystemet 

Andonsystemet (Andon), är ett elektroniskt beställningssystem för material. Detta 
används som ett komplement till Kanban. Om exempelvis rödlådorna väger mer än 12 
kg eller om ställagen ej har en täcktid på 2,5 timmar tas de om hand av Andon istället. 
När det finns ett visst förutbestämt antal detaljer kvar i emballaget trycker operatören på 
en Andonknapp. Då går det en beställningssignal till Andoncentralen. Därifrån delas 
ordern ut till truckchaufförerna som levererar ut materialet från magasinen till berörd 
arbetsstation. 

6.2 Produktions- och materialflöde  

Alla sluttiderna på värdeflödesanalyserna mäts i minuter för att få ett jämförbart värde. 
När det gällde den icke värdehöjande tiden fick hänsyn tas till den aktuella arbetstiden. 
Med andra ord multiplicerades antalet dagar i lager med den aktuella arbetstiden som är 
uträknad till 916,80 minuter per dag. 

För att få en genomsnittlig genomloppstid för sidoline som överensstämmer någorlunda 
med verkligheten multiplicerades den aktuella cykeltiden med antalet robotar i line. 

Arbetsmomenten (tempon) har framtagits genom studie av operatörerna och standard 
operationsblad (arbetsbeskrivning, SOB) i anslutning till arbetsstationen. 

 

 

Figur 6.1: Översikt karossida 95 Kombi 

En karossida för en Kombi består utav fyra stolpar som benämns enligt figur 6.1.  

Gällande kommande nulägesanalyser avslutades alla detaljerna på likadant sätt då de 
punktsvetsas ihop till en karossida vid sidoline. Den färdiga sidan går därefter upp i en 
konvajer i taket som transporterar den vidare till Stommeline där den sammanfogas med 
underredet och taket. När sidan väl har blivit jiggad avräknas detaljen i MF-saldot. 
Därefter har detta stycke uteslutits ur värdeflödesanalyserna nedan. 

A-stolpe 
B-stolpe C-stolpe 

D-stolpe 
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6.2.1 Materialhantering 

Materialhanteringen kan ske på två olika sätt, antingen via Kanban eller Andon 

6.2.1.1 Tillvägagångssätt Kanbansystemet 

När beställning aktiveras med hjälp av Kanbansystemet går Kanbankortet via Magasin 
13 där de scannar av Kanbankorten in i datasystemet och truckföraren får därefter sina 
order. Därefter åker de till lagerplatsen vid Magasin 12 och hämtar materialet som sedan 
körs ut till stationen som beställningen kommer ifrån.  

6.2.1.2 Tillvägagångssätt Andonsystem 

Då de valda detaljerna som använder sig utav Andonsystemet går det till enligt följande: 
Efter att beställningen skett via Andon åker truckföraren ut till lagerplatsen i Magasin 
12 och hämtar materialet som sedan körs ut till stationen som beställningen kommer 
ifrån.  

6.2.2 A-stolpe  

På den här stationen sammanfogar operatören ihop två täckplåtar till A-stolpen (se figur 
6.1) på karossen.  

 

 

Figur 6.2: Översikt A-stolpe station 

6.2.2.1 Arbetssätt 

Arbetet är uppdelat i tre olika arbetsmoment, tempon. Stationen bemannas av en 
operatör vid behov (se figur 6.2). Idag är den aktuella cykeltiden 116,5 sekunder per 
detalj, varav 23 sekunder är så kallade frekventa tempon. Det är uppgifter operatören 
har utöver ren produktion där det ingår punktsvetskontroll, formera elektroder, lägga 
upp material på bord, påfyllning av jordbult, kontroll av bult, byte av materialvagn och 
transport av vagn då färdigt material ej står på befintlig station utan i anslutning till 
sidoline. För utförlig arbetsbeskrivning se bilaga C. 

Totala cykeltiden för att tillverka ett helt materialställ är 77,7 minuter.  
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Figur 6.3: Täckplåt främre med konsol sammansatt med handjigg 

6.2.2.1.1 Tempo 1 

I första tempot tar operatören ett antal artiklar av täckplåt främre (se figur 6.3), som 
läggs på ett avlastningsbord. På bordet har även operatören en liten rödlåda med 
konsoler som tagits från materialstället. Med hjälp av en handjigg fixeras båda 
detaljerna i rätt läge med hjälp av två styrstift. De båda detaljerna sammanfogas av 4 
punktsvetsar. Därefter hänger operatören upp den färdiga detaljen på ett materialställ 
och repeterar operationen tills materialstället är fullt.  

Batchstorleken är i dagsläget 40 detaljer, vilket materialstället är anpassat till.  

 

Figur 6.4: Täckplåt bakre med konsol sammansatt med handjigg 

6.2.2.1.2 Tempo 2 

Här tar operatören ett antal artiklar av täckplåt bakre (se figur 6.4), som läggs på samma 
bord som föregående tempo. På bordet har även operatören kvar rödlådan med 
konsolerna. Operationen är den samma som för täckplåt främre gällande 
punktsvetsningen av konsolen på detaljen. Därefter hänger operatören upp detaljen på 
en stång som sitter i anslutning till punktsvetsen.  

Batchstorlek 40 st.  
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Figur 6.5: Mall för täckplåt bakre  

6.2.2.1.3 Tempo 3 

Operatören går vidare till ett annat arbetsbord för vidare bearbetning av täckplåt bakre 
(se figur 6.4). Där placerar operatören detaljen i en fixtur och lägger därefter en mall 
ovanpå (se figur 6.5), som har till uppgift att ordna att jordpunktsbultarna (används för 
att jorda elektriska komponenter) blir placerade i rätt läge.  

Operatören laddar en bultpistol i två omgångar med en jordpunktsbult som därefter 
svetsas fast. Det färdiga materialet placeras därefter i samma materialställ som täckplåt 
främre (se figur 6.3). 

6.2.2.2 Värdeflödesanalys på täckplåt främre 

Täckplåt främre (se figur 6.3) är en köpartikel från Finnveden i Vansbro som kommer 
till Saab Automobile via TTAB.  

 

Figur 6.6: Värdeflödesanalys på täckplåt främre 

Här ovan har informationsflödet analyserats, då det är exakt likadant och ej varit 
projektets fokus så förekommer detta ej på de nästkommande värdeflödesanalyserna. 



 
Implementering av värdeflödesanalys i Karossfabriken på SAAB Automobile AB 

 

 24 

6.2.2.2.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 7 februari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för täckplåt främre (se figur 6.6). I dagsläget existerar sex olika lagerplatser. 
Material levereras med 3 dagars leverans från TTAB. Det första och stora lagret som är 
beläget i Magasin 12 fanns det vid det tillfället 252 artiklar. Detaljerna  beräknades räcka 
till cirka 3 dagars produktion. Lagerplatsen vid A-stolpe stationen (se figur 6.2) för 
inkommande material fanns det 27 artiklar, dessa räcker 0,32 dagar. Vid 
observationstillfället bearbetade operatören inga artiklar därav var nästkommande lager 
tomt. Däremot fanns ett färdigbearbetat materialställ på anvisad plats med 40 artiklar 
och dessa beräknades räcka 0,47 dagar. Vid anslutning till sidoline dokumenterades det 
ytterligare 14 artiklar. Dessa räcker cirka 0,14 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 17 
karossidor och därmed också 17 täckplåtar främre (se figur 6.3). 

Värdehöjande tiden blev 17,7 minuter,  
Icke värdehöjande tiden 3 765 minuter (se figur 6.6). 

6.2.2.3 Värdeflödesanalys på täckplåt bakre 

Täckplåt bakre (se figur 6.4) är en egentillverkad artikel som kommer ifrån E- line i 
Pressfabriken. 

 

Figur 6.7: Värdeflödesanalys på täckplåt bakre  

6.2.2.3.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 1 februari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för täckplåt bakre (se figur 6.7). I dagsläget existerar sex olika lagerplatser. 
Materialet produceras och levereras i 20 dagars leverans. Det första och stora lagret är 
beläget vid gamla S- line där det vid tillfället fanns 3 360 artiklar. Detaljerna beräknades 
räcka till cirka 40 dagars produktion. Lagerplatsen vid A-stolpe stationen (se figur 6.2) 
för inkommande material fanns det 80 artiklar, dessa räcker 0,94 dagar. Vid 
observationstillfället fanns det 40 bearbetade artiklar mellan tempo ett och två som 
beräknas räcka 0,47 dagar. Det fanns också ett färdigbearbetat materialställ på anvisad 
plats med 40 stycken. Vid anslutning till sidoline dokumenterades det 15 artiklar och 
dessa räcker 0,18 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 17 karossidor och därmed 17 
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täckplåt bakre (se figur 6.4). Vid detta dokumentationstillfälle uppmärksammades även 
att det fanns en pall med 32 000 jordpunktbultar i anslutning till stationen. 

Värdehöjande tiden blev 17,7 minuter 
Icke värdehöjande tiden 38 280 minuter (se figur 6.7). 

6.2.3 C-stolpe  

Vid den här stationen (se figur 6.8) sammanfogar operatören ihop bälteskonsoler (se 
figur 6.9), två olika förstärkningar och ljudfällor till C-stolpen (se figur 6.1) på 
karossen.  

 

Figur 6.8: Översikt C-stolpe station 

6.2.3.1 Arbetssätt 

Operatörerna  arbetar i två tempon och stationen bemannas av en operatör vid behov. 
Idag är den aktuella cykeltiden 120,5 sekunder per detalj, varav 25 sekunder är 
frekventa tempon. För utförlig arbetsbeskrivning se bilaga D. 

Totala cykeltiden för att tillverka ett helt materialställ är 60,25 minuter. 

   

Figur 6.9: Bälteskonsol    Figur 6.10: Förstärkning C-stolpe 

6.2.3.1.1 Tempo 1 

I första tempot tar operatören bälteskonsol (se figur 6.9) och förstärkning C-stolpe (se 
figur 6.10) som läggs på avlastningsbordet. Med hjälp av en handjigg som fixerar båda 
detaljerna i rätt läge med hjälp av två styrstift. Detaljerna sammanfogas av fem 
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punktsvetsar och den färdiga detaljen hängs sedan upp på ett materialställ av operatören. 
Operatören repeterar sedan proceduren tills materialstället är fullt.  

Batchstorleken är i dagsläget 30 detaljer, vilket materialstället är anpassat till. 

 

Figur 6.11: Förstärkning 2, C-stolpe 

6.2.3.1.2 Tempo 2 

Här tar operatören fram ljudfällor och förstärkningar (se figur 6.11) som läggs på 
avlastningsbordet. Operatören laddar svetsjiggen med dessa detaljer och punktsvetsar 
dessa. Sedan hänger operatören upp den färdiga detaljen i ett materialställ.  

Batchstorleken 30 stycken 

6.2.3.2 Värdeflödesanalys på Bälteskonsol 

Bälteskonsol (se figur 6.9) är en köpartikel ifrån England som kommer till Saab 
Automobile via TTAB. Operatörerna på arbetsstationen vid C-stolpe (se figur 6.8) 
beställer artikeln via Kanban.  

 

Figur 6.12: Värdeflödesanalys på bälteskonsol 

6.2.3.2.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 26 januari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för bälteskonsol (se figur 6.12). I dagsläget existerar åtta olika lagerplatser. 



 
Implementering av värdeflödesanalys i Karossfabriken på SAAB Automobile AB 

 

 27 

Materialet levereras med en dags leverans från TTAB. Det första och stora lagret på 
Saab Automobile är beläget i Magasin 12, där det vid tillfället fanns 120 artiklar. 
Detaljerna beräknades räcka till cirka 1,4 dagars produktion. Lagerplatsen bredvid C-
stolpe stationen (se figur 6.8) för inkommande material fanns det 30 artiklar som räcker 
0,35 dagar. Vid avlastningsbordet fanns det även 28 artiklar som räcker 0,33 dagar. Vid 
observationstillfället fanns det 2 bearbetade artiklar mellan tempo ett och två. Det fanns 
också ett färdigbearbetat materialställ på anvisad plats med 30 artiklar som beräknades 
räcka 0,35 dagar. Vid anslutning till sidoline dokumenterades det 4 artiklar och dessa 
räcker 0,04 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 32 karossidor och därmed 32 
bälteskonsoler (se figur 6.9).  

Värdehöjande tiden blev 18,2 minuter 
Icke värdehöjande tiden 2 647 minuter (se figur 6.12). 

6.2.3.3 Värdeflödesanalys på Förstärkning C-stolpe 

Förstärkning C-stolpe (se figur 6.10) är en egentillverkad artikel som kommer från A-
line i Pressfabriken. Operatörerna på arbetsstationen vid C-stolpe (se figur 6.8) beställer 
artikeln via Andon då processen går som i avsnitt 6.2.1.2. 

 

Figur 6.13: Värdeflödesanalys på C-stolpe övre  

6.2.3.3.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 26 januari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för C-stolpe övre (se figur 6.13). I dagsläget existerar sex olika lagerplatser. 
Material levereras med 15 dagars leverans från Pressfabriken. Det första och stora lagret 
på Saab Automobile är beläget vid gamla S- line, där det fanns vid tillfället 1 200 
artiklar. Detaljerna beräknades räcka till cirka 14 dagars produktion. Lagerplatsen 
bredvid C-stolpe stationen (se figur 6.8) för inkommande material fanns det 151 artiklar. 
Vid observationstillfället fanns det inga bearbetade artiklar mellan tempo ett och två. 
Däremot fanns ett färdigbearbetat materialställ på anvisad plats med 30 stycken och 
dessa räcker 0,35 dagar. Vid anslutning till sidoline dokumenterades det ytterligare 15 
artiklar som beräknas räcka 0,18 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 36 karossidor 
och därmed 36 Förstärkning C-stolpe (se figur 6.10).  

