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Sammanfattning
Projektarbetet är förlagt till Autoliv Sverige AB (Autoliv) i Vårgårda. Autoliv vill förbättra
hanteringen av material i processflödena genom att höja tillgängligheten på maskinerna. Materialet
hanteras omväxlande manuellt och maskinellt i processerna. Uppdraget var att ta fram ett eller flera
konkreta förbättringsförslag som använder produktionstekniken Chaku-Chaku, även kallat Hanedashi,
samt att dessa var tids- och kostnadseffektiva och utnyttjar redan befintlig utrustning.
Arbetet avgränsades genom att bara inkludera de tre produktionsceller som kräver mest arbetstid av
produktionspersonalen samt en nyligen uppstartad produktionscell. Vid förändring av en maskin
påverkas dennas befintliga CE-märkning, varför en utredning om ny CE-märkning behöver
genomföras. Arbetet kommer inte att behandla kostnader eller utredning för ommärkningen.
För att kunna beräkna tidseffektiviseringen på processerna gjordes en tidsstudieanalys och av analysen
gick det även att beräkna olika värden från produktionen som var av vikt för senare beräkning av
kostnadsbesparingar. Fyra lösningsförslag togs fram och analyserades för tidseffektivitet. Utav dessa
fyra valdes tre för beräkna kostnader och kostnadsbesparingar vid utökad tillverkning eller vid
tillverkning av samma antal. Kraven var att produktionen vid utökad tillverkning skulle göra en årlig
ökning av antalet produkter med minst 7%.
Av de lösningsförslag som valdes för vidare analys gick det första ut på att förmontera en komponent
till produkten på en separat plats istället för att montera den inne i en maskin, då detta ansågs vara ett
problematiskt arbetsmoment. Förbättringen innehåller ett nytt föreslaget rörelseschema för operatören
och en ny layout av produktionscellen. Det andra förslaget syftar till att när modulen har behandlats
färdigt i en av stationerna i cellen, matas den automatiskt ur stationen och således görs tillgänglig för
nästkommande modul. Det andra förslaget rekommenderas att kombineras med det första förslaget då
de kan komplementera varandra i tidsbesparingar, då förslagen är på samma produktionscell. Det
tredje förslaget gick ut på att en gripanordning lyfter undan modulen en bit för att kunna bearbetas av
operatör samtidigt som efterföljande modul leds in i maskinen. Detta förslag skulle innebära att den
väntan som uppstår vid arbetsutförande inuti eller utav maskinen vid två separata tillfällen kommer
synkroniseras. Förbättringsförslagen beräknades resultera i besparad operatörskostnad vid tillverkning
av samma antal enheter. Kalkyler gjordes för att visa lönsamheten för förslagen vid utökad
tillverkning samt vid vilket antal tillverkade produkter som förslagen har nått break-even. Förslagen
börjar betala av sig själva efter ca 700 tillverkade enheter vid vardera produktionscell och vidare även
utöka produktionen med 7%.
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Abstract
The project is located at Autoliv Sverige AB (Autoliv) in Vårgårda. Autoliv wants to improve the
handle of material in the processes by increasing the availability of the machines. Material is
alternately handled by man and machine. The mission is to make one or more concrete that uses the
production technique Chaku-Chaku, also known as Hanedashi, as well as being a solution efficient
regarding both cost and time and to make use of already existing production equipment.
The project is narrowed to just include the top three production cells that demands the most production
(operator) time as well as one newly created cell.
To be able to calculate the time efficiency on the processes we made a time study and with the
analysis of the study we could determine important values of the production for later savings
calculations. Four suggestions of improvements were developed and analyzed for time efficiency.
Three out of these four were handpicked to be calculated for cost and cost savings of the maximum
capacity of the new production or if the yearly production stayed the same. The requirement was that
the new maximized production would increase the yearly production by 7%.
The first of the handpicked suggestions was to preassemble a component on a separate table instead of
assemble it inside of a machine, for this was regarded as a problematic procedure. The solution also
contained a new schedule of movements for the operators and a new production cell layout. The
second suggestion of improvement aim that when the module has been in one of the assembly
machines it will automatically be ejected and therefor made available for the next module. The first
and second solutions are recommended to be combined as these can be a complement for each other,
as these suggestions are on the same production cell. The third solution was to implement a grasping
device that moved aside the module a bit to be processed manually. Thus would make it possible for
the next module to be placed inside the machine at the same time. This solution would make two
separate waiting times into one synchronized processing. The suggestions of improvements were
calculated to result in saved labour if production stayed the same. If the production were maximized
the calculations showed the point of break-even. The suggestions would pay-off after 700 units were
manufactured on each production cell and further increase the capacity with more than 7%.

ii

Johan Nordby & Mikael Tholin

Högkolan i Skövde
Institutionen för teknik och samhälle

Intyg
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 30 högskolepoäng som utförts under av
höstterminen 2012 och vårterminen 2013 på Autoliv Sweden AB i Vårgårda. Examensarbetet är det
avslutande momentet i vår automatiseringsingenjörsutbildning vid Högskolan i Skövde för erhållandet
av Högskoleingenjörsexamen samt Teknologiekandidat inom automatiseringsteknik.

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt identifierat
och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan examen.

_________________________
Johan Nordby
Gos ebol l en är den bäs t a poj kvännen i hel a vär l den
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1 Introduktion
Autoliv är landets nu ledande företag inom säkerhetsprodukter för fordonsindustrin, där bland annat
Volvo och Jaguar är stora kunder. Fabriken i Vårgårda bedriver utveckling av aktiv och passiv
säkerhet. Passiv säkerhetsutrustning är exempelvis krockkuddar, barnstolar eller bilbälte mm, vilka
utlöses vid kritiska situationer, som vid en krock. Aktiv säkerhet är system som hjälper att avvärja
olyckor och hjälper att återge kontrollen över fordonet. Dessa system är till exempel varningssystem
för den s.k. döda vinkeln, filbytesassistans, kollisionsvarnare, automatisk nödbromsning,
vägskyltsidentifikation mm. Slutprodukternas kvalitet är av högsta prioritet, eftersom kvalitetsbrister
kan leda till dödsfall.
Autoliv Sverige AB i Vårgårda producerar främst airbags för förar-, sido-, passagerar- och
sidogardiner. Enligt Autolivs hemsida sysselsätter Autoliv internationellt 50 000 anställda i 29 länder
och räddar årligen över 25 000 liv med sina säkerhetsprodukter. Autoliv Sverige AB levererar stora
mängder airbagsmoduler årligen, där varje icke värdeadderande (Non-Value Added, NVA),
arbetsmoment som inte lägger mervärde i produkten, sekund kostar företaget pengar.
Ständiga förbättringar är en viktig del för producerande företag och vi har under vår studietid använt
oss av Lean som många företag runt om i världen arbetar med vid processoptimering och tidsstudier.
Chaku-Chaku är en metod som behandlar in- och utlastning som vi finner är en passande metod att
använda oss av. Förbättringsförslagen ska utgå från så kallad ”Low Cost Intelligent Automation”,
d.v.s. användande av relativt enkla och billiga tekniska lösningar som kan integreras på ett smidigt sätt
i befintlig utrustning. Med hjälp av exempelvis gravitation kan färdiga produkter transporteras mellan
maskiner och då det är en tillgång som är gratis och förutsägbar är detta enkelt att implementera.
Andra billiga resurser, såsom sensorer och lampor, kan användas vid LCIA-lösningar.
Manuella hanteringar av produkter blir allt färre i dagens industrier, vilket gör att operatören kan
sysselsätta sig med fler arbetsuppgifter. Med hjälp av Chaku-Chaku, som betyder ladda-ladda på
japanska, kan i- och urladdning av maskinen ske på separata håll för att minska antalet förflyttningar
av produkten. Exempelvis kan en helautomatisk station ha två hanteringspunkter så att en bearbetad
produkt inte behöver avlägsnas innan nästa produkt laddas.

1.1 Problembeskrivning
Stora reformeringar på produktionsutrustningen kräver ombesiktning från kunderna. Detta innebär att
vid stora förändringar måste kunden godkänna ombyggnationen och därför läggs fokus på en enklare
Chaku-Chaku lösning, automatisk i- och urlastning. Detta projektarbete omfattar identifiering av
slöserier och lösningförslag med huvudfokus automatisk i- och urlastning. De effektiviseringsförslag
som lämnas fram ska förhålla sig till Low-Cost Intelligent Automation (LCIA), se mer i kapitel 2.3,
vilket innebär att ta hänsyn till både ett ekonomiskt hållbart sätt såväl som tidseffektivt sätt.
I takt med den ökande konkurrensen mellan företag i Sverige är det nödvändigt att ständigt förbättra
och kunna ligga i framkant. Optimering av manuell hantering kan minska kostnader och då möjliggöra
dessa framsteg. En översikt över hela tillverkningsprocessen är ett måste för att kunna genomföra
kontinuerliga förbättringsarbeten. Om denna översikt saknas har företaget svårt att finna grundorsaken
till problemen, vilket i längden genererar onödigt arbete. Att kontinuerligt uppdatera
arbetsinstruktioner och tider hjälper företag att identifiera olika typer av slöserier som finns i
produktionen, (Liker & Meier, 2006). För att kunna identifiera var problemet ska angripas måste det
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identifieras var i produktionen flest slöserier existerar och därefter anpassa förbättringsarbetet kring de
förutsättningar produktionsutrustningen har.

1.2 Projektmål
Slöserier är vanligt förekommande i produktionssystem. För att kunna utföra ett
effektiviseringsprojekt och finna en lösning med färre slöserier behöver arbetsmomenten vara tydligt
definierade. Det är viktigt att verkligheten stämmer överens med den planerade data för att
slöseriproblemen ska kunna lösas så precist och effektivt som möjligt. Målet med projektet är därför
att definiera arbetsmomenten för att sedan kunna eliminera slöserier.
Våra huvudmål med projektet är att på uppdrag av Autoliv Sverige AB i Vårgårda att ta fram ett eller
flera konkreta förbättringsförslag för den produktionscellen med störst del slöserier. Autoliv strävar
efter att minska produktionstider samt den manuella hanteringen för i- och urladdning av produkter i
flödet. Därför bör lösningsförslagen bygga på teknikerna Chaku-Chaku (kapitel 2.2) och LCIA
(kapitel 2.3) då dessa tekniker hanterar den strävan som Autoliv har i produktionen. Studenterna
kommer även ha som mål att de kostnaderna för implementeringen ska ha en payback-period på
maximalt ett år. Dessa besparingar samt kostnader ska presenteras för Autoliv för potentiell
implementering av den tekniska lösningen. Dessa åtgärder bör i längden göra Autoliv mer
konkurrenskraftiga på marknaden.
Vårt andra mål med projektet är att rationalisera bort möjliga slöserier i produktionsflödet genom
analys av de produktionsceller som kräver mest produktionstid av operatörerna per år, s.k manminuter, genom att jämföra med olika information som Autoliv har, mot den information som
studenterna under projektets datainsamling uppmäter. Produktionsceller som ska analyseras kan även
speciellt väljas ut av Autoliv. Genom tidsstudieanalyser på utvalda utrustningar framkommer det
vilken av utrustningarna som genererar flest slöserier.
Autoliv lägger stor vikt i att de(t) slutgiltiga lösningsförslag är kostnadseffektiva för att göra Autoliv
fortsatt konkurrenskraftiga på marknaden. Den rationaliseringsmetod som vårt projekt leder fram till
kan Autoliv använda som mall för kommande förbättringsarbeten.

