
 

EXAMENSARBETE 
2004:M013 

In
st

itu
tio

ne
n 

fö
r t

ek
ni

k,
 m

at
em

at
ik

 o
ch

 d
at

av
et

en
sk

ap
 –

 T
M

D
 

Reducering av monteringstid för 
Saab´s modell 9-5 

Angela Britmer 
Susanne Engvall 

 



EXAMENSARBETE 

 

Reducering av monteringstid för Saab´s modell 9-5  
Angela Britmer och Susanne Engvall 

Sammanfattning 
Efter sammanslagningen av produktionslinorna av Saab 9-5 och 9-3 i 
monteringsfabriken, är det ett stort problem att Saab 9-5 har cirka två timmar längre 
monteringstid i flödet än 9-3. Detta medför att 9-5 bildar ”flaskhalsar” och skapar en 
obalans mellan de båda modellerna. Det begränsar möjligheten att öka 
volymkapaciteten.  
Syftet med arbetet är att dokumentera var man kan göra de största tidsvinsterna och 
föreslå potentiella lösningar. Målet är att reducera 9-5: s monteringstid till 9-3: s nivå. 

Under insamlingsfasen gjordes en omfattande utredning där fokus lades på personliga 
kontakter, såsom berörda produktionsberedare, produktionspersonal, deltagande i 
workshops och uppdatering av en flödeslayout. Studier av monteringslinan för 9-5:s 
byggordning och arbetet med flödeslayouten, har resulterat i en sammanställning som 
visar alla unika 9-5 stationer och vilken extra tid de tillför i produktionen. 

Fyra olika lösningar med stor potential för tidsreducering redovisas i rapporten. I tre av 
dessa fyra alternativ har ett fördjupat arbete skett dvs. off-line montering, 
detaljmontering och modularisering för att därigenom kunna eliminera trånga sektioner.  

En sammanställning gjordes över alla monteringsstationer som visar potentiella 
tidsbesparingar. Genom analys av dessa stationer har olika idéer tagits fram. Resultatet 
visar potentiella lösningar till reducering av monteringstid. Dessa lösningar gäller bland 
annat olika arbetsmoment som utförs före eller efter det gemensamma monteringsflödet 
som exempelvis soltak och lastrum. I rapporten redovisas förslag till modularisering av 
9-5 mittkonsol så att den liknar 9-3:s koncept samt en detaljmontering av dess 
avtäckning. 

Vid idégenerering tas ingen hänsyn till de ekonomiska aspekterna, fabrikens layout eller 
materialplanering. 

Slutsatsen visar att om implementering av alla förslag kan ske reduceras tidsskillnaden 
med 33 minuter av den totala elementtiden. Dock krävs en djupare utredning där hänsyn 
tas till de ekonomiska aspekterna, materialförsörjning och utformning av arbetsplats. 
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DEGREE PROJECT 

Assembly time reduction of the Saab 9-5 model 
Angela Britmer och Susanne Engvall 

 
Summary 
 
After merging the previously seperate 9-3 and 9-5 assembly lines in the assembly shop, 
a significant problem exists, two extra hours for the 9-5 assembly time compared to the 
9-3. Thus, the 9-5 assembly time is a bottleneck and disturbs the balance between both 
models. This situation limits the possibilities to increase the volume capacity in the 
assembly shop. 

The purpose of the degree project is to document where the biggest saving of time can 
be achieved and propose potential solutions. The goal is to reduce the assembly time of 
the 9-5 to the level of the 9-3. 

Information was gathered during an extensive investigation with focus on personal 
contacts with production engineers and production staff, participation in work-shops as 
well as updating of a layout showing the assembly flow. Studies of the build sequence 
of the assembly line for the 9-5 model and the work with the layout has resulted in a 
document showing the unique 9-5 stations and the extra assembly time.  

Four potential time saving concepts for eliminating the bottlenecks are presented in this 
report. A deeper investigation has been pursued for three of these, off-line assembly, 
detail assembly and modular concepts.  

Many ideas were created through the analysis of the stations having timesaving 
potential. The result generated solutions having the possibility to reduce assembly time. 
These solutions include work operations before or after the main-line assembly flow, for 
example the sun roof and trunk compartment. The report presents a modular concept for 
the 9-5 centre console similar to the 9-3 concept. This comprises a detailed assembly for 
the upper covering of the centre console. 

Economic aspects, the layout of the assembly shop or logistics where not considered for 
these concepts and were not investigated. 

The conclusion is that if all proposals are implemented a potential reduction of 33 
minutes of the total element time could be achieved.  

 

 
 

Publisher:  University of Trollhättan/Uddevalla, Department of Technology 
Box 957, S-461 29 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 47 50 00  Fax: + 46 520 47 50 99  web: www.htu.se 

Examiner: Per Nylén 
Advisor: Blair E Carlson, Saab Automobile AB 
Subject:  Language: Swedish 
Level: Advanced Credits: 10 Swedish, 15 ECTS credits 
Number: 2004:M013 Date: March 31, 2004 
Keywords Flex-line, bottlenecks, time reduce, unique 9-5 station, off-line assembly 

ii 



Reducering av monteringstid för Saab´s modell 9-5 
 

Förord 
 

Under vårt examensarbete i produktionsberedningen på Saab Automobile AB har vi fått 
en fantastiskt positiv respons av alla vi mött. Därför vill vi nu rikta ett stort tack till alla 
på produktionsberedningen som har hjälpt och stöttat oss i vårt examensarbete. 

Ett varmt tack vill vi ge till alla trevliga människor vi fått stifta bekantskap med i 
produktionsfabriken, med dessa fina bemötanden, goda tips och idéer som vi fick här 
blev arbetet till ett rent nöje. 

Ett alldeles speciellt varmt tack vill vi rikta till vår handledare Blair E Carlson på Saab 
Automobile AB för att han har visat ett stort engagemang och gett oss god vägledning. 