Värdehöjande tiden blev 18,1 minuter 
Icke värdehöjande tiden 15 439,0 minuter (se figur 6.13). 
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6.2.3.4 Värdeflödesanalys på Förstärkning 2, C-stolpe 

Förstärkning 2, C-stolpe (se figur 6.11) är en egentillverkad artikel som kommer från E-
line i Pressfabriken. Operatörerna på arbetsstationen vid C-stolpe (se figur 6.8) beställer 
artikeln via Andon då processen går som i avsnitt 6.2.1.2. 

 

Figur 6.14: Värdeflödesanalys på Förstärkning 2, C-stolpe 

6.2.3.4.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 26 januari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för förstärkning 2, C-stolpe (se figur 6.14). I dagsläget existerar fem olika 
lagerplatser. Material levereras med 24 dagars leverans från Pressfabriken. Det första 
och stora lagret är beläget i Magasin 13, där fanns vid tillfället 1 375 artiklar. Detaljerna  
beräknades räcka till cirka 16,2 dagars produktion. Lagerplatsen vid C-stolpe stationen 
(se figur 6.8) för inkommande material fanns det 125 artiklar som beräknades räcka 
1,47 dagar. Det fanns ett färdigbearbetat materialställ på anvisad plats med 30 artiklar, 
som räcker 0,36 dagar. Vid anslutning till sidoline dokumenterades det ytterligare 15 
artiklar som beräknades räcka 0,18 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 36 karossidor 
och därmed 36 förstärkningar 2, C-stolpe (se figur 6.11).  

Värdehöjande tiden blev 17,9 minuter 
Icke värdehöjande tiden 17 056,2 minuter (se figur 6.14). 
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6.2.4 D-stolpe 

På den här stationen sammanfogar operatören fästramen (se figur 6.16), D-stolpe inre 
(se figur 6.17), Konsoler (se figur 6.18) och D-stolpe sidobalk.  

   

Figur 6.15: Översikt D-stolpestation  Figur 6.16: Fästram D-stolpe 

6.2.4.1 Arbetssätt 

Ooperatörerna arbetar i tre tempon och stationen (se figur 6.15) bemannas av en 
operatör vid behov. Idag är den aktuella cykeltiden 207 sekunder per detalj, varav 47 
sekunder är frekventa tempon. Det är uppgifter operatören har utöver ren produktion där 
det ingår punktsvetskontroll, formera elektroder, byte av komplett materialställ, hänga 
upp detaljer på tempo ett vagn, lägga upp material, limma D-stolpe inre och leverering 
av material till sidoline. Färdig materialvagn står vid sidan av stationen. För utförlig 
arbetsbeskrivning se bilaga E. 

Totala cykeltiden för att tillverka ett helt materialställ är 103,5 minuter. 

   

Figur 6.17: D-stolpe inre      Figur 6.18: Konsol D-stolpe 

6.2.4.1.1 Tempo 1 

I första tempot tar operatören ett antal artiklar av fästramen (se figur 6.16), D-stolpe inre 
(se figur 6.17) och konsoler (se figur 6.18), som läggs på avlastningsbordet. Operatören 
tar dessa detaljer och laddar i en handjigg som sedan sammanfogas med 12 
punktsvetsar. Därefter hänger operatören upp den sammanfogade detaljen på ett 
materialställ. Denna operation upprepas tills materialstället är fullt.  

Batchstorleken är i dagsläget 30 detaljer vilket materialstället är anpassat till.  
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6.2.4.1.2 Tempo 2 

Operatören laddar den sammanfogade detaljen och D-stolpe sidobalk i svetsjiggen och 
sammanfogar dessa med fem punktsvetsar. Därefter hänger operatören upp den färdiga 
detaljen på ett materialställ. 

Batchstorleken är idag 30 stycken. 

6.2.4.1.3 Tempo 3 

Operatören sammanfogar sidobalk och sälenplåt med hjälp av två punktsvetsar. Därefter 
lägger operatören artikeln i rödlåda och går med den till anvisad plats på sidoline. 

6.2.4.2 Värdeflödesanalysen på fästram 

Fästramen (se figur 6.16) är en egentillverkad artikel som kommer från A-line i 
Pressfabriken. Pressfabriken magasinerar artikeln vid gamla S- line. En operatör från 
press - svets hämtar materialet själv därifrån vid behov. De punktsvetsar fast muttrar på 
artikeln och placerar därefter artikeln i rödlådor. När operatören har fyllt en pall med 8 
stycken rödlådor kör operatören med hjälp av en truck själv ut pallen till en 
uppsamlingsplats för ett tåg. Tåget hämtar materialet och kör ut det till Magasin 12. 
Operatörerna på arbetsstationen vid D-stolpe (se figur 6.15) beställer artikeln via 
Kanban.  

 

Figur 6.19: Värdeflödesanalys på fästram 

6.2.4.2.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 19 januari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för fästramen (se figur 6.19). I dagsläget existerar nio olika lagerplatser. Material 
levereras med 10 dagars leverans  från Pressfabriken. Det första och stora lagret är vid 
gamla S-line fanns det vid tillfället 311 artiklar. Detaljerna beräknades räcka till cirka 
3,9 dagars produktion. Vid observationstillfället fanns det inga obearbetade eller 
bearbetade artiklar vid press - svets. I Magasin 12 fanns det vid tillfället 495 artiklar 
som beräknas räcka 6,19 dagar. Den lagerplatsen vid D-stolpe stationen (se figur 6.15) 
för inkommande material fanns det 19 artiklar, dessa beräknades räcka 0,24 dagar. Det 
fanns inga artiklar på avlastningsbordet däremot fanns det vid observationstillfället 30 
bearbetade artiklar mellan tempo ett och tempo två som beräknades räcka 0,38 dagar. 
Det fanns även ett färdigbearbetat materialställ på anvisad plats med 30 stycken. Vid 
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anslutning till sidoline dokumenterades det ytterligare 12 artiklar som beräknades räcka 
0,15 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 37 karossidor och därmed 37 fästramar (se 
figur 6.16).  

Totala värdehöjande tiden blev 19 minuter 
Icke värdehöjande tiden 42 058,8 minuter (se figur 6.19). 

6.2.4.3 Värdeflödesanalys på D-stolpe inre 

D-stolpe inre (se figur 6.17) är en egentillverkad artikel som kommer ifrån bandmataren 
i Pressfabriken. Arbetsstationen på D-stolpe (se figur 6.15) beställer artikeln via 
Kanban. 

 

Figur 6.20: Värdeflödesanalys på Konsol D-stolpe och D-stolpe inre  

6.2.4.3.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 1 februari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för D-stolpe inre (se figur 6.20). I dagsläget existerar sex olika lagerplatser. 
Materialet produceras och levereras i 21 dagars leverans. Det första och stora lagret är 
beläget i Magasin 12. Där fanns det vid observationstillfället 120 artiklar. Detaljerna  
beräknades räcka till cirka 1,4 dagars produktion. Den lagerplatsen vid D-stolpe 
stationen (se figur 6.15) för inkommande material fanns det 19 artiklar som beräknades 
räcka 0,24 dagar. Vid observationstillfället fanns det 30 bearbetade artiklar mellan 
tempo ett och två. Dessa räcker 0,38 dagar. Det fanns också ett färdigbearbetat 
materialställ på anvisad plats med 30 artiklar. Vid anslutning till sidoline 
dokumenterades det 12 artiklar som beräknades räcka 0,15 dagar. Konvajern innehöll 
vid tillfället 17 karossidor och därmed 17 D-stolpe inre. 

Totala värdehöjande tiden blev 18,8 minuter 
Icke värdehöjande tiden 2 528,2 minuter (se figur 6.20). 

På denna detalj upptäcktes det att NH-saldot och MF-saldot hade en stor differens mot 
varandra. Så inventeringen fick skickas ut och räkna detaljerna för om möjligt hitta de 
försvunna detaljerna eller korrigera saldot. Differensen var så stor som 500-600 stycken. 
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6.2.4.4 Värdeflödesanalysen på Konsol D-stolpe 

Konsolen (se figur 6.18) är en köpartikel som kommer ifrån England och kommer via 
TTAB till Saab Automobile. Operatörerna på arbetsstationen vid D-stolpe (se figur 
6.15) beställer artikeln via Kanban. Se figur 6.20 för värdeflödesanalys på konsol D-
stolpe. 

6.2.4.4.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 1 februari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för konsol D-stolpe (se figur 6.20). I dagsläget existerar sex olika lagerplatser. 
Material levereras med 3 dagars leverans från TTAB. Det första och stora lagret på Saab 
Automobile är beläget i Magasin 12. Där fanns det vid observationstillfället 2 090 
artiklar. Detta beräknades räcka till cirka 24,6 dagars produktion. Lagerplatsen vid D-
stolpe stationen (se figur 6.15) för inkommande materia l fanns det 79 artiklar. Detta 
beräknades räcka till cirka 0,93 dagar. Det fanns inga artiklar på avlastningsbordet 
däremot fanns det vid observationstillfället 30 bearbetade artiklar mellan tempo ett och 
tempo två som beräknades räcka 0,38 dagar. Det fanns även ett färdigbearbetat 
materialställ på anvisad plats med 30 stycken. Vid anslutning till sidoline 
dokumenterades det 12 artiklar som beräknades räcka 0,15 dagar. Konvajern innehöll 
vid tillfället 37 karossidor och därmed 37 Konsol D-stolpe (se figur 6.18).  

Totala värdehöjande tiden blev 18,8 minuter 
Icke värdehöjande tiden 24 391,5 minuter (se figur 6.20). 

 

 

Figur 6.21: Sidoplåt yttre  

6.2.4.5 Värdeflödesanalysen på Sidoplåt yttre Kombi 

Sidoplåt (se figur 6.21) är en egentillverkad artikel som kommer ifrån D-line i 
Pressfabriken. Operatörerna vid arbetsstationen på sidoline beställer artikeln via Andon. 
Operatören börjar bearbeta materialet när platsen vid line är tom, därefter laddas 
sidoplåten in i line. Därpå laddar operatören en del detaljer in i jiggen och sammanfogar 
dessa med hjälp av en punktsvets på vardera sida. Därefter kvitterar operatören när 
arbetsoperationen är utförd. Plåten går sedan in i line och ytterligare detaljer tillkommer 
och sammanfogas.  
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Figur 6.22: Värdeflödesanalys på Sidoplåt yttre Kombi 

6.2.4.5.1 Lagernivåer  

Vid dokumenterings tillfället den 9 februari 2005 kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för sidoplåt yttre (se figur 6.22). I dagsläget existerar tre olika lagerplatser. 
Materialet produceras och levereras i 10 dagars leverans. Det första och stora lagret i 
Magasin 4 fanns det vid det tillfället 840 artiklar. Detaljerna beräknades räcka till cirka 
9,9 dagars produktion. Vid anslutning till sidoline dokumenterades det 10 artiklar som 
beräknades räcka 0,12 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 20 karossidor och därmed 
20 ytterplåtar (se figur 6.21).  

Totala värdehöjande tiden blev 17,4 minuter 
Icke värdehöjande tiden 9 388,1 minuter (se figur 6.22). 

6.2.5 Delsammanbyggnad Sedan 

På den här stationen sammanfogar operatören ihop vattenränna (se figur 6.23) och 
gångjärn (se figur 6.24) till karossida Sedan.  

     

Figur 6.23: Vattenränna     Figur 6.24: Gångjärn 

6.2.5.1 Arbetssätt på Sedan 

Operatörerna  arbetar i ett tempo och stationen bemannas av samma operatör som även 
bemannar sidoline Sedan (se figur 6.25). Idag är den aktuella cykeltiden 180 sekunder 
per cykel. Den operatör som sköter sidoline sammanfogar även vattenrännan och 
gångjärnet då materialstället är tomt. 
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Figur 6.25: Översikt delsammanbyggnad Sedan 

6.2.5.1.1 Tempo 1 

I första tempot tar operatören ett gångjärn (se figur 6.24) och en vattenränna (se figur 
6.23) som fixeras med hjälp av en handjigg som sedan sammanfogas med 2 
punktsvetsar. Därefter lägger operatören den sammanfogade detaljen på en 
materialvagn. Denna operation upprepas tills materialvagnen är full.  

Batchstorleken är i dagsläget 30 detaljer vilket materialstället är anpassat till. 

6.2.5.2 Värdeflödesanalys på Vattenränna Sedan 

Vattenrännan (se figur 6.23) är en egentillverkad artikel som kommer ifrån A-line i 
Pressfabriken. Operatörerna på arbetsstationen vid delsammanbyggnad beställer artikeln 
via Andon. 

 

Figur 6.26: Värdeflödesanalys vattenränna Sedan 

6.2.5.2.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 2 februari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för vattenrännan (se figur 6.26). I dagsläget existerar fem olika lagerplatser. 
Materialet produceras och levereras i 20 dagars leverans. I det första och stora lagret vid 
gamla S- line fanns det vid observationstillfället 1 300 artiklar. Detaljerna beräknades 
räcka till cirka 21,3 dagars produktion. Lagerplatsen vid delsammanbyggnadsstationen 
för inkommande material fanns det 68 artiklar som beräknades räcka till cirka 1,11 
dagar. Det fanns också ett färdigbearbetat materialställ på anvisad plats med 40 artiklar. 
Dessa räcker 0,66 dagar. Vid anslutning till sidoline dokumenterades det 6 artiklar som 
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beräknas räcka 0,1 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 7 karossidor och därmed 7 
vattenrännor (se figur 6.23).  

Totala värdehöjande tiden blev 6 minuter 
Icke värdehöjande tiden 21 230 minuter (se figur 6.26). 

6.2.5.3 Värdeflödesanalys på Gångjärn Sedan 

Gångjärnet (se figur 6.24) är en egentillverkad artikel som kommer från bandmataren i 
Pressfabriken. Pressfabriken magasinerar artikeln vid gamla S- line. En operatör från 
press - svets hämtar materialet själv därifrån vid behov. De punktsvetsar och pressvetsar 
små rör med gängor i på artikeln och placerar därefter artikeln i rödlådor. När 
operatören har fyllt en pall med 8 stycken rödlådor kör operatören med hjälp av en truck 
själv ut pallen till en uppsamlingsplats för ett tåg. Tåget hämtar materialet och kör det 
till Magasin 12. Operatörerna på arbetsstationen vid delsammanbyggnaden beställer 
artikeln via Kanban. När batchen var färdigproducerad ställs sedan materialstället vid 
sidan av stationen tills behov av den uppstår. När behovet väl uppstår hämtar operatören 
på sidoline sedan materialvagnen och kör den till station. 