1.3 Innehåll och avgränsningar
De utrustningar som projektet kommer att behandla är benämnt i rapporten som A, B, C och D.
Förbättringsförslagen baseras på den av produktionsutrustningarna med flest slöserier. I uppsatsen
behandlar vi inte mer än de utvalda utrustningarna men vi betänker dock också vissa andra aspekter i
framtagandet av förbättringsmodellen, som med hjälp av monteringspersonalens kunskaper och
erfarenheter. Projektet skrivs med särskilda restriktioner från Autoliv där känslig information
sekretessbelagts.
Autoliv har som krav på detta projekt att studenterna ska fokusera lösningarna mot Chaku-Chakuprincipen. Vid analys och utarbetande av förbättringsförslagen ska studenterna även utgå ifrån att
leverera en enkel lösning inom en liten budget men som inte för den sakens skull ska ses som ett
billigt fuskbygge. LCIA tar upp detta och är viktigt att ha med i bakhuvudet vid utarbetandet av
lösningsförslagen. Tillsammans kommer dessa tekniker att bidra till att finna ett eller flera kostnadsoch tidseffektiva lösningsförlag. För att avgränsa projektet har studenterna i samråd med Autoliv valt
att projektet ska innefatta de tre processer med flest slöserier samt en nyligen uppstartad process.
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1.4 Rapportens disposition
I rapportens inledande kapitel definieras problemformuleringen av den uppgift som företaget har
specificerat samt en kort beskrivning om företaget. De verktyg som krävs för att lösa problemet samt i
vilken utsträckning de används i dagens industrier och tidskrifter beskrivs kortfattat i introduktionen.
Introduktionen beskriver också mål med projektet och vilka avgränsningar som ska följas. De verktyg
som projektet använder sig av och vad det har för betydelse beskrivs i rapportens andra kapitel:
Teoretisk bakgrund. Med hjälp av den teoretiska bakgrunden kan studenterna presentera den metod
som behövs för att identifiera vart förbättringsförslaget bör äga rum. Metoden beskriver genomgående
hur analys av insamlad data ska gå till och vilka hjälpmedel som behövs för att uträtta uppgiften.
Den insamlade data som metoden kommer generera analyseras och jämförs mot företagets data för att
identifiera vart mest NVA finns. När analys av data är genomförd kommer ett förbättringsförslag me d
fokus i- och urladdning (Chaku-Chaku) presenteras i resultatet. Slutsatsen bestämmer resultatets
trovärdighet utifrån den teoretiska bakgrunden. Självkritik görs i diskussionen där resultatet granskas
ur personlig vinkling, gjordes de moment som behövdes, har för mycket eller för lite tid lagts ner på
resultatet? Litteraturförteckningen går igenom vilka vetenskapliga källor den teoretiska delen av
rapporten baserats på. Förtydligande bilder, grafer, tabeller och övrig information presenteras som
bilagor, ett komplement till informationen som redan finns presenterad i rapporten. Figur 1 beskriver i
vilka kapitel som viktiga nyckelord går att finna.
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2 Teoretisk bakgrund
Den teoretiska delen av rapporten redovisar den grund som projektet bemöter problemen med, samt
presenterar en välstrukturerad och detaljerad problemlösning för både företag och examinator.

2.1 Synkroniserat Produktionssystem
I dagens ekonomi där företag outsourcas, reformeras och går i konkurs är det ytterst viktigt att kunna
eliminera slöserier i företaget för att öka konkurrenskraften på marknaden. Jakten på felfri produktion
ska vara individuell för varje enskilt företag; ändringar i produktionen, tillverkningsmetoder,
informationssystem, logistik och kaizen-aktiviteter definieras inom företaget. Företag som inte leder
sin egen utveckling utan förlitar sig på andra industrier är redan dömt att misslyckas (Takeda, 2006a).
SPS är baserad på just-in-time-filosofin, en strategi som steg för steg hjälper företaget att reformera
dess produktionsstruktur där praktisk analys väger tyngre än den teoretiska analysen. I figur 2, som är
tolkad efter H. Takeda, visar en förenklad produktionsstrategi över SPS.
Många typer av slöserier kommer aldrig upp till ytan i ett företag. Det är viktigt att kunna spåra och
eliminera slöserier genom att kontinuerligt ändra företagets syn gällande produktion, information och
logistik. Flertalet företag har en form av felsökning de ”nöjer” sig med och på så sätt hindrar det
utvecklingen av ständiga förbättringar. För att identifiera nya typer av slöserier måste företaget sträva
efter att ständigt reformera produktionen, en reducering av tillverkningskostnader på 10 % uppskattas
att dubbla vinstmarginalen (Takeda, 2006a). Att säkra vinster genom att eliminera onödiga kostnader
och ändra processerna med hjälp av de verktyg som beskrivs vidare i kapitlet ökar SPS
konkurrenskraften hos företaget. Projektets inriktning ska omfatta manuell hantering av produkter, de
punkter inom SPS som behandlar människans inverkan på produktionssystemet behandlas i första
hand.

Säkra vinsten

Uppföljande minskning av förluster

Strategi

Effektivisering
Uppföljande eliminering av slöserier
Det är viktigt att inte nöja sig
efter eliminering av slöserier utan
också ändra systemet därefter så
återfall inte sker.

SPS

Figur 2. Tolkning av produktionsstrategi av S PS .
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2.1.1

Enstycksflöde

I dagens produktion är det vanligt att arbeta utifrån stora batcher vilket genererar stora buffertar vilket
gör det svårare för företag att identifiera slöserier. Utgångspunkten för SPS är implementering av
enstycksflödet, vilket hjälper produktionen att skapa ett taktat flöde genom stationerna i en process.
Vid varje station i processen görs en individuell hantering av produkten, ingen del av den förädlade
produkten skickas till nästa station innan hela arbetslaget har slutfört sin arbetsuppgift. Cykeltiden för
den station som tar längst tid att utföra arbetet är den som sätter cykeltiden för hela processen, vilket
medför att problem lyfts till ytan och ett stadigare flöde kan planeras eller utvecklas. Enstycksflöde är
en tillsynes lätt metod att förstå sig på även om den sällan används fullt ut på företag (om än alls)
(Takeda, 2006a).
Samhörigheten ökar hos personalen i ett enstycksflöde; stannar en person upp i arbetet stannar hela
processen. Det är således viktigt att personalen i fråga genomgår omfattande träning i hur processen
fungerar och tillsammans skapa den arbetssituation som passar arbetslagen som kommer i kontakt med
utrustningen. Det grundläggande målet blir att ständigt förbättra den nuvarande processen genom att
minska slöserier. Att minska operatörstiden, minimera buffertar och implementera visuella standarder
krävs för att aktivera en produktionslinjes fulla potential. (Takeda, 2006a)

2.1.1.1 Minskning av slöserier
Informationsflödet i enstycksflödet är ytterst viktigt, om företaget inte har den data de behöver för att
styra sin produktion kan slöserier vara svåra att identifiera. Dokumenteras för mycket information i
produktionen kan det tendera till överproduktion, lätt att göra fel eller att delar som behövdes inte
finns tillgängliga. Tre steg kan generellt användas för att säkra Kaizen (Takeda, 2006a):




Identifiera slöserier som slöseri, kan en störning inte identifieras som ett slöseri tenderas det
att accepteras av personalen och undgå behandling.
Inga förbättringar är för små, även den minsta förbättringen kan vara värd att genomföra.
Lös ett problem i taget, tre halvfärdiga lösningar är fortfarande inte lösta.

Flexibilitet är ytterligare ett mål då mindre flexibla produktionssystem reagerar bristfälligt till
mångfalden av produkter. Målet är att öka flexibiliteten, minska kostnader och öka kvaliteten av
produkterna. Standardisering av bufferstorlekar är ett krav för att realisera ett enstycksflöde, det
medför att slöserier kommer upp till ytan och kan behandlas som slöseri. Optimalt ska buffertar
undvikas men störningar i produktionen kräver någon form av buffert för att hantera svängningar.
Arbetsledarnas uppgift är att följa upp Kaizen-arbetet. (Takeda, 2006a)
Hur uppmärksammas operatörer vid störningar av produktionssystemet? En fråga som mer och mer
etablerar sig i de olika processindustrierna, och med all rätt. Om det uppstår störningar som inte går
identifiera med operatörens sinnen är det ytterst viktigt att utrustningen automatiskt larmar vid dessa
tillfällen. T.ex. med hjälp av visuella varningssignaler inom operatörens arbetsområde. Visuell
styrning kan även användas för att identifiera skillnader på aktuell och optimal standard; är
produktionen förenklad blir det lättare att identifiera ”uppenbara” avvikelser. Ett andonsystem kan
implementeras i processen för att snabbt kunna avbryta produktionen vid störningar, kvalitetsbrister,
verktygsbyten, omställningar eller om haverier inträffar. Operatören informerar arbetsledaren om
störningen som fattar beslut om processen ska stannas eller inte, om säkerhet eller kvalitet kan
påverkas av störningen har operatören all rätt och ska stoppa utrustningen. (Takeda, 2006a)
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2.1.2

Produktion med takttid

Takttid är den tid varje station i processen använder för att föra arbetsstycket vidare, den definierar
materialflödet och alla steg som är knutna till produktionen. Takttiden är beroende på marknadens
förväntningar på produkten företaget levererar (tillgänglig tid/efterfrågan=takttid), således ett verktyg
för att möta efterfrågan exakt. Omplacering av personal (flexibel personal) och resurser ska användas
för att minska anställningen av ny personal. För att hinna med efterfrågan tillsätts ofta övertidsarbete
på företag, vilket ska undvikas då det är ett slöseri i sig. Efterfrågan går upp och ner konstant och det
är viktigt att anpassa takttiden för att möta leveranser längs produktflödet, det ska göras utan övertid
eller anställa fler personal. Det övergripande målet av takttid blir då att minska övertider och minska
slöserier. (Takeda, 2006a)
För att företaget ska vara konkurrenskraftigt på marknaden behöver företaget koncentrera processerna
samt minska operationstider. Takttiden hjälper processen att identifiera flaskhalsar och lyfter upp
slöserier till ytan. När produktionen taktas och en produkt inte flyttas vidare i processen betyder det att
slöseri finns i processen. Hur personalen hanterar kriser är en viktig del för att få ett taktat arbete,
genom att steg för steg lösa problem minskas operatörstider, omställningstider och andra former av
förluster i arbetet. Även om JIT-principen ligger i grund för SPS kan det konstateras att om
processerna ligger efter i ett pullsystem lyfts problemen upp till ytan snabbare (Takeda, 2006a).