Vi vill också tacka vår handledare Per Nylén på HTU. 

 

Trollhättan 2004-03-26 

 

 

 

Susanne Engvall                                              Angela Britmer 
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Nomenklatur 
 

Workshops   Tvärfunktionell arbetsgrupp 

PD    Processdata 

UG  Unigraphics 

VMU Visual Mock-Up 

SOB    Standardoperationsblad 

Elementtid   Tid det tar att montera en detalj,  

    dvs, tid utan varianter och fotsteg.  
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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete som omfattar 10 poäng på C-nivå. Det är den avslutande 
delen i maskiningenjörsprogrammet, inriktning mot produktutveckling, 120 poäng på 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 

Arbetet har utförts på uppdrag av sektionen Strategi och Planering som tillhör 
produktionsberedningen på Saab Automobile AB. Rapporten riktar sig främst till 
produktionsberedning och teknikstuderande på Högskolan Trollhättan/Uddevalla. 

1.1 Bakgrund 
Saab Automobile AB är en liten premiumbiltillverkare där konkurrenterna är BMW, 
Mercedes och Audi. Företaget ägs av General Motors, världens största biltillverkare, 
som producerar 8,2 miljoner bilar om året över hela världen.  

Saab säljs i ca 50 länder världen över och har ca 1 500 återförsäljare. Största marknaden 
är USA följt av Sverige och Storbritannien. 

Huvudkontor, produktutveckling och största delen av produktionen ligger i Trollhättan.  
Här produceras ca 114 000 bilar per år och modellerna är 9-3 Sport Sedan och 9-5.  

För att bli mer flexibel och effektivare har i januari 2004 monteringslinorna för Saab 9-5 
och 9-3 slagits samman från två skilda till en enda gemensam produktionslina för båda 
modellerna med samtliga varianter.  

För att vara konkurrenskraftiga arbetar Saab med att minska tid per bil. Minskad tid 
medför att man kan sänka produktionskostnader och öka förtjänsten på varje bil man 
säljer. Man kan även öka antalet producerade bilar utan att öka takttiden på 
produktionslinan. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att generera idéer och ge förslag för att reducera monteringstid för 
Saab 9-5. Målet är att identifiera och dokumentera ”flaskhalsar” i produktionsflödet i 
monteringen för att på så sätt få reda på var man kan göra de största tidsvinsterna, samt 
ge förslag till att reducera 9-5:s monteringstid till 9-3:s nivå. 

2 Problembeskrivning 
Efter sammanslagningen av produktionslinorna av Saab 9-5 och 9-3 i 
monteringsfabriken, är det ett stort problem att Saab 9-5 har cirka två timmar längre 
monteringstid i flödet än 9-3. Detta medför att 9-5 bildar ”flaskhalsar” och skapar en 
obalans mellan de båda modellerna. Den höga ledtiden begränsar den totala 
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volymkapaciteten i produktionen. Flaskhalsarna uppstår bland annat av att det är stora 
skillnader i konstruktionen och att de ej är utvecklade på en gemensam arkitektur. 

 

2.1 Förutsättningar 
Vid idégenerering tas ingen hänsyn till de ekonomiska aspekterna, fabrikens layout eller 
materialplanering. Hänsyn till dessa tas i ett senare skede av produktionsberedningen på 
Saab.  

Förslag och idéer behöver inte enbart vara knutna till dagsläget, utan kan även gälla 
årsmodellförändringar om det är större projekt, som omkonstruktion exempelvis. Detta 
ger en frihet vad det gäller möjligheter att finna nya idéer. 

2.2 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts i examensarbetet som omfattar 10 veckors arbete: 

• Ingen fullständig linebalansering kommer att genomföras då endast huvudflödet 
kommer att studeras. 

• De områden på monteringslinan som ger de största balanseringsvinsterna ämnar 
endast identifieras och förslag till rationaliseringar för dessa områden tas fram. 

• Arbetet avser endast modell 9-5. 

• Inga Cad-ritningar tas fram i projektet, endast befintligt material kommer att 
användas. 

• Hänsyn tas till operatörernas ergonomiska situation.  

• Ingen hänsyn tas till de ekonomiska aspekterna, fabrikens layout eller 
materialplanering. 
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3 Genomförande 
En arbetsmetod som innefattar sex steg har arbetats fram och legat till grund för hela  

arbetet, figur 1. 

 

 

Vad är målet ? 1

 Analysera och  Förstå nuläget 6 2Presentera resultatet 

Ta fram idéer Genomför planen 5 3

4 Gör en plan 

       

           Figur 1, arbetsmetod. 

 

Processen startar med steg ett att definiera målet klart och tydligt. Som hjälp i detta steg 
har en tydlig problembeskrivning arbetats fram. Målet är att reducera monteringstid för 
modell 9-5 på den nya flex-line. För att nå detta mål måste en förståelse skapas för 
nuläget, vilket är steg två, insamlingsfas. 

Nuläget har analyserats genom deltagande i olika workshops, kontakt med berörda 
produktionsberedare och produktionspersonal. I detta syfte har även en flödeslayout 
uppdaterats och monteringssekvensen för modell 9-5 följts genom hela 
produktionsflödet.  

Informationen i steg två som givits genom nulägesanalysen har varit underlag till steg 
tre som innebär att generera idéer för att minska monteringstid genom bl.a 
brainstorming.  

I steg fyra lades en plan upp för att på ett strukturerat tillvägagångssätt utreda idéer på 
en fördjupad nivå, vilket leder till steg fem att genomföra planen. 