 

Figur 6.27: Värdeflödesanalys Gångjärn Sedan 

6.2.5.3.1 Lagernivåer 

Vid dokumenteringstillfället den 1 februari 2005, kartlades den aktuella lagernivån och 
PIA för gångjärn (Se figur 6.27). I dagsläget existerar nio olika lagerplatser. Materialet 
produceras och levereras i 30 dagars leverans. Det första och stora lagret vid gamla S-
line fanns det vid det tillfället 1 400 artiklar. Detaljerna beräknades räcka till cirka 23 
dagars produktion. Vid observationstillfället fanns det inga obearbetade eller bearbetade 
artiklar vid press - svets. Därefter körs artiklarna ut till Magasin 12 och där fanns det vid 
det tillfället 180 artiklar som beräknades räcka i 2,95 dagar. Den lagerplatsen vid 
Delsammanbyggnadsstationen för inkommande material fanns det 45 artiklar. Dessa 
räcker i cirka 0,45 dagar. I anslutning till den stationen fanns även 17 obearbetade 
artiklar som beräknades räcka 0,28 dagar. Det fanns vid tillfället inget färdigbearbetat 
materialställ vid stationen. Vid anslutning till sidoline dokumenterades det 30 artiklar 
som beräknades räcka 0,49 dagar. Konvajern innehöll vid tillfället 8 karossidor och 
därmed 8 gångjärn (se figur 6.24). 

Totala värdehöjande tiden blev 5,9 minuter 
Icke värdehöjande tiden 25 208 minuter (se figur 6.27). 
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6.3 Komponentfabriken/Rehabiliteringscenter 

Komponentfabriken bearbetar och sammanfogar artiklar åt både Monteringsfabriken 
och Karossfabriken. De är Saab Automobiles rehabiliteringscenter, där de som är 
långtidssjukskrivna successivt skall rehabiliteras för att i kunna komma tillbaka till 
arbetet. Kartläggningen genomfördes på grund av att ett antal av de detaljer som 
analyserades förflyttades under kartläggningstiden till Komponentfabriken. Detta för att 
få en mer relevant bild på det framtida tillståndet. 

6.3.1 Verksamheten 

Rehabiliteringscentret är uppdelat i två delar, där finns det en monteringsdel och en 
karossdel med tillhörande maskiner. Gällande karossdelen har de femton olika manuella 
maskiner, som punktsvetsar, kortbågssvetsstationer och bultsvetsstationer. De har idag 
15 stycken heltidsanställda. Det tillkommer även rehabiliteringspatienter som skiftar 
oerhört mycket, men i dagsläget är de 23 personer. Rehabiliteringspatienterna arbetar 
mellan 2 till 8 timmar om dagen. Personalen som är under rehabilitering får ett 
styrketräningsprogram som skall följas. Detta är en del av den rehabilitering som 
företagshälsovården bestämmer ihop med den anställde och dess chef så att patienten 
skall kunna återgå till sitt ordinarie arbete. Två tredjedelar av de heltidsanställda 
fungerar som faddrar, som fadder är den huvudsakliga arbetsuppgiften att lära upp och 
stötta de som är under rehabilitering. De övervakar även så att träningsprogrammen 
följs. De nya rehabiliteringspatienter som kommer ut till rehabiliteringscentret får oftast 
börja med de enklare sammanfogningarna vid monteringsdelen därefter får de avancera 
i verksamheten till respektive avdelning.  

För att rehabiliteringspatienterna skall kunna följa sina träningsprogram finns en 
styrketräningslokal på övervåningen där de har schemalagda träningspass som 
schemaläggs i början på skiftet. 

6.3.2 Förflyttning 

På grund av att de arbeten som Komponentfabriken har haft tidigare, ej har sysselsatt 
personalen tillräckligt och att Karossfabriken även behövde frigöra golvyta beslutades 
det att flytta in en del av press - svets arbeten. 

I och med denna förflyttning ingick det bland annat två maskiner där det fanns 
automatiska muttermatare samt ett antal artiklar. Delar av den personal som fanns 
tidigare att tillgå vid press - svets följde med till Komponentfabriken. Den slutgiltiga 
förflyttningen skedde under vecka åtta. Efter förflyttningen framkom det hur stora 
lagernivåerna egentligen har varit tidigare på press - svets. 
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6.3.3 Beläggning 

Med tanke på att det är ett rehabiliteringscenter är beläggningen på personalen satt till 
80 %. I dagsläget belägger man operatörerna maximalt då Komponentfabriken kommer 
att bli fullt belagd med arbeten efter förflyttningen. Filosofin är att beläggningen skall 
utgå från antalet fast anställda, det vill säga att rehabiliteringspatienter skall ej ingå i 
beräkningarna. I dagsläget är inte fallet så, Komponentfabriken skulle ej klara den 
beläggning de har idag utan rehabiliteringspatienterna. Tanken är att de skall belägga 
maskinerna till 100 % och ej personalen. 

6.3.3.1 Arbetssätt 

Operatörerna arbetar i två eller flera tempon. Detta beror på komplexiteten på de artiklar 
som bearbetas. Varje maskin kan ha upp till femton olika arbeten. De flesta maskinerna 
är uppdelade efter arbetenas karaktär. Till exempel när en artikel skall ha både mutter 
och bult fastsvetsat genomfördes detta i två tempon i två olika maskiner skilda från 
varandra. 

6.3.3.2 Beställning och Materialhantering 

Vid beställning tittar Komponentfabriken på NH-saldot (förrådssaldo) och har en egen 
minimum och maximum nivå som indikerar när de skall börja producera. 
Beställningarna sker via Tandemsystemet, då de skickar en signal till Magasin 13 att de 
nu behöver material. Detta system är ett internt materialhanterings- och 
beställningssystem på Saab Automobile i Trollhättan. Det är truckföraren som beställer 
material när denne ser att platsen för inkommande material är tom. Leveranserna av 
inkommande och utgående material sker med hjälp av ett så kallat tåg. Det går mellan 
fabrikerna och består av ett dragande fordon med ett antal vagnar. Tåget som levererar 
material till och från Komponentfabriken till Magasin 13 går enligt en tidtabell fyra 
gånger per dag.  

Idag använder de endast Kanban på de utgående rödlådorna, och ej på de utgående 
häckarna (stora blå materiallådor i stål). Häckarna är dock de som används mestadels till 
Karossfabriken.  

Vid behov av fler tomma rödlådor eller häckar när ett nytt arbete skall påbörjas ringer 
de och beställer. Detta eftersom det inte fungerar fullt ut med den automatiska 
beställningsrutin som finns idag.  
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6.4 Pressfabriken 

Den huvudsakliga uppgiften för ressfabriken är att klippa och pressa plåtartiklar till 
Karossfabriken och i viss mån även till övriga fabriker som tillverkar Saab Automobiles 
bilar. Plåten anländer till Saab Automobile via tåg och lastbilar i stora plåtrullar i 
varierande längder. Pressfabriken försöker i den mån det går att beställa plåtrullarna i 
lämpliga längder att de är anpassade efter presserierna som pressas. Om detta ej är 
möjligt beställs plåtrullar vars längd räcker till multiplar av presserierna. Om så är fallet 
pressas det antalet som är planerat och resterande av plåtrullen rullas tillbaka och lagras. 

6.4.1 Beläggning 

Gällande beläggningen på Pressfabriken fokuseras det på att presslinerna ej skall stå 
stilla, därav beläggs de med 100 % i den mån det går. Det som är grunden till de 
presserier som tillverkas idag är de inre och yttre ställtider. Pressfabriken använder sig 
av jämförande statistik inom GM fabrikerna där de mäter effektiviteten med bland annat 
SPM (slag per minut). Prioriteringarna gällande storleken på satserna är beroende på 
värdet på artiklarna angående hur lönsamt det är att optimera satserna.  

6.4.1.1 Arbetssätt 

Varje Pressline kan ha upp till 94 olika arbeten. Presslinerna är även uppdelade efter 
arbetenas karaktär. Arbetslagen består av 4 till 12 personer som är uppdelade efter 
presslinerna. Ställgrupperna som arbetar består av 6 personer som sköter A-, C-, D-, och 
E- line, samt även 2 personer som sköter F- line och Klippmaskinen. På Bandmataren 
sköter de ordinarie operatörerna omställningarna mellan arbetena. 

Ställgrupperna skall hinna ta fram de verktygssatser och övrig utrustning som behövs  
för att iordningställa innan nästkommande presserie därefter tar operatörerna ur den 
befintliga verktygssatsen och lägger in den nya med tillhörande inställningar. 

6.4.1.2 Pressplanering 

Planeringen sker med avseende på den dagliga tillverkningsplanen dock med hänsyn till 
MF-saldo. När saldot understiger 1,5 till 2 dagars produktion på prioriterade detaljer och 
tre till fem på små, planerar Pressfabriken in så att en ny serie produceras. Planeringen 
måste dock även innefatta reservdelstillverkningen som de får med 7 veckors varsel 
genom NL-saldot. 

När Pressfabriken pressar för mycket material eller ligger före i planeringen ryms inte 
materialet på ordinarie förrådsplats. Det finns fyra till sex så kallade ”overflow-ytor” i 
Karossfabriken som har just till uppgift att tillfälligt förvara överflödigt material. Ett 
antal köpeartiklar kommer i särskilda fall i månadsleveranser via TTAB därav lagras 
köpartik larna på ”overflow-ytan”. 
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7 Benchmarking 
I detta avsnitt redovisas de undersökningar som genomförts på olika företag angående 
värdeflödesanalys och ständiga förbättringar. 

7.1 Autoliv AB 

En telefonintervju genomfördes med Morgan Svensson1 på logistikavdelningen, Autoliv 
AB i Vårgårda. Arbetet med värdeflödesanalyser legat på is under en period då en 
omorganisation har genomförts. Arbetet har precis startats upp igen och en uppdatering 
av tidigare utförda analyser kommer att göras med syftet att träna nya och gamla 
mentorer inom området för att vara i fullt bruk under hösten år 2005. 

Planerna är som tidigare att det finns tre versioner av analysnivåer: 

• En extern version där kartläggningen når ut till leverantörerna det vill säga man 
kartlägger hela flödet från råvara till färdig produkt. När denna genomförs finns 
representanter med från logistik-, produktions- inköpsavdelningen och kunder, 
leverantörer. 

• En intern version inom företaget eller inom en avdelning. När denna 
kartläggning görs finns representanter från logistik- och 
produktionsavdelningen. 

• En processbaserad version, där logistik- och produktionsavdelningen samt 
produktionsteknikerna medverkar. 

De genomför analyserna utifrån vad de skall arbeta med såsom inriktat mot just 
ledtidsreduktion, reducering av PIA eller processförbättringar. 

Uppföljning av dessa analyser genomförs när ett stabilt läge uppstått på området. Vilket 
innebär att förbättringar har verkställts och produktionen har varit igång ett tag. Vilket 
uppnås i olika tidsperspektiv, dock senast inom ett halvår. 

7.2 Volvo Aero 

Ett studiebesök genomfördes på Volvo Aero i Trollhättan gällande deras användning av 
verktyget värdeflödesanalys. Tillvägagångssättet redovisades av Stefan Johansson2 med 
kollega som arbetade som produktionslogistiker i X-verkstaden. Arbetet med 
implementeringen pågår och är i uppstartsfasen. De har nyligen slutfört en utbildning 
med en konsult som närvarade i tre dagar där de genomförde en analys på en detalj i 
flödet. Kartläggningen genomfördes på detaljens hela flöde från beställning till färdig 
produkt. Närvarande vid denna utbildning var ett antal representanter inom både 

                                                 
1 Morgan Svensson logistiker, 1 april 2005 
2 Stefan Johansson produktions logistiker, 7 april 2005 
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produktions- och logiskavdelningen och de utförde kartläggningen i tvärfunktionella 
grupper. Värdeflödesanalyserna utfördes på plotterpapper med hjälp av post- it- lappar 
som informationsbärare och olika färger på pennor användes för att visualisera 
informationsflödet.  

De såg många användningsområden med detta verktyg, men det som var av största 
intresse för tillfället var att effektivisera produktionsstyrningen. När det gäller 
processförändringar är Volvo Aero oerhört låsta med de avtal som finns gentemot 
kunder. Med den första kartläggningen som genomfördes framtogs ett framtida 
förbättringsförslag vilket innebar en reducering på mer än 50 % av den totala ledtiden 
och en halvering av dess kapitalbindning. 

Inga direkta riktlinjer på hur framtida användning av verktyget skall användas i 
verksamheten har framtagits, utan användningen kommer att ske när de själva anser det 
lämpligt.  
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8 Analyser 
Här redovisas de resultat som framkommit under de analyser som har genomfördes på 
nulägesbeskrivningen.  

8.1 Informationsflödet 

I nuläget koncentreras informationsflödet till MF-saldot och den dagliga 
tillverkningsplanen. Det uppmärksammades att detta saldo inte är tillräckligt 
tillförlitligt, vilket innebär att de har en separat avdelning kallad inventeringen som har 
till uppgift att gå ut i verksamheten och manuellt räkna alla detaljer i lager. Detta görs 
enbart när det uppstår så kallade bristlarm. Differensen mellan MF-saldot och NH-
saldot kan bli så stor som över 600 detaljer utan att detta uppmärksammas. Detta kan 
ställa till med problem i produktionen då vissa avdelningar tillverkar efter MF-saldot. 
Det råder en allmän förvirring idag hos produktionspersonalen gällande de olika 
saldosystemen som finns och dess syfte.  