2.1.3

Pacemakers (taktsättning)

Vid säkerställning av takttid är huvudfrågan inte att implementera medeltider för produktion utan inse
att alla olika typer av produkter i flödet har sin egen cykeltid. Taktsättning är ett verktyg som kan
användas för att förenkla kaizen- och övriga ledningsaktiviteter. Genom att implementera taksättning
erhålls inte taktat arbete, det är endast ett verktyg och dess värde för produktionen definieras hur väl
det är utvecklat. Om produktionen går över eller under den satta takttiden kan det leda till acceptans
vilket skapar en dålig vana hos personalen. (Takeda, 2006a)
Med hjälp av lampor, markeringar och displayer realiseras takttider av personalen vilka definierar
processen. En lampa kan exempelvis användas genom att den lyser grönt när takttiden hålls, gul när
det går för långsamt och rött när det går för snabbt. Om takttiden inte hålls ska processen stoppas
omedelbart för att förhindra ytterligare störningar. När störningar uppstår uppmanas personalen att inte
arbeta över huvudtaget så arbetsledare och kontrollanter kan identifiera varför takten inte hålls och
kaizen- arbete kan utföras. ”The line is stopped now so that it will not have to be stopped in the
future.” (Takeda, 2006a).

2.1.4

Flexibel personal och effektivitet

Rätt person på rätt plats är grundstenen för att kunna öka produktiviteten i en process, ett företag ska
inte behöva anställa ny personal för att bemanna stationer utan ska ses som en sista utväg. Genom att
utbilda personalen inom processerna kan de identifiera allt arbete som utförs i produktionen, företaget
har då säkrat sina resurser och kan allokera dem där de behövs mest. För hjälp av implementering kan
följande sju steg användas och repeteras för bättre resultat: (Takeda, 2006a)
1) Identifiera slöseri (muda)
IAllt som står still ska klassas som slöseri; personal, information eller maskiner.
IIIdentifikation och eliminering av slöseri ska inte ske samtidigt, identifikation ska ske
först.
IIIDokumentera allt slöseri genom att dela in dem i olika grupper.
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2) Gör slöserier synligt
ISeparera arbetsbördan i primära och sekundära arbetsuppgifter
3) Eliminera en form av slöseri i taget, att utföra samma förbättringsarbete två gånger genererar
fler slöserier.
4) Ta fram metoder för att eliminera en viss typ av slöseri.
IHar rotorsaken identifierats (5 varför)?
IIKommer åtgärden se till att problemet inte uppstår igen?
IIIPåverkar metoden kostnaden av produktionen? Vilken effekt har uppnåtts?
5) Eliminering av slöserier, beta av slöserier steg för steg i processen. (lösa alla problem i ett
skede är omöjligt!)
6) Minskningen av övergripande slöserier ska påverka det standardiserade arbetet.
IPlanering av flexibel personal tas fram med takttid som bas.
IINyanställningar planeras så att efterfrågan kan mötas med max 30 minuters övertid.
7) Överskrids takttiden motarbetas detta med effektivt kaizenarbete. (startpunkt för kaizen)
Effektivitet definieras av allt värdeadderande (VA) arbete som utförs under en specifik tidsram, till
skillnad mot arbete som också innefattar alla NVA arbetsmoment och övriga slöserier. Som tidigare
nämnts kan inte slöserier elimineras utan att först identifieras som slöseri samt göra slöseriet synligt.
Målet med ökad effektivisering är att minska den totala produktionskostnaden, vilket realiseras med
hjälp av synkronisering och utjämnad produktion. (Takeda, 2006a)

2.1.5

Utjämnad produktion

För en flexibel produktion är det till fördel att dela upp arbetet i olika typer av produktion, en
huvudproduktion samt diverse underproduktioner. Huvudproduktionen fokuserar på montering av
slutprodukten medan underproduktionerna fokuserar på flödet av komponenter till montering, där
varje del av produktionen jobbar utifrån egen takttid. Underproduktionen genererar produkter för att
möta takttiden för huvudproduktionen, vilket hjälper företaget att identifiera flaskhalsar.

2.1.6

Kvantitetssäkring

För att säkra kaizen-arbetet hos ett företag ska alla typer av aktiviteter länkas till resultatet d.v.s. vad
tillverkningskostnaderna påverkar samt att jämföra kostnader och förmåner mot varandra. En
kvantitetsgraf som uppdateras timvis kan användas för att följa upp antalet produkter som levereras,
den skapar en överblick i hur produktionen levererar i förhållande till efterfrågan. Chefernas uppgift är
att identifiera förändringar i produktionen och finna rotorsaken till problemet innan kaizen-arbete kan
påbörjas. Som arbetsledare ställs det krav att förstå processen på en djupare nivå än gemene operatör.
Arbetsledarna ska vara är entusiastiska i sitt arbete och ha modet och målriktningen att fatta beslut
genom nya tankebanor runt produktionen, att hamna i samma tankemönster är destruktivt för ett
företag. Kvantitetssäkringen har tre viktiga uppgifter:
I)
II)

III)
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Arbetsledare, operatörer och högre ledning ska diskutera de problem som uppstår i
produktionen. Detta görs med hjälp av grafisk representation av produktionen.
Kvantitetssäkring underlättar följning av leveranstider. Det finns inga ursäkter till missade
leveranstider; en produktionsprocess ska aldrig missa en leverans till nästliggande process,
även vid brist av tid, personal eller material.
Kostnader visas med hjälp av kvantitetssäkringsgrafen, kostnader innefattar arbetare,
maskiner, buffertstorlekar, kvalitetsstörningar mm. Överflödiga aktiviteter måste
uppmärksammas annars kan inte arbetarna realisera kaizen-aktiviteter.
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2.1.6.1 Kvantitetsstyrning per timme
Om varje dags efterfrågan jämförs mot produktionens produktivitet på en daglig basis tenderar det att
efterfrågan sällan möts p.g.a. störningar, eftersom arbetsdagen i detta skede redan är över blir det svårt
att införa kaizen-arbete och beteendet upprepas nästa dag. Övervakas produktionen timvis ges
möjligheten att påverka störningar med en gång (åtminstone en gång i timmen), samt indikera för
operatörerna hur fort de behöver arbeta för att möta efterfrågan. För att mäta och tillämpa ändringar
för att hålla ett optimalt flöde i produktionen finns det två grafer som kan användas som verktyg för
produktionen: (Takeda, 2006a)
1) Kvantitetssäkringsgraf. Produktionens kvantiteter uppdateras timvis för hand på denna graf.
Om produktionen hamnar efter markeras anledningen med röd text för att lätt kunna
identifiera vart och när problemet uppstått. Färgmarkeringen hjälper också till att visa
skillnaden mellan nuläget och optimal produktion. Tre viktiga aspekter för grafen (Takeda,
2006a):
- Tiden det tar att tillverka den första produkten när skiftet startar sätter tillverkningstiden
för dagen, även om takttider inte hålls. Arbetsledarna planerar dagens produktion utifrån
från den tiden
Kommunikation med hjälp av grafen; grafen representerar målet arbetsledarna dagligen
strävar efter. Alla beslut som fattas gällande produktionen ansätts med hjälp av den datan
grafen representerar. Konstant träning av alla parter är viktigt för underhållet av verktyget
- Ofta representeras inte störningar som sådana, alla arbetare som omfattas i produktionen
måste kunna identifiera störningar och skapa en plan som motverkar dessa. Kaizen-arbete
baseras på varje enskild individs förmåga att uppfatta fel i produktionen
2) Grafisk realisering av ändringar i tillverkningstider. En graf som omfattar
produktionssiffror, tillverkningstider samt sammantagningar som bas för förbättringsarbetet.
Grafen hjälper kaizen-arbetet med kommentarer och skapar en långsiktig översikt där de kan
jämföra produktionen månad för månad. Det ska finnas plats för kommentarer från ledningen,
vilka åtgärder som prioriteras och rotorsaken till störningen på grafen. Arbetsledarnas fokus
ska inte omfatta denna graf, deras jobb är att se till att alla operatörer sköter sitt arbete på rätt
sätt och synkat med hela produktionsflödet. D.v.s. högre ledningen är ansvarig att följa upp
informationen på grafen. Sex praktiska punkter som grafen ska följa (Takeda, 2006a)
- Varför finns grafen? Operatörer ska vara inblandade, om de känner att grafen gör nytta
kommer de engagera sig i dess funktion
- Ska kunna visa skillnaden på VA (Value Added) och NVA (Non-Value Added). Om
produktiviteten är lägre än beräknat måste NVA arbete minskas
- Poängsystem för effektiviteten skapar konkurrens mellan stationer, operatörer strävar efter
att vara ”bäst”
- Vid nytt rekord för produktivitet ska stationen uppmärksammas av ledning, exempelvis
med ett diplom
- Vara synlig för alla operatörer på stationen, minskar gångtider och ökar moralen
- Vid långa takttider ska planeringen av produktionen sättas timvis. Störningar ger starka
reaktioner

2.1.6.2 Ledarrollen
Högre ledning och arbetsledare ska ha stor kunskap inom kaizen-arbete, kunna realisera hur många
kaizen-steg kan startas och genomföras, vilket uppmärksammas med hjälp av graferna. De måste veta
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hur många produkter som förväntas att tillverkas per timme eller dag, och planera timvis dagen som
den fortlöper. De överordnade måste informera operatörerna om metoder och mål flera gånger, gör att
de känner sig som en del av utvecklingsarbetet. ”Those who do not know what they shall do tomorrow
are unhappy” (Takeda, 2006a). Förmågan att kommunicera har mycket större vikt än att kunna
övertyga eller diktera.

2.1.7

Standardiserat arbete

Vid implementering av SPS är det viktigt att arbeta med standardiserat arbete (Takeda, 2006a).
Standardiserat arbete är ett verktyg för att synkronisera operatörernas rörelsemönster och skapa ett
repetitivt arbetssätt vid varje station. Genom att fastställa ett standardiserat arbetssätt går det att
initiera förbättringsarbeten (Freivalds & Niebel, 2009). Utan ett bestämt sätt att utföra uppgifter går
det inte att särskilja det som är VA mot det som är NVA. Det är viktigt att utarbeta standarden
tillsammans med operatörerna, som ska utföra arbetet. ” Det gäller inte att bara finna det snabbaste sättet
att producera på, utan det rätta sättet ” – Erik Alavik, Autoliv.