Saab´s databas för PD (processdata) har i det här läget varit ett hjälpmedel att 
genomföra planen. I databasen kan monteringsföljden till viss del följas för varje 
arbetsmoment. Med hjälp av data från denna databas kan elementtider för varje 
arbetsoperation tas fram. Elementtider visar endast tiden det tar att utföra själva 
arbetsmomentet dvs, utan antal fotsteg och varianter. Unigraphics och Visual Mock-Up 

3 



Reducering av monteringstid för Saab´s modell 9-5 
 

har använts för att inhämta grundläggande information om geometrier och konstruktion. 
Ur denna information kan man urskilja var tyngdpunkten skall läggas.  

Under arbetets gång har all information lagts in i ett exceldokument, vilket gett en 
strukturerad översikt av problemställningen, bilaga A, B, C, D och E. 

Sista momentet i arbetsmetoden är att få ett resultat som kan analyseras. 

3.1 Insamlingsfas 
Under insamlingsfasen gjordes en omfattande utredning där fokus lades på personliga 
kontakter, såsom berörda produktionsberedare, produktionspersonal, deltagande i 
workshops och uppdatering av en flödeslayout, vilka beskrivs utförligare nedan. 

Monteringssekvensen för modell 9-5 har följts genom hela monteringsflödet.  

Även litteratur studerades för att få en  ökad förståelse för situationen.  

3.1.1 Kontakter  

För att få en helhetsbild över nuläget så startades arbetet med att ta kontakt med ett antal 
personer inom monteringsberedningen, bilaga F. Varje person gav sin övergripande bild 
av verksamheten. Detta tillsammans med rundturer i produktionsfabriken gav en snabb 
bild av situationen. 

3.1.2 Workshops med avseende på tid per bil 

Under examensarbetets gång skedde ett deltagande i tretton workshops, figur 2. Dessa 
behandlade olika områden i monteringsflödet för att reducera tid per bil, för båda 
bilmodellerna. Byggunderlag med samtliga monteringsinstruktioner genomgicks för att 
se om ändringar eller smartare lösningar kan spara monteringstid.  

Ett hjälpmedel som funnits till hands var en checklista där punkterna artikelreduktion, 
varianter, gränssnitt, kvalitet och ergonomi beaktades för varje bygginstruktion, 
bilaga G. Workshopen bestod av tvärfunktionella grupper med produktionsberedare, 
konstruktörer, produktionstekniker, arbetsledare och logistiker. 

 
Figur 2, tidplan workshops. 
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Vid starten var närvaron hög vid de flesta möten då de gav god inblick i tankegång och 
arbetsmetod. Senare under arbetets gång styrdes deltagandet in på de workshops som 
behandlade modell 9-5 och de områden som varit intressanta för detta examensarbete. 

 

3.1.3 Flödeslayout och unik 9-5 station 

En flödeslayout som visar antal operatörer för varje arbetsstation över den nya 
produktionslinan har uppdaterats och dokumenterats, för att få en helhetsbild över 
dagens produktionsflöde, bilaga H. I samma syfte har monteringssekvensen för modell 
9-5 kartlagts. 

Från layouten har även unika 9-5 arbetsstationer identifierats, där man endast utför 
arbetsmoment på modell 9-5. Dessa unika 9-5 stationer är trånga sektioner som ger en 
obalans av monteringstiden i flödet. En stor tidsbesparingspotential är att eliminera 
dessa på grund av att de begränsar det totala utflödet av producerade bilar i 
monteringsfabriken.  

Stor fokus lades därför på att se vilka moment i de unika 9-5 stationerna som kan göras 
innan eller efteråt i monteringsflödet. För att ytterligare få information om dessa unika 
9-5 stationer förlades flera besök i produktionsfabriken där en djupare analys på plats 
visade exakta moment. Processdata och standardoperationsblad har använts som 
informationsunderlag för att hitta eventuella detaljer till för eller eftermontering. I 
standardoperationsbladen, som finns uppsatt vid varje station, kan man läsa ut 
monteringstid och detaljvarianter för att kunna identifiera de stationer som är hårdast 
belagda.  

3.1.3.1 Studier av 9-5:s monteringsordning på produktionslinan 

Monteringssekvensen för modell 9-5 följdes genom hela monteringsflödet. Dessa besök 
i direkt produktion var mycket givande då man här både fångade upp befintliga idéer 
samt nya skapades. En sammanställning gjordes över alla monteringsstationer som visar 
potentiella tidsbesparingar. Genom analys av dessa stationer har olika idéer tagits fram. 

Under studien noterades att bland annat lastutrymme, mittkonsol och soltak hade stor 
potential för tidsreducering. Artiklarna studerades därför mer detaljerat och 
monteringsföljden dokumenterades. 

3.2 Bearbetning 
Ur brainstorming föddes många förslag för att minska tid per bil. Fyra koncept med stor 
potential för tidsreducering redovisas i rapporten. På tre av dem har ett fördjupat arbete 
skett dvs. off-line montering, detaljmontering och modularisering för att därigenom 
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kunna eliminera trånga sektioner. Det har även här identifierats förbättringsmöjligheter i 
området emballage men detta tas bara upp under detta kapitel. 

3.2.1 Off-line montering 

Ett förslag på montering av artiklar före eller efter huvudflödet har analyserats. Detta 
förslag innebär att arbetsstationer inrättas utanför huvudflödet där monteringsarbetena 
utförs. En mer utförlig presentation ges i kapitel 4.1. 

3.2.2 Detaljmontering och out-sourcing 

På en del stationer utförs viss förberedelse av detaljer. Det kan innebära att man 
monterar en eller flera komponenter på en detalj som sedan monteras i bilen. Vissa av 
de här momenten kan utföras utanför huvudlinan som detaljmontering. En del av dessa 
arbetsoperationer kan också läggas hos leverantören s.k. out-sourcing, se kapitel 4.2. 

3.2.3 Modularisering och omkonstruktion 

En utredning av omkonstruktion av 9-5 mittkonsol har utförts och presenteras i sektion 
4.3.1. Idag byggs den på linan detalj efter detalj med golvet som lastbärare medans 9-3 
mittkonsol monteras som en modul vid sidan om huvudflödet. Ett liknande koncept för 
9-5 innebär stora förbättringar vad det gäller tidsreducering och operatörens 
ergonomiska situation. 