8.1.1 Kanban 

Det förekommer att Kanbanskortet kommer bort under hanteringen av så väl 
materialhanteraren som operatörerna och lagledaren. Detta kan bero på möjliga 
disciplinära orsaker. 

Då det är för många Kanbankort i omlopp genererar detta till bland annat att när 
truckföraren kommer för att leverera material till arbetsplatsen finns det ej någon plats 
över för inkommande material. Truckföraren får då antingen returnera materialet eller 
stå och vänta tills ledig plats uppstår, detta genererar till ineffektivitet. Även då den 
aktuella cykeltiden för ett Kanbankort är på 2,5 timmar idag och det i sig är ett bra 
utgångsläge, dock motsägelsefullt då antalet Kanbankort i omlopp är för många.  

8.1.1.1 Datasystemet MAL 

Detta är ett bra kontrollsystem över Kanbanskorten då den varnar när korten ej 
inkommer under en viss tidsperiod. 

8.2 Produktions- och materialflöde  

Här beskrivs de brister som framkommit under analyserna som förekommer i dagens 
process som bland annat inte överensstämmer med GM-GMS konceptet. 
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8.2.1 Onödiga lager 

Då artiklarna idag bearbetas i två eller flera tempon på stationerna uppkommer det 
onödiga lagerplatser där emellan. Detta skapar onödigt dubbelarbete och förlänger 
genomloppstiden på detaljerna. 

Under arbetsgången på stationerna bär operatören ett antal artiklar till stationens 
avlastningsbord för att därefter bearbeta artiklarna. Detta är både oergonomiskt för 
operatören med tunga lyft i obekväma ställningar och tar extra tid från operatören. 

Konvajern mellan sidoline och stommeline kan i dagsläget innehålla maximalt 42 
karossidor. Dessa räcker till en halvdagsproduktion. Det skapar onödigt långa ledtider 
och PIA då operatörerna i dagsläget kör mer enligt buffertfyllnad än efter 
tillverkningsplanen. 

Det upptäcktes även att det fanns 32 000 jordpunktsbultar i anslutning till A-stolpe 
stationen. Detta tar mycket arbetsyta i anspråk och den befintliga bufferten räcker till 
nästan ett helt års produktion. Detta genererar till en lång genomloppstid och onödig 
kapitalbindning. 

8.2.2 Satsstorlekar 

De satser som tillverkas idag är på 30 - 40 artiklar per materialställ. Dessa satser räcker 
nästan till en halvdags produktion. Operatören står i dagsläget kvar på stationen i cirka 
en till två timmar tills batchen var färdigproducerad. På grund av detta har lagen svårt 
att planera sin arbetsdag, då de blir stående för länge på en och samma station. Detta 
resulterar i långa genomloppstider och hög PIA. 

8.2.3 Onödig hantering 

Täckplåt främre tillverkas av en extern tillverkare i dagsläget. För att få ett kortare 
värdeflöde som är mer effektivt skulle denna artikel istället tillverkas internt. 

Vid analysen uppmärksammades det även att press - svets själva hämtar obearbetat 
material och lämnar bearbetat material vid ett tågtorg med hjälp av egen truck. De 
behöver en bättre signal och styrning på när de skall börja bearbeta material. Vilket 
generar i onödig lagerhantering då materialet först lagerhålls i gamla S-line för att 
därefter bearbetas. För att slutligen lagras ute i Magasin 12 innan det går ut till 
förbrukningsplatsen. 

Vid delsammanbyggnad Sedan är idag arbetsoperationen simpel, då detaljerna fixeras 
endast med en enkel handjigg och sammanfogas ihop med två svetspunkter. Det skulle 
generera ett enklare och effektivare flöde om detaljerna laddas direkt i line. 
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8.3 Komponentfabriken 

Eftersom det är ett rehabiliteringscenter i första hand är verksamheten komplex. Det 
skulle krävas betydligt mer arbete och tid för att åstadkomma några bra förändringar på 
denna verksamhet.  

Förbättringsförslag som har uppkommit under arbetets gång följer enligt nedan. 

8.3.1 Beläggning 

På grund av att beläggningen är ojämn på skiftena var förslaget att fördela patienterna 
efter behovet. Detta kunde dock avfärdas på grund av två orsaker, den första orsaken är 
att patienterna idag går sitt ordinarie skiftpass. Detta för att kunna bibehålla sin sociala 
funktion inom sitt lag vid sin ordinarie arbetsplats. Det är önskvärt att patienten är 
närvarande vid till exempel lagmöten och dylikt samt att patienten skall ha möjlighet att 
ha kontakt med sitt lag. Detta för att underlätta övergången till sin ordinarie arbetsplats 
när rehabiliteringen är avslutad.  

Den andra orsaken är att vid årsskiftet 2004/2005 infördes det en ny lag om särskild 
sjuförsäkringskostnad. Denna lag innebär att arbetsgivaren får ett 
medfinansieringsansvar på femton procent av sjukpenningskostnaden för de anställda. 
Detta gäller så länge hel sjukpenning betalas ut till arbetstagaren. Ansvaret upphör om 
den anställde beviljas rehabiliteringspenning eller kommer tillbaka till arbetet på deltid. 
(Regeringskansliet information Rosenbad [15]). 

Detta medför att Saab Automobile kommer att få betala mångmiljonbelopp enbart för 
detta ändamål. Om däremot personen ifråga är under rehabilitering eller arbetsträning 
undgår Saab Automobile denna kostnad för just den anställde. I dagsläget har de 300 
långtidssjukskrivna. Detta kommer att medföra att antalet rehabiliteringspatienter 
kommer att öka drastiskt inom den närmaste framtiden. Därmed kommer belastningen 
förhoppningsvis vara mer balanserad än vad den är idag. 

Eftersom de arbetar i två eller flera tempon på de maskiner som finns att tillgå vore det 
lämpligt att reducera antalet tempon för att minska PIA, antalet buffertar och reducera 
lagernivåer. Detta arbete skulle vara så omfattande på grund av att största delen av 
maskinerna är belagda med många olika arbeten. Det skulle även behövas 
nyinvesteringar på maskiner och i dagsläget är det ej aktuellt.  

8.3.2 Beställning och materialhantering 

Beställningar görs utifrån en manuell kontroll av NH-saldot via Tandemsystemet. Detta 
är oerhört olämpligt, eftersom saldot är långt ifrån tillförlitligt. Detta beror till stor del 
på disciplinära orsaker. Personalen hämtar ut material för reservdelar och dylikt utan att 
rapportera in det i systemet. 

Operatören/Truckföraren går på minimum och maximum på sina interna lagernivåer när 
beställningar görs. Detta resulterar i att det alltid ligger material i det interna lagret både 
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inkommande och utgående. Detta går emot Lean production grundfilosofi, eftersom det 
är önskvärt att ha ett sugande flöde baserat på beställningar. I nuläget har de i stället ett 
tryckande flöde baserat på lagernivåer.  

Idag körs utgående material till Magasin 13 med hjälp av tåget för omlastning och 
eventuell lagerhållning. Omlastningen sker på grund av att de nuvarande vagnarna på 
tåget är för höga för att komma in i verksamheten på Karossfabriken. Detta på grund av 
att viss reservdelstillverkning till 93 Classic fortfarande görs på Komponentfabriken som 
behöver det utrymmet på vagnarna.  

I dag sker en viss bristbeställning av rödlådor och häckar via telefon. Detta är inget 
effektivt arbetssätt eftersom det egentligen skall gå via Tandemsystemet. Om detta 
fungerade fullt ut skulle det skapa ett mer kontinuerligt flöde.  

Tåget går i dagsläget endast fyra gånger per dag. Detta genererar till att satsstorlekarna 
på Komponentfabriken är onödigt höga på grund av att Karossfabrikens 
produktionsbehov måste täckas mellan tågavgångarna. 

Vid bearbetning av material tas en till två häckar från inkommande material till 
arbetsstationen. Där bearbetar de hela häcken med en gång, och det kan ta lång tid. 
Detta resulterar i att lagernivåerna på utgående material är onödigt hög. 

8.4 Pressfabriken 

Att producera mindre serier i nuläget från Pressfabriken blir svårt. Pressfabriken 
behöver arbeta mer med inre och yttre ställtider. De försöker dock beställa plåtrullar för 
en sats, eller multiplar av den i den mån det går.  

Arbete med reducering har skett under en tid och kommer att fortsätta. Detta beror även 
en del på beläggningen. Pressfabriken har även krav på sig att hålla en viss effektivitet, 
som mäts bland annat i SPM (slag per minut). Beroende på värdet på detaljen har de 
olika hög prioritering på hur stora satser man anser lönsamt. Exempelvis A-line där de 
flesta av detaljer som följts i detta projekt kommer ifrån har en ganska låg omsättning. 
Dock skall man ta i beaktning att alla dessa små detaljer blir en ansenlig mängd med 
stort värde och där man kan åstadkomma mycket. 

Idag har Pressfabriken problem med överproduktion på ett antal detaljer, vilket 
genererar till höga lagernivåer. Gällande pressning av serier använder de sig utav 
minimum nivåer, vilket ligger mellan 1,5 - 2 dagars perioder på de flesta detaljerna, 
mindre artiklar ca 4 dagar. Vilket innebär att detaljerna i lager räcker mellan 4-50 
dagars produktion. Inventering genomförs var 12: e dag för att kontrollera förrådssaldo 
och dylikt. Pressfabriken går mycket på snitt per line, ej enskilda detaljer. Tvärtemot 
vad Karossfabriken gör.  

Till exempel när det gäller problematiken med den gamla vattenrännan och gångjärnet 
som genererade till vattenläckage. På grund av storleken på bufferten kördes den 
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fortfarande i produktion med två extra operatörer per skift som kontrollerade och 
justerade den felaktiga produkten i monteringen. Detta även om vetskapen fanns att det 
var problem med just vattenläckage och att den nykonstruerade vattenrännan fanns att 
tillgå och var färdigpressad. Men ingen ville ta skrotkostnaden för den befintliga 
detaljen så de körde produktionen enligt planerat tills den felaktiga vattenrännan var slut 
på lager.  
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9 Resultat av analys 
I detta avsnitt redogörs de slutsatser som framkommit under resultat av analyser och 
lösningsförslag. 

Den fördjupning och fokusering som genomfördes i detta arbete genererar otroligt 
mycket i sista änden, men beklagligt nog har sällan personalen tid att genomföra sådana 
här projekt. Det sker i dagsläget mycket fokusering på head-count. 

Feedback gällande förslag: att de får tillbaka förslagen oavsett avslag eller inte med en 
utförlig förklaring. Detta sker sällan i dagens system. Detta kan till viss mån nyttjas till 
utvecklingssyfte och utbildning av personalen då de får veta vilka brister förslagen 
innehöll. 

9.1 Informationsflödet 

Differenserna mellan de olika saldona beror bland annat på disciplinbrister bland 
personalen. Det förekommer att de glömmer av att bocka material vid hämtning i 
magasinen. Då personalen dessutom utför till exempel kassationer och kvalitetstester tar 
det tid innan dessa kommer in i systemet. Detta kan medföra materialbrister i flödet. 

En annan orsak till detta är när leveransavdelningen skriver ut en extern beställning på 
material så kan det ta en timme till en vecka innan materialet levereras. Detta innebär att 
materialet ej längre finns med i NH-saldot, dock i MF-saldot. Det kan med andra ord 
finnas material tillgängligt vid förrådsplatsen som ej kan utnyttjas i den dagliga 
produktionen. 

Den allmänna förvirringen som råder beror på komplexiteten av systemen. Det är få 
som har kunskap och en helhetsbild på dess funktioner. 

9.2 DS sammanbyggnad på Kombisidor 

För att hjälpa laget planera sin arbetsdag kan en Andon tavla vara en lösning. Då det 
finns en tom materialvagn att börja fylla triggas en brytare. Antingen manuellt eller per 
automatik, då lyser en viss lampa på Andon tavlan och operatören ser då att det är dags 
att börja bygga.  

9.2.1 Onödiga lager 

Det mest självklara alternativet till att reducera antalet lager och processer var en 
eventuell förflyttning av detaljerna in i sidoline för att automatisera stationen och 
reducera genomloppstiden. Men möjligheterna för detta var oerhört begränsat då 
detaljerna ligger i en trång position i jiggen på grund av karossidans utformning. Även 
om möjligheten skulle finnas kommer den nuvarande svetstången inte komma åt att 
punktsvetsa detaljerna. Det skulle kunna vara möjligt att lägga in dem som en egen jigg 
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i line, dock tillkommer då en viss operationstid och en kostnadsfråga som inte är aktuell, 
då lönsamheten är tveksam. Se figur 9.1 för exempel på en analys över ett framtida 
tillstånd. På grund av att förbättringarna är likvärdiga på de framtida analyserna och inte 
tillföra denna rapport ytterligare värde finns endast några exempel med i rapporten.  

Då detta alternativ förkastades var det andra alternativet att genomföra en förbättring av 
den befintliga stationen. För att kunna reducera de onödiga lager som finns på 
stationerna mellan tempona har ett förbättringsförslag utarbetats på en ny layout. Denna 
layout innefattar hela produktionsytan, det vill säga A-, C- och D-stolpe stationerna. Se 
bilaga J över detta förslag. Mycket arbete och fokus har lagts på operatören. Materialet 
kommer närmare i anslutning till stationen i bekväm räckvidd till ett litet arbetsbord. 
Detta gör att operatören inte behöver lyfta och bära material. Denna lösning resulterar i 
en reduktion totalt på 1,72 minuter per bil. Reduktionen på A-stolpe blir cirka 30 
sekunder per cykel och resulterar då i 57,7 minuter per batch. Detta är en reduktion med 
50 minuter. Förändringen består främst i att operatören arbetar i ett tempo istället för tre. 
Se bilaga F för utförlig arbetsbeskrivning. På C-stolpe sker en reduktion på 18,5 
sekunder per cykel och den totala tiden per batch blir istället 51 minuter. Detta är en 
reduktion på totalt 9,25 minuter. Se bilaga G för utförlig arbetsbeskrivning. D-stolpes 
reduktion blir ungefär 58 sekunder per cykel och den totala tiden blir då 74,5 minuter 
per batch. Detta är en reduktion på 29 minuter. Om cykeltiden skulle önskas reduceras 
ytterligare finns möjligheten att flytta ut tempo tre till komponenten. Då blir istället 
cykeltiden 74 sekunder per detalj, en sammanlagd reduktion på 37 minuter per Batch. 
Alltså ytterligare 8 minuter frigörs. Se bilaga H för utförlig arbetsbeskrivning. 