2.1.7.1 Upprätthålla standarden
När ett arbetesätt är standardiserat innebär det inte att det är ska ses som ett permanent arbetssätt. Yttre
faktorer som kundefterfrågan varierar, vilket kan medföra att under vissa perioder är företag inte i
behov av många operatörer och därför måste arbetsbeskrivningen vara anpassad för färre operatörer.
Detta gör att standardiserat arbetssätt är som en levande organism som måste anpassa sig till nya
förhållanden. (Takeda, 2006a)
Standarder skapar möjlighet att takta flödet. Först när man arbetar i ett flöde och de standardiserade
rörelserna är kopplade till varandra är det möjligt att styra flödet samt att maskinellt arbete och
manuellt arbete måste vara separerat för att kunna skapa säkerhet i systemet (Takeda, 2006a). Skulle
en arbetare finnas i riskzonen då en kritisk situation uppstår kommer operatören inte i omedelbar fara.
Operatörernas arbetsschema måste vara strukturerat och kontrollerat och detta kan man inte göra för
processer som bara innehåller 1 arbetsstation. Att skapa arbetsstandarder behövs för att effektivisera
människa, maskin och material. Effektivitet av dessa faktorer ger produkter bättre kvalité och säkrar
en billigare produktion. (Takeda, 2006b)

2.1.7.2 Myter om standardiserat arbete
Det finns flera olika myter om standariserat arbete. Två myter som är relevanta till detta projekt är
först myten om att anställda utvecklar egna standarder och även myten om att operatörerna inte
kommer att avvika från arbetsbeskrivningarna när ett företag använder standardiserat arbete. Enligt
Freivald arbetar företag för att undvika att ge enskilda anställda ”äganderätt” ett arbetssätt, alltså att
vissa anställda har ”fått” en station i processerna och bestämmer hur arbetet utförs där. Det är vanligt
med jobbrotation, att operatörerna byter stationer regelbundet under arbetsdagarna. Operatörernas syn
av arbetet är däremot värdefull information och varje åsikt granskas om det är genomförbart och
kommer effektivisera arbetet. Den andra myten, att operatörerna aldrig avviker från
arbetsbeskrivningen om det finns standardiserat arbete, är en utopi. Det kommer alltid finnas en viss
procent avvikelser, då det inte går att hindra all avvikelse (Petersson, et al., 2009). Bland annat Toyota
har byggt in visuella system för att uppmärksamma avvikelse, t.ex. andon-system (Petersson, et al.,
2009). Om en operatör avviker från arbetet kan det innebära att den inte hinner takttiden och är i
behov av hjälp. Inträffar det ofta att operatören söker hjälp kommer avvikelsen att uppmärksammas av
lagledaren.
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2.2 Chaku-Chaku
Chaku-Chaku är ett japanskt uttryck för ”lasta” eller ”ladda”. Principen med Chaku-Chaku är att när
maskinen som arbetar på en produkt genomgått processeringen av produkten lastar maskinen ur sig
själv automatiskt. Detta gör att när operatören kommer tillbaka till maskinen kan operatören ladda
nästa produkt istället för att lasta av den gamla och sedan lasta i den nya. Chaku-Chaku flyttar
produkten antingen automatiskt mellan stationer (Bicheno & Holweg, 2009) eller flyttar den ur
maskinen för att endast göra stationen ledig för nya produkter (Marchwinski & Shook, 2008). Båda
sätten ska reducera arbetstiden för operatören vid produktionslinjen och gör att operatören slipper
hantera produkten onödigt många gånger. Operatören behöver bara ladda maskinen för att sedan utföra
en annan arbetsuppgift medan maskinen bearbetar produkten (Billock, 2010). Nyckelpunkten ligger i
att en maskin ska ha separata in och utgångar för att minska hanteringen av produkter och minska
tider.



Exempel på vanlig montering: Ladda station avlägsna produktLadda ny
Exempel på Chaku-Chaku lösning: Ladda stationMedan maskinen arbetar ladda en
nyavlägsna produkt

”Chaku-Chaku lines are not fully automatic. They are semi-automatic operator-machine systems
embodying a philosophy of what is best done by people and by machines” (Baudin, 2007). För att
implementera Chaku-Chaku krävs att produktionssystemet har ett enstycksflöde, och för det så krävs
att det finns ett standardiserat arbetssätt. Layouten på produktionscellen är även den viktigt för att få
ett bra flöde i ett Chaku-Chaku system och en bra layout kan vara en U-formation, se figur 3. En stor
fördel med Chaku-Chaku är att det möjliggör reducering av buffertar inom en produktionscell
(Baudin, 2007) vilket är en av de stora slöserierna enligt Lean Philosophy (Liker & Meier, 2006).

Standardiserat
arbetssätt

U-formering

Enstycksflöde

Chaku-Chaku

Skapar en högre
automationsgrad

Minskar Muda

Minskar cykeltiden

Minskar buffert

Figur 3 Överst på figuren visar vad som krävs för att Chaku-Chaku ska vara tillämpningsbart och den undre delen
visar vilka positiva egenskaper som Chaku-Chaku leder till.
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Chaku-Chaku-principen är en utveckling av Lean Manufacturing och är inom ramen för Lean
filosofins tänk att gå från massproduktion till en liten produktion med större varians av produkter.
Orsaken kommer från att världsmarknaden rör sig mot ett kundorderstyrt produktionssätt istället för att
producera till lager. Kännetecken för Chaku-Chaku-linjen är attribut som ejektorer, injektorer, kanor,
skenor och ”på språng”-sensorer (tryckknappar eller fjädrade spakar som vid lätt beröring startar
utrustning), och har även en del grundförutsättningar som One-piece-flow, taktat flöde,
produktionslayout och kvalitetssäkring som måste uppfyllas. De utgör en optimal kombination av
mänsklig och maskinell arbetstillvägagångssätt. Cykeltiden reduceras då laddningstiden och distansen
för transport minskar och i och med att produktionstiden minskar går det att producera fler produkter.
Detta leder till olika möjligheter såsom att kunna bemöta större efterfrågan eller, om efterfrågan
saknas, minska ner eventuell inhyrd personal. Enligt Zelinski skapar även Chaku-Chaku fördelar som
minskning av lagerhållning, produktionscellens yta, lägre kostnad per produkt samt förbättrad,
inbyggd kvalitet (Zelinski, 2006).

2.3 Grundförutsättningar för LCIA
LCIA står för Low Cost Intelligent Automation och syftet med LCIA är att uppnå färre defekter,
genom att använda enkla medel för att automatisera produktionsutrustningar till den mest optimala
strukturen. Vid utarbetandet av den nya produktionsutrustningen ska operatörens perspektiv ha stor
påverkan, samt att operatörens fulla kapacitet ska utnyttjas. För att nå full kapacitet måste båda
händerna vara aktiva i arbetet och att de verktyg som används är specialiserade och kan utföra arbetet
effektivt. Denna teknik baseras på generaliseringen att majoriteten av operatörer har två armar. De
produktionsmaskiner runt om operatören ska arbetar samtidigt som operatören förbereder eller
avslutar en annan produkt, för att utnyttja hela produktionscellens kapacitet.
Säkerhet är viktigt inom LCIA, och då framför allt säkerheten för människan. Vid uppbyggnad av ett
nytt produktionssystem ska säkerheten tas i beaktan genom att arbetsuppgifterna för operatören och
maskinerna sker separerade ifrån varandra. Säkerheten för människan skapas genom att använda
standardiserade arbetssätt och skapar en god arbetsplats. Hitoshi Takeda menar även att effektivisering
av faktorerna människa, maskin och material skapar bättre kvalité och säkrar en billigare produktion.
Genom att planera layout av maskinerna i produktionssystemet, planera och standardisera
arbetsbeskrivningarna för operatörerna samt säkerställa att rätt material kommer till rätt plats och har
en god kvalitet, kommer företag som tillämpar LCIA att ta ett steg närmare godare säkerhet och
effektivare arbete.
LCIA-tekniken använder bland annat sensorer för att signalera till operatören om vilket eller vilka
material som ska monteras eller användas för den specifika produkt som ligger vid
monteringsstationen. Om fel material plockas upp larmar systemet, såsom en ihållande ljudsignal tills
rätt material har plockats upp (Avias, 2010).

2.4 Tidsstudie
För att skapa en grund till förbättringsarbete och kunna eliminera slöserier är tidsstudier ett bra
verktyg för att dokumentera viktigt information om produktionen. Förstudien för en tidsstudie är urval
av processer och operatörer, detaljerad dokumentation och bestämmelser av antal cykler.
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2.4.1

Urval av operatör och processer

Det är viktigt att välja ut den eller de operatörer som är mest lämpliga att utföra operationerna. Sedan
är det också viktigt att se över vilka processer som möjligtvis liknar varandra eller är identiska. Genom
att analysera en av två identiska processer går det att få ut vilka tider den andra processen borde ha.
Därför behöver inte varje process analyseras i hela fabriken. När det kommer till att välja operatörer
till studien ska de utföra arbetet i en takt som är genomsnittlig av alla operatörer. Detta är ett känsligt
område för både operatörer som för produktionsledningen, då det kan kännas obekvämt att stämpla sin
personal som bra respektive dålig. Det är viktigt att de operatörer som assisterar i studien håller en god
takt i sitt arbete, varken för snabbt eller för långsamt. Om studien baseras på en för snabb takt kommer
tiden att bli för snäv att klara av för mindre erfarna operatörer och om studien baseras på en för
långsam takt kommer det uppstå väntetid mellan det att monteringen är klar till den tidpunkt då det är
tillåtet att takta vidare. Att välja rätt operatör kommer ge ett mer verkligt utfall av analysen (Freivalds
& Niebel, 2009).

2.4.2

Dokumentation av information

Informationen som ska dokumenteras är vilka utrustningar, verktyg och information som används
runtom den valda processen. Detta innebär maskiner, cellens layout, handhållna verktyg,
operationsscheman, material, fixturer, operatörens namn, dag för analys och även den utrustning som
den som analyserar använder. Att ha en god dokumentation gör att tidsstudie resultatet blir ett
användbart verktyg även efter flera år, genom att det går att spåra bakåt. (Freivalds & Niebel, 2009)

2.4.3

Observation

Genom att kategorisera arbetsmomenten och bryta ner dem i mindre delmoment kommer dessa bli
lättare att hantera under analyseringen. Enligt föreläsningsmaterial som baserats på Freivalds material,
är dessa kategorier uppdelade i: repetitiva (A1), tillfälliga (A2), yttre (A3), maskin (B1), manuellt (B2)
och konstant (C1). Repetitiva moment (A1) sker vid varje cykel, tillfälliga moment (A2) sker inte ofta
men är fortfarande en del av processen och yttre moment (A3) innebär moment som inte är en del av
processen men som påverkar arbetet. Maskinella moment (B1) går det inte att göra något åt utan att gå
in och ändra i programmeringskoden. Därför kommer dessa moment ha samma tid vid varje
observation, förutsatt att produktionen sker felfritt. Manuellt arbete (B2) är det arbete som
operatörerna utför och tidslängden beror då på arbetarens takt. Konstanta moment (C1) är sådana
moment som inte går att direkt tidsbestämma och som då får en standardiserad tid för varje gång
momentet utförs. För att skilja momenten åt kan olika visuella händelser och ljud för att markera
början och slut av momenten. Den kortaste tid ett event kan hålla på är 0,04 min. (Freivalds & Niebel,
2009)
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2.4.4

Val av antal omgångar med tidtagning vid tidsstudie

För att en tidstudie ska ge ett bra resultat, bör tillräckligt många cykler genomföras. Det finns två olika
sätt att beräkna detta antal, genom approximation eller determination. Determination går att bestämma
med följande ekvation
̅

där n är antal observationer, t är ett specifikt värde ur

normalfördelningstabell, se bilaga 1, s är standardavvikelsen, k är toleransen och ̅ är medelvärdet av
urvalets population. Medelvärdet i denna fråga är operatörens medeltid för processerna.
Approximation är en enklare metod att generera antal cykler. Freivald och Niebel har tagit fram en
tabell där han visar antalet cykler som bör utföras beroende på längden av varje cykel, se tabell 1.
Tabell 1. En approximationstabell där antalet cykler bestäms
utifrån cykeltiden.