 Huvlåset har också möjligheter till förbättring eftersom det även här är stor skillnad i 
konstruktionen mellan de båda modellerna. 9-3:s huvlås modulmonteras medans 9-5:s 
byggs detalj för detalj längs linan. Vad det gäller huvlås har ingen fortsatt analys utförts, 
lämnas endast som förslag. 

3.2.4 Emballage 

Vid leverans från leverantör till Saab är alltid artiklarna förpackade i olika emballage 
för att skydda från skador och smuts. Många av detaljerna är väldigt noggrant packade i 
små påsar, som sedan ligger packade i varsitt fack, med ytterligare skyddsplast över. I 
vissa fall behövs plastemballagen för att förhindra onödig statisk elektricitet och repor, 
men frågan är om de behövs i alla fallen. Andra detaljer ligger packade med skivor som 
skiljer dem åt. När artiklarna sedan plockas för montering skapar detta stor oreda i 
materialstället. Detta tar onödig tid för den enskilde operatören att arbeta med. Alltså 
finns det stora potentiella möjligheter att reducera tid genom att se över och förbättra 
vissa detaljers emballage. 
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4 Resultat och diskussion 
Studier av monteringslinan för 9-5: s byggordning och arbetet med flödeslayouten har 
resulterat i en sammanställning som visar alla unika 9-5 stationer och vilken extra tid de 
tillför i produktionen. Ur sammanställningen kan man även utläsa potentiella detaljer 
och dess elementtid som kan plockas ur huvudflödet, bilaga A. 

Ur sammanställningen har även övriga potentiella stationer, där både 9-5 och 9-3 
monteras, identifierats för att minska tid, bilaga C.  

Nedan redovisas några av de ovan nämnda förslagen till hur man kan reducera tid ur 
huvudflödet. Förslagen innehåller arbetsoperationer ur både de unika 9-5 stationerna 
och övriga stationer.  

  

4.1 Off-line montering 
Ur bland annat de unika 9-5 stationerna har detaljer identifierats som lätt kan monteras 
före och efter huvudflödet. Utredningen har visat att soltak och lastrum har störst 
potential.  

4.1.1 Soltak 

Dämpmattor och soltak med dräneringsslangar är något som man med fördel kan lägga 
utanför flödet eftersom det är svårmonterade detaljer. När frekvensen av dessa ökar i 
flödet kommer operatörerna att ha svårt för att hinna med på grund av dagens 
balansering. Dräneringsslangarna är besvärliga att montera på grund av trånga 
utrymmen i bilens A- och C-stolpar, figur 3. Vid soltakets placering i jiggen får man 
sätta 16 skruvar på plats. Skruvarna kräver justering på grund av att de lätt hamnar i fel 
läge, figur 4. Dämpmattor måste monteras innan soltak därför måste dessa också läggas 
ut. Sammanlagda tiden för dessa operationer är 272 sekunder. 

 

              
Figur 3, dräneringsslangar.   Figur 4, soltakskasett. 
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4.1.2 Lastrum 

Ett större område där sammanhörande artiklar kan eftermonteras är lastrummets 
inredning med detaljer som bland annat sidoklädslar, luckor, förvaringsfack och bakre 
stötfångare, för både kombi och sedan, bilaga B och K. Sammanlagda tiden för dessa 
operationer är 659 sekunder för combi- och 514,5 för sedanmodellen. Detta skulle 
reducera tid från huvudflödet ej själva ledtiden. Artiklarna har en potential eftersom de 
ej är direkt beroende av byggordningen i monteringsflödet, dock har hjul och ryggdyna 
vissa restriktioner. Om hjulet är fastsatt på bilen är det mindre åtkomst för verktyg vid 
montering av stötfångare. Ett förslag för att kringgå detta problem kan vara att göra en 
omkonstruktion av stötfångarens infästning vid bakre hjulhus. Om man istället väljer att 
använda ett mindre verktyg t.ex. en liten vinkelmaskin går det bra att montera 
stötfångaren fast däcket sitter på plats och det krävs då ingen omkonstruktion av 
infästningen. Hänsyn måste tas till kontrollen av backsensorerna.  

För att kunna placera sidoklädslar och golvmatta krävs att man fäller ryggdynor något 
för åtkomsten vid fastsättning, då behöver man ej konstruera om dessa klädslar. 

För att detta förslag skall kunna fungera för operatören måste hänsyn tas till arbetshöjd.  

Två andra fördelar med detta koncept är: 

• Sammanbyggnaden av stötfångaren sker idag hos leverantör vilket är mycket 
kostsamt. Detta koncept möjliggör att bygga den här på Saab i samband med den 
nya off-line monteringen för lastrummet. 

• Sekvensplockning av sidoklädslar kan elimineras om plats finns vid off-line 
monteringen. 

4.1.3 Andra artiklar att för/eftermontera 

Andra artiklar att förmonteras där stora tidsvinster kan göras är: 

• Pluggar som monteras på karossen är ett område som lätt kan förmonteras. Detta 
arbete tar 124 s att göra uppdelat på olika stationer, bilaga I. 

• Mittre led ryggdyna och isofix är artiklar som monteras direkt på plåtkarossen 
och kräver många operationer och kontroller. Tidsvinst 120 s, figur 5. 

• Låsbygel och slutbleck. Tidsvinst 67 s, figur 6. 
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   Figur 5, mittre led ryggdyna.               Figur 6, låsbygel, slutbleck.   

                                                         

4.2 Detaljmontering och outsourcing 
Detaljmonteringar som utförs idag på stationer i huvudflödet kan läggas vid sidan om 
eller hos leverantören. 