 
Figur 9.1: Framtida tillstånd Fästramen 

Då operatörerna vill tillverka enligt buffertfyllnad på sidoline är rekommendationen att 
minska antalet platser till 30 till en början. Detta räcker då till cirka en tredjedels 
dagsproduktion. En viss frikoppling mellan linerna är dock nödvändig då laget även har 
hand om delsammanbyggnaderna. De har haft problem med att det har förekommit 
störningar på sidoline förut och detta har då resulterat i många karossidor i bufferten.  

De jordpunktbultarna som fanns i lager på stationen kan införas som en Kanban artikel 
och anlända till stationen i en liten rödlåda. Satserna kan då portioneras ut i lämplig 
mängd. Då uppnås betydligt högre omsättningshastighet på bultarna och de kan 
användas på ställen där de behövs bättre. 

9.2.2 Satsstorlekar 

Dagens satser är på 30 - 40 artiklar per materialställ. Dessa rekommenderas att reducera 
till cirka en sjättedels dagsproduktion till att börja med. De stora satserna är idag ett 
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problem i lagen så med mindre satser skulle det bli lättare för dem att planera sitt arbete. 
Det skulle även ha positiva effekter på PIA.  

9.2.3 Onödig hantering 

Då täckplåt främre är köpartikel idag är rekommendationen att tillverka den internt igen. 
Det framkom under analysen att denna artikel har producerats internt förut men då krav 
på head-count förelåg valdes denna detalj att inhandlas externt. Det är dock inte aktuellt 
i dagsläget att tillverka den internt då karossen ej har personal att utföra arbetet. Dessa 
kostnader måste i nuläget vägas mot kostnaden att anställa en eller två personer per år 
och anses då inte lönsamt. Detta förbättringsförslag rekommenderas att ta i beaktning 
vid framtida omstruktureringar, då det krävs extra hantering och administration av 
inkommande material från externa leverantörer. Pressfabriken har dessutom berört 
denna artikel under sina cost reduction studier och kommit fram till att det är lämplig 
och lönsam artikel att egentillverka igen.  

9.3 Kalkylering ombyggnad av Kombistationerna 

Dessa siffror är framtagna med hjälp av Peter Tallberg3 och Stefan Jakobsson4. 

9.3.1 Kalkylering gällande eventuell ombyggnad 

Då det är sammanlagt 4 punktsvetsar som behöver förflyttas i detta förslag tillkommer 
en hel del elektriska kostnader. Peter Tallberg räknade på att detta skulle ha en kostnad 
mellan 40 000 – 50 000 kronor. Kravet Saab Automobile har på en investering är att den 
skall lönsam inom ett år, det vill säga att pay back tiden är på de påkommande sex 
månaderna.  

9.3.2 Kalkylering gällande eventuell lönsamhet 

Sparar per cykel: 
A-stolpe  30 sekunder 
C-stolpe 27 sekunder 
D-stolpe 45,8 sekunder (med sälenplåten) 
 

bilperminuter72,1
60

)8,452730(
=

++
 

Daglig tillverkningsplan ligger på ett snitt 92 bilar per dag.  

dagperminuter4,1569272,1 =×  

                                                 
3 Peter Tallberg Projektledare mekanik och lyftanordningar 
4 Stefan Jakobsson produktionsberedare 
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De tillverkar bilar 222 dagar per år.  

årperminuter8,720342224,156 =×  

Operatörskostnaden per minut ligger idag på 15,87 kronor.  

årperkronor10,01955187,158,34720 =×  

Då ombyggnadskostnaden beräknas till 50 000 kr generar detta i en vinst på 

årperkronor0005015000010019551 ≈−,  

Paybacktiden blir cirka 20 arbetsdagar  

arbetsdagperkronor2482
222

10,551019
≈ rarbetsdaga

dagarbkr
kr

15,20
./2482

50000
≈  

9.4 DS sammanbyggnad på Sedansidor 

Det kontrollerades om det var möjligt att lägga in detaljerna i den befintliga jiggen i 
line. Detta såg ut att kunna genomföras med hjälp av en mindre justering, men då det är 
en känslig del av sidan skulle det behövas utförliga provningar för att få rätt inpassning 
av sidoplåt yttre som skall på. Detta skulle kunna bli mycket kostsamt. Ett annat 
alternativ var att med hjälp av en extern jiggenhet vid sidan av den ordinarie. Men 
kostnader behöver dock vägas och utprovningar genomföras för att få ut en lämplig 
plats för detaljen. Se figur 9.2 för exempel på en analys över ett framtida tillstånd. 

 

Figur 9.2: Framtida tillstånd Gångjärn 

Tidsbesparingen om förslaget verkställs genererar till cirka 30 sekunder per cykel. Den 
största reduceringen av tiden bestod av gångtid, hantering och operatörstid. 

9.4.1 Kalkylering gällande eventuell besparing 

Sparar 30 sekunder per cykel. 

bilperminuter28,0
60
30

=  

Daglig tillverkningsplan ligger på ett snitt 60 bilar per dag.  

dagperminuter306072,1 =×  
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De tillverkar bilar 222 dagar per år.  

årperminuter660622230 =×  

Operatörskostnaden per minut ligger idag på 15,87 kronor.  

årperkronor70010587,156660 ≈×  

Då ombyggnaden ej har skett och är under utvärdering och utprovning så finns ej en 
aktuell siffra på denna kostnad. Dock kan en ungefärlig besparing räknas fram till cirka 
105 700 kronor. 

9.5 Komponentfabriken 

Nedan följer de lösningsförslag som utarbetats under arbetets gång. 

9.5.1 Onödig hantering 

Istället för att flytta runt material mellan stationerna som skapar onödiga mellanlager 
och PIA, borde de i möjligaste mån reducera antalet tempon. Detta kan ske genom byte 
av stift på stationerna istället för att flytta runt materialet till nästkommande maskin. 
Ställtiderna för detta är försumbara i sammanhanget.  

Om det befintliga systemet önskas förbättras kan en reducering av omlastningen och 
magasineringen ske. Genom att minska höjden på dagens materialvagnar kan beställt 
material köras direkt ut till förbrukningsplatsen i produktionen. Detta har ej varit möjligt 
tidigare eftersom Komponentfabriken fortfarande producerar reservdelar till 93 Classic. 
Men dessa produceras numera endast på övertid i begränsad mängd. 

9.5.2 Satsstorlekar 

I dagsläget producerar Komponentfabriken onödigt stora satser. För att kunna åtgärda 
detta måste pressarna reducera antalet detaljer i emballagen. Det beror även på att de 
måste producera material som motsvarar täcktiden mellan tågtiderna. Detta kan lösas 
med ett tvåkortskanbansystem. Genom minimala satsstorlekar kan ledtiderna minimeras 
och det leder till lägre kapitalbindning, kortare leveranstid, ett bättre flöde genom 
produktionen som minskar köerna och lagren. Det blir dessutom större flexibilitet. 

9.5.3 Införande av tvåkortsKanban 

Enligt Kent Carlsson5 och Claes-Göran Lorentzon6 skulle det inte vara några problem 
att tillverka i mindre satser. Ett utav problemområdena är att de behöver tillverka så 
stora satser att det täcker tågtiderna. Men även på grund av den ojämna belastningen 
under dagen är tillverkningsfrekvenserna väldigt oregelbundna. Den ojämna 

                                                 
5 Kent Karlsson, operatör Komponentfabriken 
6 Claes-Göran Lorentzon, avdelningschef Komponentfabriken 
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belastningen är på grund av att det är ett rehabiliteringscenter, därav är bemanningen 
som högst i början av ett skift.  

En möjlig lösning på detta kan vara införande av tvåkortsKanbansystem. Kvaliteten 
skulle bli bättre eftersom det blir lättare att lokalisera felaktiga detaljer i mindre satser. 
Det blir lättare att styra Komponentfabriken som skulle få ett mer tillförlitligt system för 
när de skall producera och det blir ett kontrollerat antal detaljer i hela flödet. Det medför 
att det ej uppstår brist i början av flödet samtidigt som sista stationen i 
produktionskedjan har ett stort lager. 

9.5.3.1 Funktion 

När ett emballage är tomt skickar operatören in ett transportkanbankort till magasinen. 
Magasinet i sin tur hämtar det beställda emballaget. Det tillverkningskanbankort som 
ligger i det fulla emballaget tas ur och ett motsvarande transportkanbankort placeras i. 
Emballaget körs därefter ut till station och denna process upprepas efterhand. De 
tillverkningskanbankort som avskilts skickas ut till Komponentfabriken i ett tomt 
emballage, alltså till den enhet som producerat detaljerna. När Komponentfabriken 
mottagit ett förutbestämt antal kort får de producera det antal som beställts.  

När detaljerna är färdigproducerade placeras tillverkningskanbankortet överst i 
emballaget och skickas ut till magasinet. Denna cykel upprepas efterhand. 
Komponentfabriken kommer att ingå i den ordinarie Kanbanslingan.  

För att reducera tåget och därmed kunna tillverka mindre satser skulle ett ”omvänt” 
Andon vara ett alternativ för hämtning av de färdiga häckarna med material. Operatören 
trycker då på en Andonknapp som sänder en signal ut till truckförarna. De kommer 
sedan och hämtar den färdiga häcken. 

9.6 Pressfabriken 

Pressfabriken behöver se över sina prioriteringar och mål eftersom de inte skall ha som 
sitt högst prioriterade mål att vara den bästa Pressfabriken inom General Motors, utan se 
till Saab Automobiles bästa. Bara för de är den bästa Pressfabriken i Europa behöver 
inte betyda att det gynnar fabriken som helhet. 

Lösningsförslaget är att minska lagernivåerna även på de små och lågt prioriterade 
artiklar. Detta kan genomföras med att reducera SPM med hänsyn till den verkliga 
dagliga tillverkningsplanen. Detta kan även leda till mer lätthanterliga och mindre 
emballage för operatörerna i Karossfabriken, eftersom pressoperatören får mer tid till att 
sortera materialet. Risken minimeras att materialet blir inkurant med exempelvis stora 
skrotkostnader som följd. 

Gällande skadeverkan med vattenläckage på vattenrännan hade kunnat reduceras med 
detta upplägg. 
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10 Implementering 
I detta avsnitt presenteras implementeringsförslaget av värdeflödesanalys som verktyg.  

Första skedet för implementeringen av verktyget var att tillhandahålla en utbildning för 
produktionstekniska personalen på avdelningen PKT. Detta för att ge dom 
förutsättningar och kunskaper för att kunna agera som förbättringsstöd och fortsätta 
implementeringen av verktyget i organisationen.  

Det är viktigt att ledningen är positiv till verktyget och det nya arbetssättet för bästa 
implementationsmöjlighet. 

Implementeringen kan delas upp i fem faser. Dessa är introduktions-, försöks-, 
införande-, expansions- och integrationsfasen.  

• Introduktionsfasen  
Ledningen är nyckelpersoner i denna fas. Det är viktigt att de har en 
medvetenhet och förståelse för implementeringen av verktyget 
värdeflödesanalys. Detta för att visa att de ställer sig bakom det kommande 
förändringsarbetet och att det har en hög prioritet. För att åstadkomma detta sker 
en kort informativ utbildning för ledningen. 

• Försöksfas  
Det är viktigt att starta införandet av verktyget i en liten och avgränsad skala 
med hjälp av erfarenheterna från utbildningen och dokumenteringen av 
pilotprojektet. Sedan skapa ett engagemang för det nya arbetssättet hos 
ledningen och övriga medarbetare. Detta uppnås genom utbildning och 
fördelning av de nödvändiga rollerna för det fortsatta arbetet. Utbildningens 
syfte är att ge dessa personer de nödvändiga kunskaper som behövs samt 
påverka inställning och attityd till verktyget. De roller som tillsätts i den här 
utvecklingsfasen är: Karossfabrikens chef som förbättringsansvarig och 
produktionsteknisk personal som förbättringsstöd. 

• Införandefasen 
I denna fas skall övriga roller tillsättas, utbildas och tid avsättas för det fortsatta 
arbetet. Införandet skall ske stegvis för att kunna koncentrera resurserna på ett 
begränsat område för att få en noggrann uppföljning, styrning och därmed skapa 
mer intresse och erfarenhet av verktyget. Övergångsperioden skall dock ske 
under en begränsad tidsrymd detta för att ej falla tillbaka till tidigare rutiner.  

• Expansionsfasen 
Under denna fas skall införandet utökas och omfatta hela Karossfabriken och 
introduktionsfasen kan utökas till övriga interna fabriker. Här är avsikten att 
utöka och vidga användandet av verktyget, samt garantera att de påbörjade 
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projekten slutförs och dokumentering och uppföljning sker. Detta för att bidra 
till en fortsatt utveckling och optimering för användningen av verktyget.  

• Integrationsfasen 
Under denna fas skall användandet av verktyget genomföras till en naturlig del 
av det dagliga arbetet. Detta genom att systematiskt införa användandet som en 
rutin i det ordinarie arbetet. (Ständiga förbättringar [16]). 

10.1 Ansvarsfördelning 

Varje enhet skall verka för motivation och engagemang. Den lämpligaste 
ansvarsfördelningen anses vara följande: 

Fabrikschefen  

Har det övergripande ansvaret och skall förstå innebörden av verktyget. 

Avdelningschef - Förbättringsansvarig 

Skall ha generell kunskap om värdeflödesanalys som verktyg. Då det gäller 
presentationer gentemot övriga fabrikschefer samt inom den egna fabriken. 