Cykeltid (min) # Cykler
0,1 - 0,25
200
0,25 - 0,5
100
0,5 - 1,0
60
1-2
30
2-5
15
>5
10

2.4.5

Studiestart

För mätning av tidsstudien finns två metoder, kontinuerlig och ”snap-back”. Den kontinuerliga
metoden börjar ta tiden från noll och räknar sedan alla event i relation till det föregående, alltså tas alla
event i ett svep. Denna metod är till fördel för nybörjare, för att när ett moment tar slut är det bara att
skriva av sluttiden direkt från stoppuret. Efter att studien har genomförts kan tiden för varje
delmoment beräknas genom att subtrahera sluttiden på den nuvarande uppgiften med sluttiden på den
föregående. Skulle det hända att ett delmoment av misstag inte uppfattas eller inte skrevs ner kommer
den ändå finnas med i analysen då tidstagningen är kontinuerlig och alla momenten finns med under
hela undersökningen. Nackdelen med denna teknik är att skrivfel av tiderna kan leda till att hela
studien måste göras om (Freivalds & Niebel, 2009).
”Snap-back”-tekniken innebär att efter delmomentets slut stannas klockan, återställs till noll och börjar
direkt med att ta tiden för följande delmoment. Detta gör att den observerade tiden (OT) kan antecknas
med en gång, jämfört med den kontinuerliga som måste beräknas fram i efterhand. Nackdelarna är
enligt Freivalds att tekniken främjar att bryta ut delmoment och slöserier var för sig. Alla delmoment
beror på varandras föregångare och efterträdare. Genom att sortera ut förseningar, yttre
påverkansfaktorer eller misstag kan det leda till fel i resultatet. Han menar att det är osäkert exakt när
misstagen startar och att de moment som är VA kommer inte att få en verklig tid och därför kan
analysen baseras på fel tider. Andra nackdelar är att delmoment som är korta blir svåra att klocka med
denna teknik. Exaktheten i studien försvinner mellan att avbrottet sker och klockan nollställs. Detta
problem ska enligt Freivalds ha eliminerats i och med införandet av elektroniska stoppur. För att få ut
den totala produktionstiden ska momentens tider summeras och om fel har uppstått i studien får det
allvarliga konsekvenser vid det här stadiet. Enligt Freivald och Niebel använder många
tidsstudieanalytiker både kontinuerlig och snap-back tekniken samtidigt då de gör analyser. Då
teknikerna har olika för- och nackdelar kan de komplettera varandra om de utförs på rätt sätt. Den
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kontinuerliga är mer anpassad och tar hänsyn till operationer med korta delmoment, medan snap-back
tekniken är mer anpassad för studier med långa delmoment.

2.4.6

Bedömning av operatörer

För att få ut ett värde på hur effektivt en operatör arbetar går det att använda matematiska formler eller
visuellt observera operatören. Att beräkna effektivitet kräver att analytikern är mycket erfaren av att
kunna se och bedöma snabbt och exakt även om vissa metoder kräver mindre arbete. De metoderna
som Freivald och Niebel lyfter fram är Westinghousesystemet, hastighets-, syntetisk- och
måluppfyllelse av bedömning.

2.4.6.1 Westinghousesystemet
Westinghousesystemet är den äldsta av metoderna. Där delas arbetet in i fyra kategorier, skicklighet,
vilja, arbetsförhållanden och kontinuitet. Varje kategori bedöms i sex olika grader i procentuell
uppfyllelse av arbetet. Dessa tal summeras och bedömer hur effektiv en operatör arbetar. Skicklighet
innebär förmågan att följa bestämda metoder och arbetssätt. Detta är en faktor som baseras erfarenhet,
samt naturlig koordination och rytm. Vilja, eller uthållighet som det också kan beskrivas, representerar
hastigheten av utförandet av arbetet. Effektiv uthållighet är det enda som ska mätas och det är när
operatören har kontroll över arbetssättet under hög hastighet och det inte uppstår avvikelser. En
nackdel med detta är en operatör medvetet kan arbeta långsammare för att ge längre cykeltid eller tvärt
om för att ge en för snäv. Arbetsförhållanden innebär vilka förhållanden stationen har enligt
kategorierna temperatur, ventilation, ljus och ljud. T.ex. om en maskin för oljud kan det påverka
operatörens arbetsförmåga och ska noteras, medan om en operatör använder en slö kniv är det inte en
giltig faktor. Den sista av kategorierna är kontinuitet, som värderar hur repetitivt arbetet är. Perfekt
kontinuitet är om arbetsmomentets tid har konstant repetition. Detta inträffar sällan på grund av olika
yttre påverkansfaktorer såsom fel avläsning av tiden med mera, ofta inträffar och skapar variation på
cykeltiden. Den är applicerbar om analytikern inte använder snap-back tekniken, som nämnts tidigare,
eller om varje moments cykeltid beräknas succesivt. Då den är applicerbar ska kontinuiteten beräknas
under studiens gång. Samtliga fyra kategorier är viktiga punkter och ska undersökas separerat. Om det
exempelvis uppstår ett ovanligt arbetsförhållande och den kategorin inte undersöks, kan detta nya
arbetsförhållande misstolkas som Tolerans, se kapitel nedan om toleranser (Freivalds & Niebel, 2009).

2.4.6.2 Hastighetsbedömning
Hastighetsbedömning använder precis som Westinghousesystemet visuell bedömning för att avgöra
graden av uppfyllelse. Inför undersökning behöver analytikern full kunskap och flera års erfarenhet av
processerna för att göra en adekvat bedömning. Produktionshastigheten varierar beroende på vilka
moment som ska utföras. Exempelvis är takttiden av att svetsa ihop delar till ett flygplan längre än
jämfört med takttiden av ett stygn av en symaskin. Först ska analytikern värdera om operatörerna
arbetar snabbare eller saktare än normalt för att sedan bestämma med hur många procent det kan vara.
Vanligt är att börja med intervall om 10, men mer vana analytiker kan använda intervall om 5. När
effektivitetsbedömning antecknas bör det göras innan avstämningen av klockan, för att undvika att bli
påverkad utav tidens utslag (Freivalds & Niebel, 2009).

2.4.6.3 Syntetisk bedömning
I denna metod beräknas den verkliga effektiviteten genom att ett beräknat värde (Ft ) som divideras
med den observerade medeltiden för samma moment som i Ft . Ft symboliserar den fundamentala
rörelsetid som det tar att utföra arbetsmomenten på stationen. Ett sätt att beräkna F t är med hjälp av ett
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så kallad elementartidssystem, där varje typ av rörelse tar en viss tid, som adderas till en totalsumma
för hela arbetsplatsen. (Freivalds & Niebel, 2009)

2.4.6.4 Måluppfyllelse av bedömning
Denna metod använder sig inte av standardtakt på det sättet som de andra metoderna gör. Det utförda
arbetet observeras och blir tidtaget men vid observationen måste analytikern däremot gradera
svårighetsgraden på arbetet, från 1 – 6. Där är (1) innebär stora rörelser med kroppen, (2) användandet
av fotpedal, (3) simultankapacitet och koordination, av båda händerna, (4) simultankapacitet och
koordination av både händer och ögon, (5) inspektion med hjälp av sinnen och (6) kraftansträngning.
Svårighetsgraden multipliceras med den observerade arbetstiden och skapar således
effektivitetsbedömningen på operatören. (Freivalds & Niebel, 2009)

2.4.6.5 Toleranser
Varje tillverkande företag vet om att det är svårt att upprätthålla konstant takt varje minut av
arbetsdagen. Det kommer att ske avbrott i arbetet och för detta behövs extra marginal, tolerans i
takttiden. Tolerans läggs till på olika delar av studien, den totala cykeltiden, maskintiden och manuell
ansträngnings tid. Det finns tre typer av avbrott som toleransen behöver ta hänsyn för, personliga
avbrott, trötthet och oundvikliga avbrott. Personliga avbrott är t.ex. toalettbesök, besök för
vattenfontänen eller kanske en insulinspruta. Avbrott som är viktiga för ens person för att kunna
fungera effektivt. Den andra klassen är trötthet vilket påverkar alla efter en viss tid, även den
uthålligaste personen. Den tredje klassen är oundvikliga avbrott som kan vara att ett verktyg går
sönder, att en chef avbryter för att informera, variation i materialets egenskaper, m.m. Saker som inte
går att råda över behöver extra marginal för att inte hindra ett kontinuerligt flöde. Den totala
toleransen plus normaltiden ger standardtiden (Freivalds & Niebel, 2009).

2.4.7

Visualisering

Man-maskinschema är en visuell kartläggning av det standardiserade arbetssättet. Där står tydligt hur
lång varje operation är, vilka operationer som måste följa varandra eller vilka operationer som går att
samköra (Freivalds & Niebel, 2009).
Vid skapandet av ett man-maskinschema finns det två förhållningssätt, antingen forma
arbetsmomenten så att maskinerna jobbar konstant eller där operatörerna jobbar konstant. Detta erhålls
genom att beräkna The Estimated Cost per unit (TEC) (Freivalds & Niebel, 2009). Med TEC beräknas
hur ett system fungerar och hur mycket de producerade enheterna kostar för företaget i relation till
längden på maskin- och operatörstid, samt maskin- och operatörskostander. Genom att beräkna de
olika kostnaderna går det att se med vilken uppsättning som företaget kommer att ha minst kostnad per
enhet (Freivalds & Niebel, 2009). Till exempel, om en operatör arbetar vid tre maskiner och har en
laddningstid (l) på 1 minut per maskin och att maskinerna har en maskintid (m) på 1,9 minuter. I en
optimal värld hade dessa maskiner stått precis bredvid varandra, men i verkligheten kommer
operatören behöva röra sig mellan maskinerna, vilket kommer ta 0,1 minut i detta exempel, se bilaga 3
för visualisering av exemplet. Om operatören startar laddningen i maskin 1 vid tid 0, kommer denne
att vara färdig efter 1 minut. Sedan när operatören är klar med första maskinen tar det 0,1 minut för att
komma fram till nästa maskin. När första maskinen har gått igenom sitt program, när tiden står på 2,9
(1 minut laddningstid och 1,9 minuter maskintid), kommer operatören att fortfarande stå vid den tredje
maskinen och ladda den. Detta gör att maskinen kommer ha en väntetid på 0,4 minuter innan
operatören är tillbaka på station 1 och redo för omladdning. Den totala väntetiden per timme blir för
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maskinen 28 minuter. Om operatörens lön är 150kr/h (K 1 ) (inkl. sociala avgifter) och maskinens
driftkostnad är 200 kr/h (K2 ) ger TEC för tre maskiner (N1 ), med formeln TECN2 = (l + w)(K1 + N2 K2 ),
en kostnad på 825kr/st. Om det istället hade varit två maskiner hade operatören haft väntetid på ca 22
min/tim, se bilaga 3. För beräkning av enhetskostnaden vid två maskiner byts gångtiden ut mot
maskintiden i formeln samt att hela formeln delas med antalet maskiner; TECN2 = (l + m)(K1 + N1 K2 )/
N1.
Enhetskostnad vid tre maskiner:
(1+0,1)(150+3*200)=825.
Enhetskostnad vid två maskiner:
(1+1,9)(150+2*200)/2=797,5.
Beräkningarna visar att det är mer lönsamt i detta exempel att välja det alternativet med två maskiner,
då kostnaden för att producera är lägre än vid tre. Beroende på efterfrågan går det att avgöra om det är
lönsamt att investera i maskiner eller ny personal (Freivalds & Niebel, 2009).