• Ett arbetsmoment är golvkonsolens avtäckning och dess sex ingående 
komponenter, som idag detaljmonteras på linan. Genom att plocka ut detta till 
leverantören eller en detaljmontering ”inhouse” kan man spara 35 s, bilaga E. 

• Evakueringsledning som monteras på kolfilter ger en tidsbesparing på 13 s, 
oavsett om det görs hos leverantör eller inhouse.  

• Främre nummerskyltshållare kan monteras på stötfångaren hos leverantör.  

• Skruvar till soltak som idag monteras i jigg vid sidan av linan kan med fördel 
läggas hos leverantören, enligt samma koncept som 9-3. Tidsbesparing 34 s. 

 

4.3 Modularisering och omkonstruktion 

4.3.1 Mittkonsol 

Dagens 9-5 mittkonsol byggs ihop detalj för detalj på monteringslinan vid olika 
stationer, figur 9. Monteringen är tidskrävande och är inte ergonomiskt riktig för 
operatören. Utredningen visar att en omkonstruktion av denna kan möjliggöra att den 
kan byggas som 9-3:s mittkonsol, dvs. som modul vid sidan om monteringsflödet för att 
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sedan lyftas in i bilen  för montering. Detta gör i så fall att man kan sänka 
monteringstiden avsevärt i huvudflödet. Förutom montering av växelhus och handbroms 
tar mittkonsolen att bygga 195 s.   

Två alternativa lösningar har undersökts.  

Det här förslaget baseras på att växelhus och handbroms monteras som idag. Förslag på 
omkonstruktion är dela övre golvkonsol efter tändningssystemet i linje med 
sidomattornas snitt, figur 7, 8. 

t

Figur 7, snitt övre golvko

    

                 
      

 

Man kan då göra en s
komponenter finns på p
dock ändras i bakre dele
för i bakkant, figur 8. 
gummimatta. Avtäcknin
där integrering sker av d
av den nya avtäckningen
idag. Med detta koncept
enligt, bilaga J. 
Snit
              
nsol.          Figur 8,  fästelement golvkonsol. 

                                                                     

 
Figur 9, mittkonsol 9-5.  

ammanbyggnad av bakre mittkonsol där alla dess ingående 
lats när den monteras på linan. Infästningen av denna måste 
n där förslag ges att den skruvas fast i förvaringsfacket istället 
Den nya infästningen i förvaringsfacket kan döljas med en 
gen och främre delen av övre golvkonsol bör konstrueras om 
essa detaljer. En annan infästning krävs dock. Detaljmontering 
 bör göras vid sidan av linan. Främre askkopp monteras som 

 reduceras cirka 2/3 av dagens monteringstid. Monteringsföljd 
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Ett annat förslag som gäller en större omkonstruktion är att konstruera en lastbärare som 
alla komponenter monteras på. Då blir konceptet som 9-3: s mittkonsol där växelväljare, 
handbroms och tändningssystem monteras i samma modul med övriga detaljer i 
mittkonsolen, figur 10,11. Detta förslag är dock bara en idé och har ej utretts. 

 

 

                   
Figur 10, 9-3 mittkonsol.                            Figur 11, 9-3 lastbärare. 

 

4.3.2 Dekorlist 

Dekorlist vid bakre hjulhus fästes idag med butyltejp, detta är inte optimalt på grund av 
att butyltejpen är mycket svårhanterlig, figur 12. Den kommer på rulle och måste 
klippas av i längder som skall dubbelvikas av operatören, figur 13. Tejpen klibbar ihop 
och mycket material måste kasseras. Ett förslag är att konstruera om dekorlisten så man 
slipper detta hanteringsproblem. Butyltejpen är nödlösning för en dålig konstruktion och 
istället bör infästningen ske med hjälp av clips eller liknande fästelement. 

 

              
Figur 12, klippt butyltejp.      Figur 13, butyltejp på rulle. 
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5 Slutsatser 
Slutsatsen visar att om alla förslagen implementeras reduceras tidsskillnaden mellan 9-5 
och 9-3 med 33 minuters elementtid, dvs den tid det tar att montera en detalj, tid utan 
varianter och fotsteg,  se figur 15.  

        
 

      Tid (min): 
Off-line montering:    27  
Modularisering och Omkonstruktion:  3,4 
Detaljmontering och outsourcing:  2,5 
 

Summa total elementtid  33 

Figur 15, Summa potentiell elementtidsreducering. 

 

5.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
• En större utredning bör genomföras för att föreslagna idéer skall kunna 

implementeras där man utreder ergonomi, utformning av arbetsplats, validerar 
funktion och kvalitet, samt gör en ekonomisk bedömning. 

• Workshoparna bör genomföras när produktionsberedare, konstruktörer, 
produktionstekniker, arbetsledare och logistiker kan närvara för att 
idégenereringen skall bli så optimal som möjligt. 

• Emballage bör ses över i hela produktionsfabriken. 

• En större utredning av mittkonsol och huvlås för att konstruktionen skall bli mer 
lik 9-3. 
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A:1 Unik 9-5 station 

Station Stationsnamn 

Viktad 
genomsnittlig

cykeltid/station 
(s) 

 Potentiella Detaljer 
ur 

 unik 9-5 station 
Processdata- 
Underlag 

 
Element-

tid (S) 
113-2 Soltak 60 Soltak FDD020 134 
249-1    Solskydd 150 Mittkonsolsdetaljer   65 

    Sidobolster FKG080 5 
      Solskydd V FLB060 op.10 26 

249-2 Solskydd (dubbel) 144 Mynthållare FMJ110 op.10 5 
    Tändningslås FDT060 op.60 15 
    Handsfackslås FQA030op.15 4 
      Solskydd H FLB060 op.20 28 

516-2 Bagage 168 Handskfackslås FMD130 op.20 V 12 
    Handskfackslås FMD130 op.10 H, 19 