Produktionstekniska avdelningen – Förbättringssamordnare 

För att optimera användandet av verktyget i verksamheten så fungerar den 
produktionstekniska avdelningen som en supportfunktion för verksamheten. För 
att åstadkomma detta skall de ha en bra kunskap om värdeflödesanalys som 
verktyg då det skall ingå som en del i förbättringsarbetet. De skall även besitta 
en sådan kunskap om detta verktyg för att kunna ge det stöd som är erforderligt i 
den dagliga verksamheten. 

Produktionsledare - Förbättringsledare 

Skall ha en oerhört bra kunskap om värdeflödesanalys som verktyg och kunna 
använda det fullt ut. De skall tillhandahålla fördelning av förbättringsprojekt. 

Arbetslaget 

Skall ha en bra kunskap om värdeflödesanalys som verktyg och kunna 
genomföra kartläggningar av detaljer inom sitt eget ansvarsområde. Färdiga 
analyser och eventuella förbättringsförslag skall presenteras av lagledaren direkt 
till produktionstekniska avdelningen. 

(Ständiga förbättringar [16]). 
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10.2 Att tänka på vid implementering 

Det är oerhört viktigt att ledningen är involverad och engagerad genom hela processen 
och verkligen tror på verktyget som en del i verksamheten och bli ett naturligt inslag i 
arbetet med ständiga förbättringar. Visar inte ledningen medarbetarna sitt engagemang 
finns risk att hela satsningen går om intet. När en implementering sker skall alla bli 
informerade. Detta för att ej glömma någon del av organisationen för det kan resultera i 
att den glömda delen ej får den motivation som behövs för införandet. Informationen 
skall även ha till uppgift att engagera, motivera och övertyga alla medarbetare om varför 
införandet skall ske.  

För att ge medarbetarna förutsättningarna att kunna använda sig av verktyget i sitt 
dagliga arbete krävs en utbildning som ej är för kort och knapphändig. Det är viktigt att 
de får en förståelse för verktyget och dess användning under utbildningen.  

De inledande projekten skall prioriteras efter dess omfattning, så att det ej blir för stora 
och övermäktiga. Då finns risk att motivationen och engagemanget minskas drastiskt. 
Det är även viktigt att prioriteringsaspekterna läggs till största delen på de aktuella 
problemområden som finns i dagsläget. 

Genom noga planering och förberedning inför implementeringen och med ovanstående i 
beaktning så underlättas införandefasen. 

10.2.1 Drivkrafter 

Många av de goda idéer och uppslag på förbättringar som krävs för att nå framgång 
finns vanligen bland medarbetarna. Genom att medarbetarna är starkt involverade i 
förbättringsarbetet skapas naturliga drivkrafter och forum för att föra fram och 
genomföra sådana idéer och uppslag. För att motivera denna drivkraft kan en 
belöningsmodell utformas. Detta kan genomföras genom att utveckla lönestegen, då 
operatören fått kunskap och erfarenhet av att nyttja verktyget i sitt arbete och därmed 
påverkar sin lön.  

Detta genererar även till att förbättringsanslagen till förslagsverksamheten kommer att 
öka när operatörerna med detta verktyg får en annan helhetssyn på sin verksamhet än 
vad de innehar i dagsläget.  

10.2.2 Kriterier 

Med hänsyn till behov och intresseområden skall det finnas tydliga resultat och mätbara 
mål tillgängliga. Detta för att få en relevant input gällande bland annat kostnader, 
effektivitet, PIA och ledtidsförkortning. (Ständiga förbättringar [16]).  
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10.3 Utbildning 

Genom denna utbildning lära medarbetarna om fel och brister, dels hur man aktivt 
arbetar gemensamt för att hitta problemområden. På detta sätt kan effektiviteten ökas, 
det vill säga att medarbetarna får en större förståelse för betydelsen av att identifiera 
kroniska problem. Detta för att inte bara små och synliga problemområden tillfälligt 
fokuseras. En annan effekt är att utbildningen kan utveckla individernas förmåga att 
identifiera, utveckla och formulera bra förbättringsförslag.  

Utbildningen skall därmed: 

• Utföras av den produktionstekniska avdelningen som även skall tillhandahålla 
utbildningsmaterial (se bilaga K), stöd och expertisråd.  

• Ske successivt genom verksamheten i Karossfabriken inom tre månader. Detta 
för att intensifiera användandet av verktyget för att förankra det till en naturlig 
del i det dagliga arbetet.  

• Även påverka och engagera och söka de argument och exempel som attraherar 
den aktuella målgruppen. 

• Innehålla både teori och praktisk tillämpning för att skapa en omedelbar 
tillämpning av verktyget och därigenom få erfarenheter av användandet. 

• Vara tillräckligt omfattande och konkret för att ge medarbetarna 
grundförutsättningarna för att kunna uppfylla de krav som ställs på dem. 

(Ständiga förbättringar [16]). 

10.3.1 Erforderlig kunskapsnivå 

Fabrikschefen – bas kunskap 

Avdelningschef – god kunskap 

Produktionstekniska avdelningen – mycket god kunskap 

Arbetsledaren – mycket god kunskap 

Arbetslaget – god kunskap 

10.4 Förslagsverksamheten 

Förslagsverksamheten är en viktig del i den totala verksamheten på Saab Automobile. 
Därav gäller det att ge medarbetarna förutsättningarna att lämna in bra, realistiska och 
konkreta förslag. Detta verktyg ger dem ytterligare kunskaper för att skapa en bättre 
helhetssyn på sin verksamhet och dess potentialer. För att bibehålla engagemanget och 
intresset hos medarbetarna gäller det att de får en snabb kvittens på inlämnade förslag. 
Vilket innebär att inom en vecka skall en kvittens på dess status sändas till avsändaren. 
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På denna skall resultatet av en första bedömning av förslaget genomföras så som att de 
beslutar om en åtgärd, avslag eller fortsatt utredning.  

Vid kvittensen ser medarbetaren att förslaget har framkommit och att någon har 
ansvaret för att driva frågan vidare. Detta är en oerhört viktig del i förslagsverksamheten 
för att främja en utvecklande organisation. 
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11 Rekommenderat Arbetssätt för värdeflödesanalys 
I detta avsnitt redogörs det arbetssätt som utarbetats för ett framtida arbete med 
verktyget värdeflödesanalys.  

I dagsläget är trenden tydlig att varje område ansvarar för sina uppgifter så som 
materialhanteringen är ansvarig för material, leveransavdelningen är ansvarig för att få 
produkterna levererade i tid, kvalitetsavdelningens chef är ansvarig för att antalet 
kvalitetsfel inte överskrider acceptabel nivå och så vidare. Men ingen har ansvaret för 
kostnader, kvalitet och leveransprecision för just den enskilda detaljen från start till mål. 

Istället behöver organisationens alla ledarnivåer, från verkställande direktör till 
lagledare i produktionen, hjälpa till och stötta för utvecklingen av förmågan att skapa 
effektiva och kundorienterade värdeflöden. Detta åtgärdas inte genom några minuters 
diskussion på veckomöten utan måste vara en naturlig del av det dagliga arbetet. 

Den som kommer att ha det totala ansvaret för produktens kostnad, kvalitet och 
leveransprecision är förslagsvis den utsedda projektledaren. Som även arbetar med det 
framtida önskvärda tillståndet genom att kartlägga och leda utvecklingen.  

Det behövs mått- och mätetal för lagens prestationsförmåga som är mer 
processorienterade så som mer fokus på ledtider, ergonomiska aspekter, 
produktionsstörningar och leveranssäkerhet. Detta är betydligt bättre mätetal i längden 
än de traditionella ekonomiska som till exempel utnyttjande av anläggningar och 
maskiner. Mätetalen skall i första hand ge stimulans till produktionslagen i flödet och 
därefter förse företagsledaren med rätt information för att kunna ge bra underlag för 
beslut. Detta innebär ett mätbart tal som skall vara en beskrivning av observationer och 
sammanfattas med hjälp av siffror eller ord.  

De skall ha till syfte att: 

- följa upp - stödja - skapa mervärde 

- förbättra - förstärka - renodla 

- förenkla - dimensionera - kommunicera 

- förklara - påskynda - säkra 

- ta beslut - ompröva - styra 

- tydliggöra - fördela resurser - engagera 

- lära av   
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De mått- och mätetal som Saab Automobile rekommenderas använda är följande  

• Totala värdehöjande respektive icke värdehöjande tiden [minuter] 

• Andelen mellan totala värdehöjande respektive icke värdehöjande tiden [%] 

• Ledtidsreduktion [%] 

• Minimum respektive maximum nivåer på lager [antal] 

• Minimala och maximala spridningar på lagernivån [antal] 

• Personlig utveckling [antal genomförda analyser per person] 

• Cykeltidsreduktion [min] 

• Tidsbesparing [minuter per bil] 

• Besparing [kronor] 

• Payback tid [arbetsdagar] 

De mätbara målen som skall ställas upp är maximal  

• genomloppstid 

• ledtid 

• lagernivå och dess spridning 

För rekommenderat tillvägagångssätt se figur 10.1. (Lära sig se [5], Mått och mål – en 
introduktion till att mäta kvalitetsmål [17]). 

11.1 Val av analysobjekt 

Det finns ett antal användningsområden för verktyget värdeflödesanalys beroende på 
vad som är av intresse. Då verktyget är oerhört användbart inom många områden. 

De olika objekt som kan analyseras är förslagsvis: 

- Ledtid - Cykeltid - Produkter I Arbete 

- Genomloppstid - Ergonomi - Informationsflöde 

- Transporter - Processer - Line flöden 

- Produktfamilj   

När valet av analysobjekt är fastställt utses en tillfällig projektledare. Detta för att 
delegera ut arbete till övriga deltagare i projektet och ansvara för att projektet 
framskrider enligt plan. Val av analysobjekt eller arbetsområde rekommenderas att 
prioritera efter behov, förbättringspotential och utgå från kundens perspektiv. Det kan 
exempelvis innefatta en viss grupp av artiklar som har ett liknande flöde genom 
processerna nedströms. 
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Prioritering skall ske enligt följande: 

1. Akuta problem 

2. Kvalitetsproblem 

3. Larmlistor 

4. Materialbrist 

5. Stopplistor 

6. Kostnader 

7. Stora volymer 

8. Särskilda kundbehov 

 

Figur 11.1: Tillvägagångssätt vid värdeflödesanalys  

11.2 Kartläggning över nuvarande tillstånd 

Syftet med denna kartläggning är att upptäcka orsaker till slöseri och eliminera dessa 
genom att skapa ett effektivt och lönsamt värdeflöde. Det första som måste fastställas är 
projektets begränsningar och vilken information som är relevant och av värde. Det vill 
säga vart värdeflödesanalysen påbörjas och vart i processen den avslutas. Det är mellan 
dessa ändpunkter som kallas produkternas flöde från dörr till dörr. Problem kan uppstå 

Val av analysområde 

Kartläggning över nuvarande tillstånd 

Önskvärt framtida tillstånd 

Handlingsplan 
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om ett för stort spektra väljs till en början, då flödet kan bli ohanterligt stort och 
komplext. Det kan då löna sig att bara kartlägga en utvald del av flödet.  

11.2.1 Tillvägagångssätt 

De hjälpmedel som är nödvändiga vid en kartläggning är: 

- Blyertspenna - Papper 

- Miniräknare - Stoppur 

Värdeflödeskartan skall ritas för hand med en blyertspenna. Genom att rita för hand och 
kartlägga flödet själv ökar förståelsen hur material och information flyter genom 
processerna.  

Då en kartläggning skall genomföras gör enligt följande:  

1. Lokalisera utvalt analysobjekt. 

2. Kartläggningen börjar med en promenad längs flödet som påbörjas vid vald 
slutpunkt och går uppströms. Detta för att den process som är närmast länkad till 
kunden är den länk som bestämmer takten för alla processer uppströms. 

3. Fråga berörd operatör om det valda analysobjektet och undertiden rita en grov 
skiss för att kunna få en överblick hur flödet fungerar.  

a. Räkna alla lager manuellt, även otillåtna. Alltså ej använda befintligt 
informationssystem 

b. Kartlägg alla processer och dess cykeltider, både för operatör och maskin 

c. Håll ordning på förändring av artikelnummer 

d. Klocka värdehöjande tiden eller använd befintligt statistiskt underlag 
som till exempel standaroperationsblad 

e. Räkna antalet operatörer som bemannar processerna 

f. Analysobjektets beställningssystem och planering 

4. Färdigställ analysen genom: 

a. Rita rent värdeflödesanalysen för analysobjektet med blyerts 

b. Räkna ut lagertid mellan processerna 

c. Räkna ut den totala värdehöjande tiden 

d. Räkna ut den totala icke värdehöjande tiden 

e. Räkna därefter ut kvoten mellan punkt c och d 

f. Undersök leveransstorlek och dess intervall 

g. Kontrollera emballagets kvantitet 
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h. Kontrollera materialställets kvantitet 

5. Analysera resultatet 

Att följa dessa punkter är av största vikt för att kunna skapa ett förbättrat framtida flöde!  

Att utföra endast en värdeflödesanalys på ett analysobjekt ger endast en ögonblicksbild. 
Denna bild kan användas för att ge en förståelse för flödet och se möjliga 
förbättringspotentialer. Det ger dock ej någon bild över normalläget och dess spridning 
på lagernivån. För att få ett bättre statistiskt underlag behövs ett antal analyser 
genomföras med ett bestämt intervall då det kan ha tillkommit eller fråntagits material i 
anslutning till analystillfället. (Lära sig se [5]). 

11.3 Önskvärt framtida tillstånd 

Det som skall uppnås i det framtida tillståndet är att få processer att bara göra det som 
nästa process behöver och när den behöver det. Tankesättet är att länka alla processer 
från slutanvändaren och uppströms till råmaterial i ett så utjämnat och rakt flöde utan 
omvägar som genererar till den kortaste ledtiden, den högsta kvalitén till den lägsta 
kostnaden.  