2.5 Frekvensstudier
För att få en statistisk översikt på en arbetsplats är frekvensstudier ett bra hjälpmedel. Med en
frekvensstudie går det bland annat mäta tillgängligheten för en maskin eller en operatör, genom att
slumpmässigt generera tidpunkter att observera statusen av maskinen eller operatören. Metoden
används främst för att generera en standardtid det tar att utföra ett moment och finna utnyttjandet av
människa eller maskin (Freivalds & Niebel, 2009).
Frekvensstudie är en bra metod för att få en statistisk översikt av tidsfördelningen av organisationens
olika aktiviteter. Med detta menas allt som kan inträffa i organisationen, från händelser som direkt
tillför något för en produkt (VA), till händelser som inte tillför något för produkten (NVA), såsom
transport. (Freivalds & Niebel, 2009)
Exempelvis kan en maskin observeras 1000 tillfällen men är bara aktiv vid 650 av tillfällena. Detta
betyder att maskinen är tillgänglig 65 % av arbetstiden, se ekvation 1.
Ekvation 1)

2.5.1

Verktyg för studien

Vid en frekvensstudie analyseras arbetet med hjälp av ett formulär, där alla de tänkbara händelser som
kan inträffa finns antecknade. Där ska även ett visst antal slumpmässigt genererade tidpunkter stå med.
Genom att ha ett färdigt formulär går det fortare att kryssa för vilken händelse som inträffade än att
skriva ut det i ord. Ifall händelseförloppet av processen är okänt, bör 2-3 arbetsdagar läggas på att
analysera händelseförloppet i processerna.
Att bestämma rätt antal observationer (n) är viktigt, men att använda för mycket observationer kan
vara en onödig utgift. Låt säga att studien sker under en 8- timmar arbetsdag och studien innehåller 10
observationer, det ger 1 observation var 48:e minut. Detta innebär att om en operatör äter mat, går på
toaletten eller rör sig mellan stationer vid fyra separata observationer och VA på resten, blir resultatet
av studien att tre timmar av åtta läggs på NVA arbete. Om studien däremot skulle innehålla 1000
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observationer skulle det ske en observation cirka var 29:e sekund, vilket skulle ge en mycket mer
detaljerad studie. Det skulle däremot krävas att en analytiker dediceras till att genomföra studien på
heltid och att dess vanliga arbetsuppgifter åtsidosätts. För att få det bästa av två världar, att få ett
godtyckligt resultat på studien och att ta tillvara på personalens huvudsakliga arbetsuppgifter, är ett
hundratal observationer tillräckligt. 100 observationer på en 8-timmars arbetsdag ger cirka 1
observation var femte minut. Se ekvation 2 för beräkning av antal observationer.
För att beräkna rätt antal observationer behövs en s.k. felmarginal (accuracy)(L) och ett
konfidensintervall (Z). Felmarginalen fungerar som träffsäkerhet, hur avvikande studien får vara.
Konfidensintervallet kommer från statistikens normalfördelningsdiagram, se bilaga 1. Kortfattat
innebär det hur mycket av studiens utfall man vill ta med i analysen. En studie med 90 %
konfidensintervall gör att från noll:te percentilen fram till den femte percentilen samt att från och med
den 95:e percentilen till den 100:e percentilen, tas inte med i analysen.
Ekvationen beror inte på individuella prestationer på samma sätt som tidsstudien. Då gör det alltså
inget om analysen sker på vilken operatör som helst. Däremot om studien analyserar flera operatörer
är inte studien oberoende längre och därför behöver ekvationen justeras, se ekvation 4. Ekvation 2 är
härledd från ekvation 3 men om studien innehåller flera operatörer samtidigt beräknas sigma-värdet på
ett annat sätt och därför stoppas ekvation 4 in i ekvation 3. I ekvation 4 är (m) antalet observationer
inom en kategori (Övrigt, Transport, Arbetande), n(x) är antalet operatörer vid den x:te observationen,
n är antalet observationer, och y(x) är antalet operatörer som har sökt kategori vid den x:te
observationen (Freivalds & Niebel, 2009).
Ekvation 2)
⁄

Ekvation 3)
Ekvation 4)

2.5.2

∑

[

]

Observationsfrekvensen

När antalet observationer är fastställt ska det bestämmas hur frekvent de ska inträffa. Om analysen
sker hos ett tillverkande företag som är verkande i tre skift under hela dygnet, kan det vara bättre och
mer effektivt att analysera ett skift. Om det totala antalet observationer är 3 600 stycken och dessa ska
utföras på en 20 dagars arbetsmånad, blir frekvensen 180 stycken per dag eller cirka en observation
var tredje minut. När detta är klart är det tid att börja med observationerna och samla in status hos
produktionsutrustningarna. (Freivalds & Niebel, 2009)

2.6 Produktutveckling genom Blackbox metoden
Blackbox, svarta lådan, är en metod att framhäva önskad funktion av lösningsförslag och används ofta
inom produktutveckling, där arbetsmoment delas upp i olika sätt att utföra det på. Ta till exempel att
göra hål i ett papper. Detta är användbart för då går pappret att sätta in i en pärm där det är skyddat. En
hålstans är en vanlig använd produkt för detta ändamål, men det går att göra hål genom andra metoder
också såsom att bränna eller skära. En annan önskad funktion är att hålen ska placeras på samma ställe
vid varje gång produkten används. Dessa metoder går att dela upp i tekniker att utföra det på. Bränna
hål går att göra genom att hålla en tändsticka emot pappret men det går också att använda optiska

19

Johan Nordby & Mikael Tholin

Högkolan i Skövde
Institutionen för teknik och samhälle
linser och bränna hål genom deras brännpunkter. Att positionera pappret går att utföra genom att
bygga en ihålig låda där pappren läggs eller genom att pressa ihop papprena hårt mellan ens händer.
Vissa tekniker är mer repeterbara än andra och genom att dela upp de önskade funktionerna i bitar går
det att analysera olika kombinationer och se vilka kombinationer som utgör det bästa förslagen. När
förslagen sedan presenteras förklaras funktionen utan att visa resultaten, bara en svart låda. Och när
valet är gjort presenteras den nya produkten. Detta tanktesätt är möjligt att tillämpa på utveckling av
produktionsceller då även det är en form av produkt. (Ulrich & Eppinger, 2004)

2.7 Ekonomisk kalkylering
Detta kapitel är med i rapporten för att ge en ökad förståelse i den ekonomiska bedömningen av
projektet och lönsamheten. Kapitlet kommer därför först gå igenom terminologi, sedan nämna olika
beräkningsmetoder och sist visa hur lönsamhet kan beräknas.

2.7.1

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning utförs då kapacitetsförändringar har långsiktiga konsekvenser. Det finns ett
antal metoder som lägger fokus på olika faktorer. Bland de konsekvenser som
investeringsbedömningarna bör tas i beaktan är inflationen, för att värdet av de pengar och betalningar
som görs idag är högre än de i framtiden (Andersson, 2008).
För att bedöma om lösningarna är ekonomiskt hållbara behövs en investeringskalkyl upprättas. Här
följer därför terminologi och arbetssätt för hur man upprättar en investeringskalkyl.

2.7.2

Grundinvestering

Grundinvesteringar är kostnader som pågår under flera år men som summeras ihop till en stor summa.
Kostnader som ingår i grundinvestering är inköpspriset, engångsutbetalningar och följdinvesteringar.
Inköpspriset är det pris på den nya resursen, som kan vara en maskin, material till att bygga en maskin
eller utökning av personalstyrkan. Engångsutbetalningar är kostnader som inte är återkommande
såsom installation av den nya maskinen eller kostnad för upplärning av en nyanställd.
Följdinvesteringar är motsatsen till engångsutbetalningar och dessa kan vara kostnader för underhåll
av maskinerna för att få en längre livslängd på maskinen och att produktionen kan hålla samma
standard underhåll. (Andersson, 2008)

2.7.3

Ekonomisk och fysisk livslängd

En resurs har en ekonomisk livslängd och en fysisk livslängd (även kallad maskinell livslängd). Dessa
behöver inte vara lika, men den fysiska livslängden kan inte vara kortare än den ekonomiska. Den
fysiska livslängden är den beräknade tiden som resursen maskinen att hålla samma funktionalitet och
kunna leverera mot samma toleranser. Den ekonomiska livslängden är den tid då maskinen ger mer
vinst än vad den kostar, alltså den tid då den är lönsam. (Andersson, 2008)
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2.7.4

Inbetalning, utbetalningar, restvärde och kalkylränta

Inbetalningar är den inkomst företaget får in av sålda varor och tjänster och utbetalningar är de
kostnader som bland annat finns i produktionen såsom driftkostnader av maskiner.
När den ekonomiska livslängden är passerad har maskinen ett restvärde (R). Detta värde beror på den
kvarvarande längden av den fysiska livslängden, och det kan vara värt att sälja maskinen.
Kalkylräntan (r) är till för att kunna jämföra in-och utbetalningar som sker vid olika tidpunkter. Det
finns räntetabeller för att finna rätt värde på (r). (Ax, 2005)

2.7.5

Beräkningsmetoder

Det finns ett flertal formler för att göra en investeringsbedömning. De metoderna som ofta är
presenterade vid sökning av investeringsbedömning är Pay-off eller Pay-back metoden,
Annuitetsmetoden, Nuvärdesmetoden och Slutvärdesmetoden. Nuvärdes- och Slutvärdesmetoden
hänför betalningar till början respektive slutet av investeringens livslängd, vilket ger hela
investeringens värde vid dessa tidpunkter. Annuitetsmetoden jämför inbetalningsöverskottet
(inbetalningar – utbetalningar) med annuiteten av grundinvesteringen och om inbetalningsöverskottet
är större, är investeringen lönsam. Pay-back metoden beräknar vid vilken tidpunkt som investeringen
har betalat av sin egen kostnad. Detta är en enkel metod att beräkna lönsamhet på ett eller flera
investeringsförslag men kan även användas till att sålla bland olika förslag. (Ax, 2005). Autoliv
använder pay-back metoden vid beräkning av nya investeringar och därför kommer en längre
förklaring av metoden i nästkommande stycke. Pay-back metoden är den metod som används i detta
projekt. (Andersson, 2008)

2.7.6

Pay-back metoden

Pay-back metoden är en likviditetsinriktad beräkningsmetod. ”Likviditet är ett mått på en
organisations kortsiktiga betalningsförmåga” [National encyklopedin]. Pay-back metoden handlar om
hur snabbt ett eller flera förslag kan återbetala sina kostnader. Det förslag vars återbetalningsöverskott
är störst är den lösningen som är förmånligast. Exempelvis om förslag A kostar 800 000 kr att
implementera och vinsten per produkt är 25% av försäljningspriset på 1 000 kr/st, innebär det att 3 200
produkter måste säljas innan maskinen har betalat tillbaka sin kostnad. Vilka kostnader som tas med i
beräkningarna beror från fall till fall. Pay-back metoden är en metod som är vanlig att använda vid
investeringar. Den kan användas som den enda kalkyleringsmetoden eller som en överskådlig metod
för att sålla bland förslag (Andersson, 2008).