    Kopphållare FMJ110 op.30 5 
    Kontroll handskfackslås  14 
    Golvnät  3 
    Lastrumsgolv V  3 
    Lastrumsgolv H  3 
      Hatthylla  FLO030 op.30 4 

407-2 Oljekyl 127 Kolfilter + Evak.ledning FJT030 op.10 13 
      Butyltejp+ dekorlist H FDR.., FRD... 23 

115-3 Motorrum 168 Pluggar i kaross FDG 110  17 
      Krocksensorer EFS FMV095 op.10 26 

110-2 Nät bagage Hö. Styrd 122 Antennförstärkare  FQR100 op. 79,72,74,95,94,91 24
118-1   Bagage 128 Dräneringsslang FDD020 24
411-2     Ljudskärm 144 Ljudskärm FMD180 op.20 17
117-2     Vibrationsisolator 158 Dräneringsslang FDD020 op.35 7 

      Pluggar i kaross FDD020  10 
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A:2 Unik 9-5 station 

Station Stationsnamn 

Viktad 
genomsnittlig 

cykeltid/station 
(s) 

 Potentiella Detaljer 
ur 

 unik 9-5 station 
Processdata- 
Underlag 

 
Element-

tid (s) 
167-1   ?       
412-1 Ratt  150       
414-1 Säkringshållare 80       
415-1 Bromsvätskebehållare 153       
415-2 Bagageluckejustering 131       
418-2 Handske 80       
425-2 PS-behållare 139       
426-1 Airbag 129       

512-1 Motorrum 145       

121-1 
Mottag Panel Vä. 
Styrd 142       

121-2 Paneldockning 163       
121-3 Motorrum 221       
145-2 Detalj 197       
147-2 Bromsservo H 199       
147-2 Bromsservo Vä.styrd 133       
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B:1 Eftermontering Lastrum 9-5 

 

 
Förutsättningar är att säte och ryggdyna monteras som idag på line men får fällas innan montering sker av dessa artiklar  
Verktygsblock, distansklossar och reservhjul monteras på line pga av hantering av reservhjulet, kommer till line via konvajer. 
Idag monteras stötfångare i låg höjd på ergopalett, förslag har lagts att höja.    
Verktyg behöver bytas för fastdragning av stötfångare tex liten vinkelmaskin.    
Sidobolster, sitt och ryggdynor i samma emballage.    

Artikel enligt PD- underlag Byggordning 
Element- 

tid (s) Notering Restriktion 
     
Kombi 

Bagagerumstätning 48 
FEN080 op.10,20 Klipps V-H 8   
FEN080 op.30,50, Konsol stötgfångare bakre, V  31   
FEN080 op.40,60 Konsol stötgfångare bakre, H  30   
FEN080 op.90 Fästskena, bakre V 5   
FEN080 op.95 Fästskena, bakre H 4   

  
FLF060 OP.07 Plastpressmutter, tröskel 5,5   
FLF050 OP.05 Plastpressmutter, sidoklädsel H 17   
FLF040 OP.05 Plastpressmutter, sidoklädsel V 17   

 
FLF050 OP. 15, 40 Sidoklädsel H   27,5   
FLF040-OP. 15, 40 Sidoklädsel V 22   
FLF050 OP. 50 Sidolucka H      3   
FLF040-OP. 50 Sidolucka V 3   
     
FLO040 op. 40, 45 Hatthyllestöd H 26  Efter sidoklädsel bagage 
FLO040 op. 30, 35 Hatthyllestöd V 28   
FLO040 op.50,60 Täcklock V,H 7   
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Artikel enligt PD- underlag 
 Byggordning 

Element- 
tid (s) Notering  Restriktion 

FKT100 op.10 D-stolpeklädsel V 7   
FKT100 op.20 D-stolpeklädsel H 7   
FKT100 op.30 Takbalksklädsel 15   
FkT110 op.10 Takbelysning, takbalksklädsel 5   
FLF110 op.22 Låsvred, reservhjul 12   
FLF160 op. 05,07 Lossa 2 flytmuttrar V,H 6   
     
FLF160 op. 09, 19 Rails, golvskena V;H 5   
FLF160 op. 10, 20 Rails, golvskena skruva fast 10,5   
FLF160 op.30,40 Färdigmontera golvskena med en st skruv V,H 24   
     

  
FLF160 op.50,61 Täcklist, bipackn. V-H 3   
FLF020  op.50 Lastförankring kpl, sats 3 lastkrok Speciell marknad 
FLF020 op.60 Lastförankringsband 3 lastband Speciell marknad 

    
FEN035 op.30 Inpassning Stötfångare V bakre 18 Kontroll av backsensor Efter hjulhus före bagagerumströskel 
FEN035 op.35 Inpassning Stötfångare H bakre 18,5  Efter hjulhus före bagagerumströskel 
FEN035 op.40 Vik undan bagagerumsklädsel V 3   
FEN035 op.45 Vik undan bagagerumsklädsel H 3   
FEN035 op.48 Stäng, centrera, öppna, mät 7,5   
FEN035 op.50,60 Äntra, drag mutter V,H 9   
FEN035 op.55,63 Äntra, drag mutter V,H 9   
FEN035 op.67 Stäng, mät, öppna 12,5   
FEN035 op.70 Drag fast i sidoplåt V 8   
FEN035 op.80 Drag fast i sidoplåt H 8   
FEN035 op.90 Drag fast i hjulhus V 7   

   

 

B:2 Eftermontering Lastrum 9-5 
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B:3 Eftermontering Lastrum 9 -5 

Artikel enligt PD- underlag Byggordning 
Element- 

tid (s) Notering  Restriktion 
FEN035 op.95 Drag fast i hjulhus H 7   

FDG140 op.30,40 
Tätning i bakre hål i förstärkning för stöt.fångare 
V-H 7,5  Mont.efter fastsättning av stötfångare 

     
FMN170 op.10, 20, 30, 40 Matta bagagerum, ljudisolering 76 US/CA se bil. Op.10,20 efter golvskena kpl 
     