Traditionellt massproducerande företag är ofta fast i den gamla logiken och principerna 
så som trycka fram produkter och lagra dessa för framtida behov. De tillverkar 
produkter efter produk tionsplaneringen och buffertfyllnad istället för att bara producera 
det nästkommande led behöver precis när de behöver dem. Detta är ett slöseri i form av 
överproduktion då de producerar för mycket, för tidigt och för fort. Vilket resulterar i att 
det uppkommer materialbrister då det inte finns någon begränsning över antalet detaljer 
i flödet. Då de sista stationerna blir överbelagda med material, råder brist i början av 
flödet som inte har något råmaterial att bearbeta.  

Slöseri är inte bara överproduktion som binder upp material och pengar i mellanlager 
utan det kräver även bland annat lagringsytor, personal för hantering och extra 
utrustning. Detta resulterar i att felaktiga produkter blir svåra att spåra och mycket högre 
risk för inkurans. Resultatet blir att den värdehöjande tiden under vilken produkterna 
förädlas är liten i förhållande till den totala ledtiden.  

Detta kan åtgärdas genom att: 

• utveckla processerna till ett kontinuerligt flöde eller ett sugande system i den 
mån det går.  

• reducera de sju sorters slöseri som förekommer och dess grundorsak. 

• försöka eliminera eller slå samman processer. 

• minska hantering. 

• reducera antalet lagerpunkter. 
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• reducera lagernivåer. 

• öka leveransintervall och reducera dess storlek. 

• så långt det är möjligt eftersträva enstyckstillverkning då det är det effektivaste 
sättet att producera en detalj. 

Efter att dessa förbättringar är genomförda skall en utvärdering utföras gällande de 
förändringar som har genomförts och fokuseringen skall sättas på de punkter som är 
otillfredsställande. Det önskvärda framtida flödet dyker ej upp av några få 
förbättringsåtgärder utan det kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete med ständiga 
förbättringar. (Lära sig se [5]). 

11.4 Handlingsplan 

Efter fastställande av förbättringar för framtida tillstånd skall en handlingsplan 
fastställas. Planering skall göras gällande vad som skall göras, när det skall göras, hur 
det skall göras och vem som ansvarar för genomförandet. Därefter skall realistiska och 
mätbara mål skall sättas upp och avstämningspunkter fastställas. 

En fallgrop som skall undvikas är att ej suboptimera och fastna i enstaka 
processförbättringar, utan se helheten i det totala flödet. (Lära sig se [5]). 

11.5 Sammanfattningsvis 

Här nedan följer en lathund för användandet av verktyget värdeflödesanalys: 

1. Lokalisera utvalt analysobjekt 

2. Papper och penna-metoden 

3. Prata med operatör 

4. Vandra bakåt i flödet 

5. Räkna ALLA lager 

6. Färdigställ analys 

7. Analysera resultat 

8. Utarbeta framtida tillstånd 

9. Handlingsplan 
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12 Slutsatser 
Efter genomförandet av pilotprojektet var uppfattningen att projektet var mycket lyckat. 
Värdeflödesanalys förefaller vara ett effektivt verktyg som är enkelt att använda. Efter 
genomförd analys är underlaget lättförståeligt även för medarbete på verkstadsgolvet 
som ej är insatta och är lätt att föra en diskussion om. 

Varför skall då Saab Automobile införa verktyget värdeflödesanalys? Detta verktyg kan 
användas för att bland annat: 

• Åskådliggöra flöden 

• Undvika suboptimering 

• Se förbättringsmöjligheter 

• Få en uppfattning om ledtiden för en detalj 

• Underlag för beslut och diskussioner 

Rekommendationen är att den slutliga implementeringen skall ske i fem faser, vilket 
innefattar: introduktions-, försöks-, införande-, expansions- och integrationsfasen. 
Verktyget kan användas med fördel av produktionsteknikerna i framtiden i workshops, 
förbättringsprojekt och dylikt, men den allmänna uppfattningen är att verktyget även 
kan göra stor nytta ute i produktionen. Det kan så småningom leda till bättre 
engagemang och helhetssyn hos medarbetarna och dessutom bättre kvalitet på 
förbättringsförslagen.  

Pilotprojektet på karossidor 95 Sedan och Kombi resulterade i en rad förbättringsförslag.  
Ombyggnationerna av A-, C- och D-stolpe stationerna kommer att resultera i mindre 
materialhantering, gångtid för operatörerna och bättre ergonomi då de inte behöver bära 
omkring material. Materialet kommer även att placeras bättre i anslutning till 
arbetsbordet vilket är en klar förbättring gällande den ergonomiska aspekten. Det 
resulterar i en tidsreduktion på totalt 1,72 minuter per bil och en lönsamhet på 501 000 
kronor med en paybacktid på endast 20,15 dagar. Då satsstorlekarna och ledtiderna 
reduceras kommer detta underlätta för arbetslaget då de får lättare att planera sin 
arbetsdag och lättare att utföra sina arbetsuppgifter. För närvarande pågår workshops i 
Karossfabriken och ett arbetslag har tillsats för att utreda närmare möjligheten att bygga 
om stationerna enligt förslaget. 

Karossberedningen ansåg att förslaget med att flytta in gångjärnet och vattenrännan i 
line var intressant och såg stor potential för fortsatt arbete. Utvärdering och utprovning 
pågår och har för närvarande högsta prioritet för införande då den redovisade vinsten 
med förslaget var stor. Den ungefärliga besparingen var minst 105 700 kronor per år. 

Resultatet på ledtidsreduceringen av de framtida tillstånden på aktuella kartlagda 
detaljerna uppkom i snitt till cirka 42 procent. Då ledtiden från dörr till dörr fortfarande 
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är detsamma på grund av att det är svårt att påverka Pressfabriken, har dessa lager 
bortsetts i beräkningarna. Övriga lagernivåer antogs vara oförändrade då inga orsaker 
kunde identifieras som kunde ändra på dessa. 

Pressfabriken och komponentfabriken behöver fortsätta sitt arbete med att reducera 
serie- och satsstorlekar då det finns en stor förbättringspotential på detta område. Detta 
skulle leda till bland annat mindre kapitalbindning, kortare ledtider, mindre 
hanteringskostnader och förenklad planering. 

Efter genomförandet av pilotprojektet utarbetades ett rekommenderat arbetssätt för 
enkel användning av verktyget värdeflödesanalys. Arbetsgången består av att först utse 
lämpligt val av analysobjekt, därefter påbörjas kartläggningen av det nuvarande 
tillståndet och dess processer. När detta är utfört påbörjas arbetet med att hitta 
förbättringspotentialen för flödet och utarbeta det önskvärda framtida tillståndet. Efter 
beslutsfattande om vilka idéer som skall genomföras påbörjas arbetet att ta fram en 
handlingsplan.  
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13 Rekommendationer till fortsatt arbete 
I detta avsnitt redovisas de rekommendationer till fortsatt arbete som framkommit under 
examensarbetets gång. 

13.1 Karossfabriken 

Karossfabrikens rekommenderas att nyttja Andon tavlan mera för att hjälpa 
operatörerna vid delsammanbyggnaderna när det är dags att börja producera de olika 
detaljerna. Detta då det är ett naturligt inslag i operatörens dagliga verksamhet och som 
dessutom ökar operatörens flexibilitet. 

En översikt skall göras över buffertstorlekar mellan processer. Detta för att reducera 
PIA ytterligare då många stationer i dagsläget har för stora satsstorlekar. I samband med 
detta skall man även reducera materialställen enligt projektets rekommendationer. 

Karossfabriken rekommenderas att se över möjligheterna och potentialen att införa 
tvåkortsKanbansystem gentemot komponentfabriken i samråd med Pressfabriken. Om 
detta ej anses möjligt kan ett införande av ett antal standardemballage vara en lösning. 
Då begränsar antalet emballage antalet detaljer i flödet. 

Då man får en större förståelse hos medarbetarna när man nämner kapitalbindningen på 
en detalj i flödet. Så rekommenderas att man har en display som visar hur mycket 
kapitalbindning som är i omlopp i anslutning till vardera line. Detta kan generera till fler 
förbättringsförslag då det är lättare att åstadkomma något när man ser värdet förändras. 
Det skapar en medvetenhet hos alla operatörer på verkstadsgolvet om värdet i deras 
arbete och den förädling som de tillför produkten. 

13.2 Informationsflöde 

För att öka tillförlitligheten på de saldon som finns rekommenderas att ett nytt system 
utvecklas eller det befintliga omarbetas för att bli mer tillförlitligt. 

För att åstadkomma bättre disciplin på operatörerna när det gäller kanbankorten då ett 
antal operatörer exempelvis tar alla kort på en gång och skickar för tidigt, litar ej på att 
det kommer i tid, lagledaren glömmer ronderna för att samla in kort och dylikt eller 
slarvar med och lämna in dom så att de kommer bort. Så är rekommendationen att man 
genomför en enpunktslektion eller utbildning exempelvis under ett planerat stop eller 
liknande. 

Se över möjligheterna för ett eventuellt införande av RFID eller någon slags avläsning 
och streckkoder. Detta för att öka tillförlitligheten till nuvarande saldosystem. 
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13.3 Komponentfabriken 

Komponentfabriken skall se över sina möjligheter att reducera antalet tempon och öka 
flexibiliteten för de maskiner de använder sig utav i dagsläget. 

De skall även se över möjligheterna att öka antalet tågtider och därmed minska 
produktionssatserna. Detta skulle drastiskt reducera PIA. Det finns också möjligheten 
att leverera direkt in till Karossfabriken istället för omvägen via magasinen om 
vagnstorlekarna på tåget reduceras på höjden. 

13.4 Pressfabriken 

Då täckplåt främre var egentillverkad tidigare som numera är en köpartikel finns en stor 
lönsamhetspotential med att återta den i produktion internt. De skall även se över andra 
potentiella köpartiklar. 

Pressfabriken skall se över presserierna och emballagens storlek. För att åstadkomma 
detta skall en översikt och förbättring göras angående inre och yttre ställtider. Detta är 
av största vikt för att skapa ett effektivt flöde då dagens suboptimering skulle upplösas 
och gynna det totala värdeflödet. Vilket skulle innebära en stor reducering av 
kapitalbindningen, risken för inkurans och merarbete. 
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Nomenklatur 
I detta avsnitt beskrivs beteckningar, termer och förkortningar. 

5S Fem S. Fem regler för att få en välorganiserad arbetsplats. Allas 
medarbetares uppgifter varje dag: Städa systematiskt, Sortera, 
Strukturera, Standardisera och Skapa en vana. 

A-line En press i Pressfabriken 

Andon Elektroniskt beställningssystem genom knapptryckning 

A-stolpe En karossdel 

Avbockningsställe Där material avregistreras automatiskt att de har anlänt till en viss 
station och får en ny identitet 

BM Bandmataren 

Batch Satsstorlek 

Buffert En samling av artiklar 

C-stolpe En karossdel 

D-line En press i Pressfabriken 

D-stolpe En karossdel 

E- line En press i Pressfabriken 

Enpunktslektion Ett utbildningsblad till operatörerna 

FIFU Först In Först Ut 

Genomloppstid Den tid det tar för en produkt från koncept till start av 
tillverkning, från order till leverans eller från råvara till fordon i 
bruk. Tiden inkluderar såväl tider för bearbetning som väntetider 

GM General Motors 

GME General Motors Europe 

GMS Global Manufacturing System 

Head-count Personalreducering 

Häckar Stora blåa materiallådor i stål 

Jigg En anordning som fixerar detaljer 

JIT Just In Time 

Kanban Ett sugande system som används för att styra produktion och 
lagerhållning i vilket arbetsorder och leveranser av artiklar 
utlöses av behov i tillverkningsprocesser nedströms.  



 
Implementering av värdeflödesanalys i Karossfabriken på SAAB Automobile AB 

 

 71 

Kanbankort Kort som används vid beställning av material 

Kaizen Ständiga förändringar Syftet är att skapa högre värden med 
mindre slöseri. Oftast i lagarbete. 

Komplettbanan En rörlig produktionslina med manuella arbeten 

Lagledare En representant för ett arbetslag 

Lean Production Ett kundfokuserat angreppssätt att producera det som kunden 
verkligen vill ha och att göra det i processer som förbrukar så lite 
resurser som möjligt. 

Ledtid Den totala tid som en kund måste vänta på att få den produkt som 
beställts.  

Line robotar i processkedja 

Magasin 12 lagerhus för material 

Magasin 13 lagerhus för material 

Magasin 4 lagerhus för material 

MAL Datasystem för Kanbankort 

MF-Saldo Materialförsörjningssaldo 

NH-Saldo Förrådssaldo 

NL-Saldo Reservdelssaldo 

PIA Produkter I Arbete, Antalet produkter som befinner sig i 
bearbetningsprocessen och ännu inte är klara för leverans 

QLEH Kvalitet, Leverans, Ekonomi, Personal 

Rödlåda En materiallåda i olika storlekar gjord av röd plast 

S-line En press i Pressfabriken 

Ställage Materialställ 

SOB Standard Operations Blad 

SPM Slag per minut 

Tandemsystem  System av material 

Tempo Arbetstakt 

Värdehöjande Här avses värdet på de varor och tjänster som kunden erhåller i 
rätt tid, med ett tillfredställande pris och värderad enligt kundens 
egen måttstock. 

Workshops Tvärfunktionell arbetsgrupp. 
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åskådliggöra flödena och lokalisera problem. I nuläget finns inget definierat arbetssätt 
för analys av värdeflödet. 

Mål 
Halvera ledtiden och PIA för en färdig karossida 95 4D och 5D genom kartläggning och 
förbättring av flöden, samt ta fram ett arbetssätt för hur användandet av verktyget 
Värdeflödesanalys skall kunna implementeras i framtiden på SAAB Automobile AB. 
Delmålen är att kartlägga produktionsflödet, materialflödet och informationsflödet samt 
sammanställa presentationsmaterial och arbetssätt. De erfarenheter vi får genom detta 
arbete kommer vi sedan att använda oss av för att presentera ett arbetssätt samt en tänkt 
implementationsplan för Karossfabriken på SAAB Automobile AB. Personalen inom 
Produktionsteknik kommer att involveras i ett pilottest. 