2.8 Slutsatser på kapitlet
Autoliv Sverige AB använder sig utav Autoliv Production System (APS) vars grundidé är baserad på
SPS. De förbättringsförslag som studenterna kommer presentera ska förhålla sig till företagets
grundprinciper, då APS är en tolkning av SPS är detta en bra grund för studenterna vid framtagning av
förbättringsförslag. Funktionaliteten av förbättringsförslaget kommer att påverka hur arbetet vid
produktionscellen ska utföras, om det nya arbetet inte förhåller sig till företagets standard kan
ytterligare arbete krävas innan implementering av de nya arbetsrutinerna.
Fördelar med tidsstudien är att den kan ge samma fördelningsresultat som frekvensstudien och att den
stämmer mer överens med verkligheten än en frekvensstudie. Tidsstudien kan alltså ge samma resultat
som en frekvensstudie medan det inte går att göra vice versa. I detta projekt har det inte funnits behov
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för en fördelning, utan det funnits behov för att ha exakta tider för att kunna se exakta slöserier. De
exakta tiderna ligger till grund för den ekonomiska redovisningen av förbättringsmetoden.
Nackdelar med tidsstudie är som precis nämnt att det tar längre tid att utföra, men det kräver även viss
utbildning och erfarenhet för att utföra korrekt. Beroende på vilka tidtagningsverktyg som finns till
hands, kan olika tekniker (kontinuerlig eller snap-back) tillämpas. I detta projekt har en applikation till
Android® använts för att enkelt dokumentera och spara tiderna. Detta gör att den kontinuerliga
tidtagningsmetoden är mer fördelaktig.
Fördelarna med att använda sig av frekvensstudie är att det effektivt går att bestämma maskin och
operatörs utnyttjandegrad. Det är både snabbare och billigare att genomföra en frekvensstudie jämfört
med en tidsstudie samt att en frekvensstudie kan ge samma information som en tidsstudie. Det är
däremot helt beroende av hur många observationer som utförs och hur frekventa de är. Metoden kan
även analysera flera operatörer samtidigt. Nackdelen är att frekvensstudien inte är lika exakt som
tidsstudien. En frekvensstudie observerar händelser vid slumpmässigt genererade tidpunkter. Detta gör
att frekvensstudier är en mindre precis metod.
För att kunna nå projektets mål, att finna ett kostnads- och tidseffektivt förslag på ersättning av den
manuella hanteringen av produkter vid i- och utlastning, är tidsstudie vald. Detta verktyg ger de data
som är nödvändigt för att beräkna om förslaget är kostnads- och tidseffektivt jämfört med nuläget och
ifall det är rimligt att investera. Frekvensstudie sägs ge samma resultat som en tidsstudie men då de
exakta tiderna är viktiga för att kunna mäta kostnaden eller vinsten kommer en tidsstudie vara adekvat.
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3 Metod
Upplägget i detta kapitel börjar med generella krav på vad som behövs för att ett förbättringsarbete ska
gå att utföra sedan går kapitlet över till hur arbetets problem löstes.

3.1 Projektplanering och informering
När projektet startades lade vi upp en projektplanering. Med en projektplanering går det att bestämma
projektets längd, lönsamhet, kritiska punkter, mm. I projektplanen finns alla de delarna som kommer
bidra till att projektet går framåt. Det kan även ingå projektets avgränsningar och krav, vad resultatet
ska och inte ska innehålla, (Tonnquist, 2010). När förändringar ska ske i en organisation är det viktigt
att förbereda berörd personal på hur och var förbättringsarbetet kommer utföras, varför och när det
kommer utföras. De kan då känna mer arbetsro än om tidsstudien utförs oförberett.

3.2 Arbetsgång och utförande
För att resultatet skulle bli vetenskapligt mätbart började vi med att läsa in de teoretiska fakta som
kommer att ligga till grund för hela arbetet. Det innebar att läsa igenom vetenskapliga artiklar,
kurslitteratur och material, och fakta från personliga möten. Parallellt med detta skapades projektets
metodik och utförande. Här bestämdes den metod som projektet skulle utgå ifrån för att nå målet och
möta kraven. Studenterna valde att först ”lära känna” processen genom så kallad Genchi Genbutsu.
Detta innebär att genom observation av processen skapa en god förståelse av den. Förståelse är en
viktig del för att kunna göra förbättringar. Då Autoliv är osäker på vilken data som stämmer överens
med verkligheten ger Genchi Genbutsu en god förståelse om processens viktiga delar. Vi diskuterade
med Autoliv och fick tillåtelse att praktisera på produktionsgolvet på de produktionsceller som
projektet innefattar. Detta är också en form av Genchi Genbutsu och har fördelen att förståelsen för
processen även ger bättre insyn av montörernas perspektiv och arbetsförhållanden, som kan tas i
beaktan. Att praktisera är till fördel vid analysen men inte en avgörande del i projektet. Om tiden inte
räcker till att praktisera, går det att fokusera på att studera ordinarie montörer och på så sätt få
förståelse om processen. Tidsstudien kommer göra att alla arbetsmoment blir tidsbestämda.
Kontinuerlig tidstagning valdes med tanke på metodens fördelar, se kapitel 2.4.5. Analysen börjar med
att undersöka vid vilket operatörsantal som processerna vanligtvis bemannas med. Vi observerade
varje operatör fyra gånger, vid varje station och filmade dessa cykler. Detta gav en godtycklig samling
av information, enligt tabell 1 i kapitel 2.4.4.
Autoliv använder sig av ett analyseringsprogram kallat AVIX, där går det att analysera filmer tagna på
processerna och få ut tider för varje arbetsmoment. Detta är ett bra stöd under analysen då det t.ex. går
att undersöka om något undgås under tidsstudien, samtidigt som det kommer dokumentera arbetet för
framtida studier. Vi jämförde dessa tider med de data som Autoliv har och således visa vilken data
som är korrekt.

3.3 Medelvärdes- & fördelningstidsberäkning
Vid analyseringen av studien tas den process som innehåller mest slöserier till en djupare nivå, där
omstrukturering av arbetsmomenten och borttagning av slöserier ger mest effektivisering och gör
processen mer värdeskapande. Vi tog genomsnittet på de tider som erhölls från studien och baserade
förslaget på dessa data. För att kunna rationalisera slöserier, värderades vilka av arbetsmomenten som
är VA, NVA respektive nödvändigt icke-värdeadderande (NNVA) och således enkelt syns vilka
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arbetsmoment som är slöserier. Denna projektmetod utgår ifrån Lean-filosofins kategorisering av
slöserier, vilka är transport, lager, rörelsemönster, väntan, överprocessering, överproduktion och
defekter. Under analysering görs ett nytt förslag på man-maskin-schema av den utvalda processen där
Chaku-Chaku-utrustning implementeras mellan stationerna om det är försvarbart ekonomiskt och
estetiskt. Detta förbättringsförslag är det som Autoliv sedan kan implementera samt att de kan använda
denna metodik för att starta nya projekt för att effektivisera andra produktionsgrupper. Fördelningstid
kommer att tas i beaktan då det är osannolikt att verkningsgraden kommer ligga på 100%.
Fördelningstid är tid som dras från den totala arbetsdagen för att kompensera för eventuellt spill i
processerna (Bredberg, 2010). Detta beskrivs närmare i kapitel 2.4.6 under toleranser.

3.4 Resultatsanalys
Studenterna kommer att kolla igenom filmmaterial på operationernas arbetsgång. Dessa filmer
kommer att bearbetas i programmet Avix som Autoliv använder för att analysera operationers
arbetsmoment. Där är det enkelt att dela upp arbetsmomenten och samtidigt se exakt hur operatörerna
utför arbetet. Även små rörelser kan vara slöserier och påverka det totala resultatet negativt. Genom
värdeflödesanalys går det att se vart VA, NVA och NNVA finns i processerna. NVA är direkta
slöserier och ska tas ur processerna och NNVA bör analyseras om de kan struktureras om för att bli
mer värdeadderande. Analyseringen ska ge underlag till vilken typ av lösningsförslag som kommer gå
att tillämpa; t.ex.om Chaku-Chaku är lämpligt eller om det går att reformera arbetet genom att skapa
ett nytt arbetsschema.
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4 Nuläge
Samtliga av utrustningarna som valts att studeras arbetar utifrån ett enstycksflöde med minimal buffert
mellan stationerna. Utrustning A-C är optimerade för 4 operatörer för majoriteten av produkter,
utrustning D drivs av två operatörer med enbart en produkt och är nyinskaffad 2012. A-C är i
dagsläget mer effektiviserad än D och kräver stora ombyggnationer för minskning av processtider
(relativt små i förhållande till ingrepp), vilket också väger in i val av utrustning. Med hjälp av Autolivs
data som tagits fram genom programmet Avix, ett program där en video av en process kan analyseras
för att bestämma effektiviteten av en produktionslinje. Procentsatser av väntetider, VA, NVA, NNVA,
övriga tider och odefinierade tider finns tillgängligt och har använts som hjälpmedel för att finna
vilken utrustning som väljs att effektiviseras.

4.1 Genomgång av produktionscell A
Utrustning med fyra operatörer som arbetar i ett enstycksflöde med mindre buffertar mellan
stationerna, operatörerna är uppdelade på tre stationer. Tre olika typer av produkter produceras i A där
två har tidsstuderats då två av produkterna är snarlika i sitt arbetsutförande. Med hjälp av information
tagen ur Autolivs dokumentation gällande effektiv produktionstid (AviX-studier) har medeltider för
utförandet analyserats och kunna presenteras för att kritiskt utvärderas. Det uträknade resultatet kan
ses i tabell 2 där en av produkttyperna som analyserats visas.
Tabell 2. Beräknade tider m.h.a. tidsstudien och befintlig data för produktionsutrustning A.