FLF075 OP.10,15 Lastrumsgolv, mitten 17   
FLF075 op.20 Förvaringbox V 4   
FLF120 op.50 Golvnät 3   

FLF075 op.22 Förvaringbox V 4 
FÖ TELE/TELE 

1  
FLF075 op.30 Lastrumsgolv, litet V 4   
FLF075 OP.40 Lastrumsgolv, litet H 3   
 Täcklist rails *2      

FLF060 OP. 15 Tröskelskydd bagage 11,5  
Monteras efter sidklädslar och 
bagagerumslist 

FLF060 OP. 30 Skruv, fixering av tröskelskydd *2 12,5   
FLF060 OP. 40 Täcklock *2 7,5   
     
FLO030 op.30 Hatthylla 4   
     
FKG080op.10      Sidobolster V 5
FKG080op.20      Sidobolster H 5
FLF100 op.20 Varningstriangel 2  efter klädsel bagagelucka 
  659  11 min  
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 B:4 Eftermontering Lastrum 9 -5 

Artikel enligt PD- underlag Byggordning 
Element-

tid (s) Notering  Restriktion 
SEDAN     

 Bagagerumstätning    44
FEN080 op.70 Konsol stötgfångare bakre, V  27  Före stötfångare 
FEN080 op.80 Konsol stötgfångare bakre, H  27  Före stötfångare 
FEN080 op.90 Fästskena, bakre V 5   
FEN080 op.95 Fästskena, bakre H 4   
     
FLF050 OP. 10,12 Sidoklädsel H   13  Före baksäte 
FLF040-OP. 10,12,20 Sidoklädsel V 38  Före baksäte 
FLF050 OP. 20 (Tryck)muttrar, sidoklädsel H 29   

 
FLF020 op.20 Fästögla, bagage V 7  efter sidklädslar och tröskelskydd 
FLF020 op.40 Fästögla, bagage H 7  efter sidklädslar och tröskelskydd 
FLF020 op.30,45 Drag fast  9   
     
FLO020 op.10 Blindplatta,hatthylla V 5   
FLO020 op.20 Blindplatta, hatthylla H 5   
FLF150 op.10 Belysning, bagage  4   
FLO030 op.10 Hatthylla EU 4  efter c-stolpeklädsel 

FLO030 op.15 Hatthylla US. CA.AU 5  
efter c-stolpeklädsel + 
barnstolskrok 

FLO030 op.20 Tvåstegsnit, hatthylla 10   
FLO040 op.10 Högtalargaller V 7  efter hatthylla kpl 
FLO040 op.20 Högtalargaller H 10  efter hatthylla kpl 
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B:5 Eftermontering Lastrum 9 -5 
Artikel enligt PD-
underlag Byggordning 

Element-
tid (s)  Notering  Restriktion 

FLF110 op.22 Låsvred, reservhjul 12   
FEN035 op.20 Inpassa Stötfångare bakre V 15  Efter hjulhus före bagagerumströskel
FEN035 op.25 Inpassa Stötfångare bakre H 15  Efter hjulhus före bagagerumströskel
FEN035 op.40 Vik undan bagagerumsklädsel V 3   
FEN035 op.45 Vik undan bagagerumsklädsel H 3   
FEN035 op.47 Stäng, centrera, öppna, mät 13   
FEN035 op.50 Äntra, mutter V 4,5   
FEN035 op.60 Äntra, mutter H 4,5   
FEN035 op.65 Stäng, mät, öppna 9,5   
FEN035 op.70 Drag fast i sidoplåt V 8   
FEN035 op.80 Drag fast i sidoplåt H 8   
FEN035 op.90 Drag fast i hjulhus V 7   
FEN035 op.95 Drag fast i hjulhus H 7   
FEN035 op.55,63 Drag mutter 9   
     
FDG140 op,40 Tätning i bakre hål i förstärkning för stöt.fångare H 3,5   
FDG140 op,30 Tätning i bakre hål i förstärkning för stöt.fångare V 4   
     
FLF070 op.15 Pressmutter H 6   
FLF070 op.10 Pressmutter V 6   
FLF070 op.20,30,40 Lastrumsgolv 31   
FLF070 op.50 Klämmor till vridstyvhetsbalk*3 10   
FLF070 op.80 Klämmor till vridstyvhetsbalk*2 V 6   
FLF070 op.90 Klämmor till vridstyvhetsbalk*1 H 4   
 
     
FLF120 op.03 Främre fäste bagagenät 9   
FLF120 op.05 Bakre fäste bagagenät 3   

FLF120 op.10,20,30 Bagenät infästningar 17 
mont. fästen men 

bipacka nät  
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B:6 Eftermontering Lastrum 9 – 5 
 

 

Artikel enligt PD- underlag Byggordning 
Element-

tid (s) Notering  Restriktion 

 

FLF120 op.40 Bagenät bakre nedre infästning 2,5   
FLF120 op.55 Golvnät 3   

 
FLF060 op.05 Avtäckning, lås 6   
FLF060 op.20 Klämmor till tröskel 7,5   
FLF060 op. 10 Tröskelskydd, bagage 10,5  efter bagagerumslist och sidklädslar 
FLF100 op.20 Varningstriangel 2   
FLO050 op.30 Nackstödsavtäckning, mittre 5   

 514,5 8.6 min  
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 C Artiklar ur gemensamma 9-5 och 9-3 stationer 
 Artiklar  Processdata underlag Station idag Elementtid (s)  Notering

EFTERMONTERING
Handskfack+lucka FMD120 405-2 49 Efter anslutning av elektroniklådor
Dekorlist sidor Framskärm FFG020 op.10 V, 15 H
Dekorlist sidor framdörr FFG020 op.20 V, 25 H
Dekorlist sidor bakdörr FFG020 op.30 V, 35 H 38

Reservhjul FBF090 op.10, 20 414- 29,5
Svår att flytta pga av
 materialförsörjning till prod.