Avgränsningar 
Vi avser endast utföra värdeflödesanalys på Kaross-sidor på SAAB 95 4D och 5D, samt 
ta fram ett arbetssätt gällande värdeflödesanalys samt dokumentera detta. 

Tillvägagångssätt 
Vi kommer att arbeta med en litteraturstudie om Lean production och då speciellt 
inriktat mot värdeflödesanalys. Med hjälp av intervjuer, faktainsamlingar och 
benchmarking ska vi sedan använda oss av dessa kunskaper på Kaross-sidor 95 4D och 
5D. 

Resursplan 
Microsoft Office. 
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Tidplan 
Projektstart 17 januari och projektslut 27 mars. 
 
 
 
 

Moment v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12 v.13 

Litteraturstudier  ——— —————— ——— ——— ———  ——?       

VF Skärm 95 ——?             

VF Sida 95 4D   —————?          

VF Sida 95 5D     ——— ——?        

Presentationsmaterial       ——— ——?      

Utarbeta arbetssätt     ——— —————— ——— ——— ——?    

Pilottest           ——?  

Rapportskrivning ——— —————— ——— —————— ——— ——— ——— ——?  

 

Kontakter med examinator 
Kontinuerlig kontakt kommer att hållas med examinator både via e-mail och via telefon. 
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B Symbolbeskrivning 
 

 

Fabrikssymbol: Symboliserar den tillverkande enheten för inkommande 
material. 

 

Processruta: Anger en process i vilken materialet förädlas 

 

Lagerplats: Markerar lagerhållningsplats och dess storlek 

 

  Sekvens ”först-in-först-ut”: Markerar transportbana mellan processer 

 

Förflyttning av detaljer: Genom sugande flöde 

Förflyttning av detaljer: Genom tryckande flöde 

 

ProduktionsKanban 

 

Hämtnings-Kanban/-Andon 

 

”Gå-och-titta-efter-produktion”: en operatörs beräkning av befintligt material 

 

Elektroniskt informationsflöde  

 

Manuellt informationsflöde  

 

 Operatör  

 

 Operatör som bemannar flera stationer 

 

Fabrik 

 L 

FIFU 
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C Nulägesbeskrivning A-stolpe station  
 

 
 
Nummer: Ordningsföljd: Tid: Frekventa tempon: Frekvens: Tid: 
1 Ladda täckplåt Främre V 5 s PSV kontroll 2/40 4 s 
2 Sätt 4 PSV 11s Formera elektroder 2/40 2 s 
 Hänga upp detalj 1,5 s Lägg upp material på 

bord 
2/40 8 s 

3 Rep 1-3 med H-sida 17,5 s Påfyllning jordbult 1/250 0 s 
4 Ladda täckplåt Bakre V 4,5 s Kontroll Bult 2/40 2 s 
5 Sätt 4 PSV 7,5 s Byte vagn 2/40 6 s 
6 Hänga upp detalj 3,5 s Transport av vagn 2/40 0 s 
 Rep 4-6 med H-sida 16 s    
7 Ladda pistol + 2 svetsar 9 s    
8 Hänga upp på vagn 4,5 s    
 Rep 7-8 med H-sida 13,5 s    
 Frekventa Tempo 23 s    
 Summa: 116,5 s    
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D Nulägesbeskrivning C-stolpe station 
 

 
 
 
Nummer: Ordningsföljd: Tid: Frekventa tempon: Frekvens: Tid: 
1 Ladda förstärkning i fixtur V - Hämta & lämna handjigg 2/30 0 s 
2 Ladda Bälteskonsol V 8 s Hämta förstärkning 2/30 2 s 
3 Sätt 5 Punktsvetsar - Hämta bälteskonsol 2/30 3 s 
4 Häng upp färdig detalj 11 s Formera elektroder 4/30 8 s 
 Repetera 1-4 med H-sida 19 s Hämta förstärkning 2/30 2 s 
5 Ladda Förstärkning V - Hämta ljudfällor 2/30 3 s 
6 Ladda Först.+mont ljudfälla V 15 s Punktsvetskontroll 2/30 7 s 
7 Sätt 5 Punktsvetsar 9,5 s    
 Häng upp färdig detalj 4s    
 Pepetera 5-8 med H-sida 28,5 s    
 Frekventa Tempo 23 s    
 Summa: 116,5 s    
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E Nulägesbeskrivning D-stolpe station 
 

 
 
Nummer: Ordningsföljd: Tid: Frekventa tempon: Frekvens: Tid: 
1 Ladda fästram V - PSV kontroll 4/30 11 
2 Ladda D-stolpe inre V - Formera elektroder 4/30 6 
3 Ladda konsol V 11,5s Byte av komplett vagn 2/30 1 
4 Sätt 12 punktsvetsar 19,5s Häng upp D-stolpe H på tempo 1 

vagn 
1/30 1 

5 Häng upp detalj 6,5s Lägg upp fästram på mtrl bord 2/30 2 
 Repetera 1-5 med H-sida 37,5s Lägg upp konsol på mtrl bord 2/30 1 
6 Ladda D-stolpe inre V - Lägg upp D-stolpe inre vid lim 2/30 6 
7 Ladda tempo 1 13,5s Limma D-stolpe inre 2/5 10 
8 Sätt 5 punktsvetsar 18s Lägg upp sidobalk på mtrl bord 2/10 4 
9 Häng upp detalj 5,5s Leverera sidobalk till line 2/skift 5 
10 Ladda D-stolpe inre H -    
11 Ladda tempo 1 13,5s    
12 Sätt 5 punktsvetsar 18s    
13 Häng upp detalj 5,5s    
14 Ladda handjigg 6s    
15 Sätt 2 punktsvetsar 5s    
 Frekventa Tempon 47s    
 Summa: 207s    
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F Förbättringsförslag A-stolpe station  
 

 
 
Nummer: Ordningsföljd: Tid: Frekventa tempon: Frekvens: Tid: 
1 Ladda täckplåt Främre V 5s PSV kontroll 1/40 2 
2 Sätt 4 PSV 11s Formera elektroder 2/40 2 
3 Ladda täckplåt Bakre V 4,5s Kontroll Bult 1/40 1 
4 Sätt 4 PSV 7,5s Byte vagn 2/40 6 
5 Ladda pistol + 2 svetsar 9s Transport av vagn 2/40 0 
6 Hänga upp på vagn 4,5s    
7 Rep 1-6 med H-sida 34s    
 Frekventa Tempo 11s    
 Summa: 86,5s    
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G Förbättringsförslag C-stolpe 
 

 
 
Nummer: Ordningsföljd: Tid: Frekventa tempon: Frekvens: Tid: 
1 Ladda förstärkning i fixtur V - Formera elektroder 2/30 3 
2 Ladda Bälteskonsol V 8 s Punktsvetskontroll 1/30 3,5 
3 Sätt 5 Punktsvetsar 7 s    
4 Ladda Förstärkning V -    
5 Ladda Först.+mont ljudfälla V 15 s    
6 Sätt 5 Punktsvetsar 9,5 s    
7 Häng upp färdig detalj 4 s    
8 Pepetera 1-7 med H-sida 43,5 s    
 Frekventa Tempo 6,5 s    
 Summa: 93 s    
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H Förbättringsförslag D-stolpe 
 

 
 
Nummer: Ordningsföljd: Tid: Frekventa tempon: Frekvens: Tid: 
1 Limma D-stolpe inre ? PSV kontroll 2/30 5,5  
2 Ladda fästram V - Formera elektroder 2/30 3 
3 Ladda D-stolpe inre V - Byte av komplett vagn 2/30 1 
4 Ladda konsol V 11,5 s Leverera sidobalk till line 2/skift 5 
5 Sätt 12 punktsvetsar 19,5 s    
6 Ladda D-stolpe inre V -    
7 Ladda punktsvetsdetalj 13,5 s    
8 Sätt 5 punktsvetsar 18 s    
9 Häng upp detalj 5,5 s    
10 Repetera 1-9 med H-sida 68 s    
11 Ladda handjigg 6 s    
12 Sätt 2 punktsvetsar 5 s    
 Frekventa Tempon 14,5 s    
 Summa: 161,5 s    
 



 
Implementering av värdeflödesanalys i Karossfabriken på SAAB Automobile AB 

 

 

I Projektområdes nutida layout 
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J Projektområdets framtida tillstånd 
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K Utbildningsmaterial 
 
 

s.1Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

VVäärdeflrdeflöödesanalysdesanalys

  s.2Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

VVäärdeflrdeflöödesanalysdesanalys

Arbeta smartare inte fortare!!!Arbeta smartare inte fortare!!!

 
 
 
 

s.3Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Vad Vad äär Vr Väärdeflrdeflöödesanalys?desanalys?

Verktyg för visualisering av flöden
material-, produktions- och informationsflöde

Värdefl ödesanalys

  s.4Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

VarfVarf öör just Vr just Väärdeflrdeflöödesanalys?desanalys?

• Åskådligg öra flöden
• Undvika suboptimering
• Se förbättringsm öjligheter
• Få en uppfattning om ledtiden f ör 

en detalj
• Grundsten i Lean Production

Värdefl ödesanalys

 
 
 
 

s.5Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

ÅÅskskåådliggdliggööra flra flöödenden

• Produktionsflöde
• Materialflöde
• Informationsflöde

  s.6Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

Undvika suboptimeringUndvika suboptimering

Se till helheten av flSe till helheten av flöödet det 
och ej endast enskilda processeroch ej endast enskilda processer

 
 
 
 

s.7Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Se fSe föörbrbäättringsmttringsmööjligheterjligheter

Värdefl ödesanalys

• Överproduktion
• Väntan
• Lager
• Rörelse
• Omarbete
• Överarbete
• Transporter

  s.8Utgåva 1 Datum: 05 -04-01 Utfärdare: Marie Knutmark , Linda B. Hafsteinsdottir

Värdeflödesanalys

Uppfattning om ledtiden fUppfattning om ledtiden föör en detaljr en detalj

Efter genomförd analys f ås det ett riktvärde 
på förh ållandet emellan 

den värdehöjande och icke värdehö jande tiden
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s.9Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Grundsten i Lean productionGrundsten i Lean production

Värdefl ödesanalys

Lean productions princip
Dela upp tid och resurser i värdehöjande och 

icke v ärdehöjande delar

? Eliminera slöseri
? Frigöra resurser

Det är endast den värdehöjande delen
som skapar mervärde för kunden!

  s.10Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Hur anvHur anväänder man sig av verktyget?nder man sig av verktyget?

Värdefl ödesanalys

Val av analysobjekt

Kartläggning över nuläget

Önskvärt framtida tillstånd

Handlingsplan

 
 
 
 

s.11Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Val av AnalysobjektVal av Analysobjekt

Värdefl ödesanalys

• Utgå från Kundens behov

• Prioritera efter behov & 
förbättringspotential

• Ansvarig av vald 
produktfamilj = projektledare

  s.12Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

KartlKartlääggning av nulggning av nuläägetget

Värdefl ödesanalys

L

FIFU

Fabrik Tillverkande enhet

Förädlingsprocess

Konvajer
F örst-In-Först-Ut

Kanban

Lagerplats

Gå-och-Titta

 
 
 
 

s.13Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

KartlKartlääggning av nulggning av nuläägetget

Värdefl ödesanalys

Sugande flödeTryckande fl öde

Operat ör

Operatör som 
bemannar flera stationer

Manuellt
Informationsflöde

Elektroniskt
Informationsflöde

  s.14Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Exempel pExempel påå en analysen analys

Värdefl ödesanalys

Fästram D-stolpe 95 5D

 
 
 
 

s.15Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

BerBerääkning av genomloppstidkning av genomloppstid

Antalet detaljer totalt
detaljförbrukning per dag

Lagertid mellan processer =

Icke värdehöjande tid = Lagertid mellan processer 
x aktuell aktiv arbetstid

Normtid = 916,80 min/dag

  s.16Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

Dags fDags föör Praktisk erfarenhet!r Praktisk erfarenhet!

Tilldelning av uppgift och gruppindelning
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s.17Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

Analys av genomfAnalys av genomf öörandetrandet

Åsikter / Synpunkter?

Frågor?

  s.18Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

Att tAtt täänka pnka påå vid framtida tillstvid framtida tillstååndnd

Endast producera det 
som nästa process behöver 

och när de behöver det!

 
 
 
 

s.19Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

Framtida tillstFramtida tillst ååndnd
• Eliminera/slå ihop processer

• Minska hantering

• Reducera antal lagerpunkter

• Reducera lagernivåe r

• Öka leveransintervall och reducera
dess storlek

• Om möjligt enstyckstillverkning

• Sugande system

• 7 sorters sl öseri

KontinuerligtKontinuerligt
flfl öödede

  s.20Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

Exempel pExempel påå framtida tillstframtida tillstååndnd

Fästram D-stolpe 95 5D

 
 
 
 

s.21Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

Fästram D-stolpe 95 5D

Nutida

Framtida

  s.22Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

DiskussionDiskussion

Ser ni några potentiella förbättringsmöjligheter
på Er analys?

 
 
 
 

s.23Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

HandlingsplanHandlingsplan

• Vad skall göras?
• När?
• Var?
• Hur?
• Vem ansvarar för genomförandet!
• Realistiska & mätbara mål fastställas
• Avstämningspunkter fastställas

  s.24Utgåva1 Datum: 05- 04-01 Utf ärdare: Marie Knutmark, Linda B. Hafsteinsdottir

Värdefl ödesanalys

AvslutningsvisAvslutningsvis
1. Lokalisera utvald detalj 
2. Papper och penna-metoden
3. Prata med operatörerna 
4. Vandra bakåt i flödet
5. Räkna ALLA lager
6. Färdigställ analys
7. Analysera resultat
8. Utarbeta framtida tillstånd
9. Handlingsplan

 
 