Tröskelskydd dörröppning övre FDN030 op10 F, 30B V, 20F, 40B H 18 Före sekundärtätning
Butyltejp för dekorlist bakre FDR030 op. 01,02 V 408-2 14 Monteras före hjul och stötfångare
Låsvred FLF110 op.22 12 Reservhjul
Dekorlist  bak V FDR030 op.05 V 408-2 9 Monteras före hjul och stötfångare

Sidobolster (ryggstöd combi) FGK080 op.20 H 8
Fäll ryggdyna 40%,
samma emballage rygg-sitt

Verktygsblock FLF110 op.10 414 5 Placerad under reservhjul
Nummerskyltshållare fram FEN040 op.10 3 Placeras i bagage
Nummerskyltshållare bak FEG060 op.10
Bipacka mont.sats i hanskfack (bak) FEG060 op.30
Distansklossar 414-2 Före reservhjul, 
Emblem och Etiketter Car Final

TOTAL 335,5
FÖRMONTERING
Pluggar i kaross FDG110 124
Mittre led ryggdyna FKG060 Trim 3,4 120
Slutbleck 5d FKG050 op.30,35,40 V, 50,55,60 H 40
Dämpmattor 5D FMN220 op.20,25,30 38
Dämpmattor 4D FMN220 op.21,22,23,30 33
Låstappar huv FEK030 op.05 Trim 1 28
Injustering av huv (låstappen) FEK030 op.20
Låsbygel 4d FKG050 op.10, 15 V, op.20,25 H 27

TOTAL 658,5
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 D Artiklar som kan monteras hos leverantör 

 
Artiklar  PD- underlag Station idag Notering 

Elementtid 
(s) 

     
Skruvar till soltak FDD030 op.50 113-2  34
     

Butyltejp dekorlist höger FDR030 op.01 408-2 
1) Klipps till hos lev.
2) Butyltejp sätts på dekorlist hos lev. 10

     

Kolfilter + Evakueringsledning FJT030 op.10 408-2 
Om det är samma lev. Kan lev
montera ihop dessa 13

     
Nummerskyltshållare främre FEN040 op.10  Monteras på stötfångare  
     

Solskydd FLB060 op. 10 V, 20 H  
sätt fast i takklädsel som 9-3, 
kräver omkonstruktion av elnät. 54

  
Sidolucka H      FLF050 OP. 50  Lucka kan sitta på sidoklädsel från lev. 3
Sidolucka V FLF040-OP. 50  Lucka kan sitta på sidoklädsel från lev. 3

  
TOTAL 111
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E Detaljmontering vid sidan av huvudflödet 

 

Artiklar  PD- underlag Station idag Notering Elementtid (s) 
     

Avtäckning golvkonsol, 
ciggarettändare, 
knapp 
stolventilation,eller 
blindknapp FMJ… 250-2 , 249-1 

se standard- 
operationsblad 35

  
Kolfilter och 
evakuerings- 
ledning     FJT030 op.10 407-2 13

 

Butyltejp dekorlist FDR030 op. 01 407-2 
Klipps till innan 
av operatör 10

  
TOTAL 57
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G DFM Checklista 
 

Artikelreduktion Gränsnitt  

       - Artikeln kan tas bort / behövs ej        - Bättre helhetslösning nås om artikel monteras på /  

 * Är kund villig att betala? *Kan kraven ändras?    Integreras i ett annat system 

       - Artikeln kan integreras med annan artikel              - Bättre helhetslösning nås om artikel från annat system   

 * Funktion  *materialval  *service?      monteras på/integreras i detta system 

       - Artikel kan monteras av leverantör     Positionering / Passning 

       - Skapa en ”modul” där artikeln ingår               - Passning/styrning på artiklar kan förbättras 

 * Förmontering *Leverantör / ” Outsourcing”?             - Minska behovet av fixturer/verktyg  

Varianter                   - Justertider kan minskas 

       - Minska antalet varianter      Kvalitet 

 * Färg *Funktion *Form  *Material/ytbehandling              - Problem finns som orsaker mycket 

       - Minska antalet olika artiklar / fästelement          *” Andon” stopp *SIP anmärkningar 

       - Använd std. Fästelement + process           *DOK anmärkningar *Rep. Tid *Mtrl. Kostnader 

       - Varianter kan skapas hos leverantör i stället               - Error Proofing behövs? 

       - Variant kan skapas senare i flödet               - Mängden kontroll kan minskas 

       - Samma lösning på både 9-3 & 9-5     Ergonomi 

       - Samma lösning för alla ”styling” linjer                  - Ergonomiproblem finns?  

       *produktberoende? * Processberoende?     
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H Flödeslayout unika 9-5 stationer 
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I:1 Montera pluggar i kaross  
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I:2 Montera pluggar i kaross       
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J Monteringsföljd 9-5 mittkonsol 
 

 Dagens 9-5 mittkonsol          Potentiell modulariserad 9-5 mittkonsol  

Golvkonsol kpl Modulbyggd Golvkonsol med 
golvkonsol övre bakre, golvkonsol 
bakre med armstöd, stålbygel, 
cigarettändare, blindknappar 
baksätesvärme 

Golvkonsol övre Integrerad avtäckning med övre delad 
golvkonsol 

Avtäckning golvkonsol Integrerad med främre övre 
golvkonsol 
Delsammanbyggnad av dess ingående 
artiklar 

Golvkonsol bakre  
Armstöd  
Stålbygel armstöd  
Cigarettändare främre och 
bakre 

 

Askopp fram  
Mynthållare och 
kopphållare golvkonsol 

 

Blindknapp baksätesvärme  
Armstöd  
Antal steg: 11 Antal steg: 3 
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K Lastrum, 9-5 combi och sedan 
 
 
 
 
 

       
Kombi          Sedan 
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