Station 10

Tider(s)

Station 20

Tider (s)

Station 30

Tider (s)

OP1 CT

32,85

Cykeltid

30,68

Cykeltid

28,55

OP2 CT

32,57

Övriga tider

0,8

Övriga tider

5,2

Övriga tider

4,8

33,65

CT per modul

CT per modul

35,88

CT per modul

33,35

OP1 Väntan

4,711

Väntan

1,794

Väntan

0

OP1 VA

0

VA

3,588

VA

1,6675

OP1 NVA

5,0475

NVA

4,6644

NVA

2,668

OP1 NNVA

23,8915

NNVA

25,8336

NNVA

29,0145

OP2 Väntan

4,991

OP2 VA

0

OP2 NVA

5,0475

OP2 NNVA

23,8915

25

Tot väntan 28,93
och NVA alla
operatörer

Johan Nordby & Mikael Tholin

Högkolan i Skövde
Institutionen för teknik och samhälle

4.2 Genomgång av produktionscell B
Produktionscell B består av fyra stationer och operatörerna arbetar som följande; operatör 1 arbetar vid
station 1 och 2, operatör 20 vid station 2, operatör 3 vid station 3 och operatör 4 vid station 4.
Arbetsmomenten vid station 1 börjar med att operatören tar en modul från ett bord och placerar och
fixerar den i maskinen som börjar processa modulen. Modulen fästs genom att den hakas fast på höger
och vänster sidan av maskinen samt att positionen preciseras med hjälp av laserpekare. När det är klart
går operatör 1 ur ljusridån till utrustningen vilket startar proceduren. Efter det tar en gripklo under
maskinen och transporterar den till station 2. Samtidigt går operatör 1 till station 2 för att hjälpa
operatör 2.
Vid station 2 står oftast operatör 2 ensam vid de första momenten men beroende på tempot som
operatör 1 arbetar i kan även denne hjälpa till där. De första momenten förbereder operatör 2
maskinen, går ur ljusridån och väntar sedan på att modulen ska komma fram till stationen. Vid denna
tidpunkt har operatör 1 anlänt till station 2 och börjar assistera. När modulen kommit fram drar
operatörerna öglor runt modulen, trär skruvar genom öglorna och stänger igen maskinen. Här går
operatör 1 tillbaka till station 1 och repeterar sina arbetssteg och operatör 2 går ur ljusridån och väntar
tills maskinen har skruvat fast samtliga skruvar. Då tar operatör 2 modulen och placerar den på ett
bord till station 3.
Vid station 3 ska modulen fästas på en konsol som kommer vara fästanordningen till bilen. Först
lägger operatören en konsol i maskinen därefter tar operatören den gasturbin som fäst på modulen,
placerar den för att fixeras av maskin och startar sedan maskinen genom att trycka simultant på två
knappar. Därefter läggs modulen i en buffert till station 4.
Vid station 4 avsynas och kontrolleras modulen maskinellt. Operatören fäster några små komponenter
på modulen för att positionera konsolen och modulen i rätt läge och startar maskinen genom att trycka
på två sensorer simultant. Under tiden som maskinen arbetar printas en etikett ut med en sträckkod för
att identifiera just den modulen som fästs på modulen. När detta är klart läggs modulen i
färdigvarulagret, FVL.

Station 2

Station 1
Inkommande

Buff
ert
FVL

Buff
ert

Station 3

Station 4

Figur 4. Produktens transportväg och maskinernas layout för produktionsutrustning B.
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4.2.1

Tidsstudie

I resultatet av tidsstudieanalysen framgick det att operationerna för station 20 är de som tar längst tid
att genomföra. I figur 5 syns operatör som den långsammaste stationen men det är för att denne arbetar
vid två stationer. Då operationerna för station 10 tar kortare tid blir station 20 kapacitetssättare.
Kapacitetssättare betyder att kapaciteten inte kan gå över det möjliga antalet per tidsenhet som
operationen kan klara av, men inte nödvändigtvis att det är en flaskhals som gör att efterfrågan inte går
att tillfredsställa.
Medeltiderna antecknades och beräknades med hjälp av IDC operationsschema, se bilaga 2, och dessa
tider vägdes sedan mot den värdeskapande fördelning som Autoliv hade. Dessa tider och data
sammanställs i tabell 3 och 4 för utrustning B samt 5 och 6 för utrustning C. Cykeltiden för Station 10
innehåller 3 sekunder i övriga tider vilket representerar den tid det tar i snitt att byta ut
råmaterialboxar.
Tabell 3. Beräknade tider m.h.a. tidsstudie och befintlig data för station 1 och 2 hos utrustning B

Produktionscell B
Station 1
Medeltid CT
Övriga tider
CT per modul
Väntan
VA
NVA
NNVA
Oklassat

Tider
43,35
3
40,35
0
0
16,0395
25,143
2,1675

Fördelning
1

Station 2
Medeltid CT
Övriga tider

Tider
37,62

Fördelning
1
0

0
0
0,37
0,58
0,05

Väntan
VA
NVA
NNVA
Oklassat

0
1,5048
2,2572
33,858
0

0
0,04
0,06
0,9
0

Tabell 4. Beräknade tider m.h.a. tidsstudie och befintlig data för station 3 och 4 hos utrustning B.

Produktionscell B
Station 3
Medeltid CT
Övriga tider
Väntan
VA
NVA
NNVA
Oklassat
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Tider Fördelning
34,46
1
0
0
1,723
3,1014
27,9126
1,723
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0
0,05
0,09
0,81
0,05

Station 4
Medeltid CT
Övriga tider

Tider
28,29

Fördelning
1
0

Väntan
VA
NVA
NNVA
Oklassat

2,5461
3,3948
5,0922
16,974
0

0,09
0,12
0,18
0,61
0
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4.2.2

Manmaskinschema

Figur 5 är en bild över manmaskinschemat för nuläget. Manmaskinschema är något som Autoliv
använder för att enkelt visualisera operatörernas och maskinernas arbetsprocesser. Antalet operationer
har förenklats för att underlätta tidsstudieanalysen, då flera, korta processer kräver mer erfarenhet av
tidsstudieanalys.

Figur 5. Manmaskinschema över operatör 1 – 4 i fallande ordning hos produktionsutrustning B. Operationerna och
tiderna har retuscherats.
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4.3 Genomgång av produktionscell C
Utrustning C, se figur 6, består av tre stationer och operatörerna arbetar som följande; operatör 1 och 2
arbetar vid station 10, operatör 3 vid station 20 och operatör 4 vid station 30. Antalet operatörer
varierar i utrustningen beroende på kundefterfrågan, därför har antalet operatörer valts till fyra stycken
som standard för studien. Arbetsmomenten, se figur 7, vid station 10 börjar med att den ena operatören
tar en modul och räcker över ena ändan till operatör 2. Därefter placerar och fixerar de modulen i
maskinen och startar den genom att gå ur en ljusridå. Innan operatör 2 tar modulen från maskinen och
placerar den i en buffert, kontrolleras den maskinellt.
Vid station 20 står operatör 3 och placera en komponent i modulen som sedan placeras i en maskin för
att fästas ihop. Medan maskinen arbetar förbereder operatören en ny komponent och modul för att
placera i maskinen när den är klar. När maskinen arbetat klart placeras modulen i buffert till sista
stationen.
Vid station 3 sker avsyning och kontroll av hela modulen maskinellt. Samtidigt som detta sker printas
en sträckkodsetikett ut som fästs noggrant på modulen. Det är viktigt att den inte blir skrynklig då det
kan försvåra avläsning senare. Sträckkoden är unik för varje modul som produceras. Därefter placeras
modulen i färdigvarulagret.

Station 1

Station 2

Inkomm
ande

FVL

Station 3

Figur 6. Layout av stationerna för utrustning C.
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Figur 7. Manmaskinschema över station 10 - 40 hos produktionsutrustning C.

4.3.1

Tidsstudieanalys

I resultatet av tidsstudieanalysen visades sig att den första stationen är den som tar längst tid på grund
av att den ena operatörens arbetsschema är längre, se tabell 5och 6.
Tabell 5. Beräknade tider m.h.a. tidsstudie och befintlig data för station 10 hos utrustning C.

Produktionscell C
Station 10, OP1
CT
Övriga tider

Tider
33,87

Väntan
VA
NVA
NNVA
Oklassat

5,4192
5,7579
3,387
18,6285
1,3548
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Notera station 10, 2 OP = 2x tider
Fördelning
Station 10, OP2
Tider
Fördelning
0
CT
37,03
Övriga tider
0,16
0,17
0,1
0,55
0,04

Väntan
VA
NVA
NNVA
Oklassat

5,9248
6,2951
3,703
20,3665
1,4812

0,16
0,17
0,1
0,55
0,04

Högkolan i Skövde
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Tabell 6. Beräknade tider m.h.a. tidsstudie och befintlig data för station 20 och 30 hos utrustning C.

Station 20
Medeltid CT
Övriga tider

Tider
31,04

Väntan
VA
NVA
NNVA
Oklassat

0
11,4848
0
18,624
12,416

Produktionscell C
Fördelning
Station 30
0
Medeltid CT
Övriga tider
0
0,37
0
0,6
0,4

Väntan
VA
NVA
NNVA
Oklassat

Tider
31,7

Fördelning
0

1,902
2,219
0,634
24,092
2,853

0,06
0,07
0,02
0,76
0,09

4.4 Genomgång av produktionscell D
Utrustning D består av tre semiautomatiska stationer där två operatörer utför laddning och montage av
produkten. Operatör 1 bemannar station 10 och 30, operatör 2 bemannar station 20. Vid station 10 sker
förmontering och laddning av modulen innan den laddas i den automatiska maskinen där under större
delen av en minut bearbetar modulen så den kan föras vidare i flödet. Modulen får sin identitet och
lagras i en provisorisk buffert (station 15) mellan stationerna i väntan på att station 20 ska bli
tillgänglig. Efter maskinen på station 20 har bearbetat modulen i en halv minut lastar operatör 2 ur den
färdiga modulen och lagrar den för vidare bearbetning i station 15. Operatör 1 lastar ur och synar den
färdiga modulen från station 30 och packar den för lagerhantering och slutför sin runda med att syna,
kontrollera och ladda station 30 med den färdiga modulen från station 20. Layout och
operatörsuppgifter kan ses i figur 8. För detaljerad beskrivning av rörelserna se bilaga 5.

ST 20 (ca 2.5 m)

2

3

6

9

4

5

7

8

8

11

10

ST 30 (ca 2 m)

3
10

7

1

2

5

4

6

12

9

13

1

Operatör 1
Operatör 2

Combitainer-ställ

Figur 8. Operatörernas rörelse och layout, utrustning D.
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4.4.1

Tidsstudieresultat

De medeltider som genererades utav tidsstudien beskriver hur lång tid det tar för operatörerna att
utföra de olika arbetsmomenten i cyklerna samt ger en bra överblick.
Med hjälp av tiderna som mättes från operatörerna kunde en medeltidsräkning utföras om hur lång tid
de individuella arbetsmomenten tog, dessa tider har senare använts för att skapa manmaskinscheman
som ger en bra grafisk representation på hur tiderna allokeras och eventuellt kan allokeras. Som det ser
ut i nuläget är cykeltiderna (CT) för operatörerna väldigt lika. Målet blir då att spara in tid snarare än
att flytta om i arbetsuppgifterna. Tiderna för operatörerna kan avläsas i figur 9 och 10.

Figur 9. Operatör 1’s medeltider för produktionscell D.
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Figur 10. Operatör 2’s medeltider för produktionscell D.

Med hjälp av informationen ifrån Autolivs data från tidigare studier i AviX kan medeltiderna delas in i
hur mycket VA, NVA och NNVA som sker varje cykel samt per station och operatör. Dessa
representeras i tabell 7 tillsammans med totalt slöseri per produkt vilken är ca 24 % av den totala
produktionstiden och har mycket potential till förbättring.
Tabell 7. Tidresultat och slöseriklassificering för produktionscell D.

OP1

Tider(s)

OP2

Tider(s)

Station 10

60,33

Station 20

83,74

Station 30

29,04

CT per modul OP1

89,37

CT per modul OP2

83,74

Väntan

2,2932

Väntan

12,5678

VA

6,8796

VA

10,3666

NVA

10,59282

NVA

7,7192

NNVA

62,84592

NNVA

50,5976

Oklassat

6,75846

Oklassat

2,141

Övrig tid för byte av material mm

5,63

Total väntan, NVA och oklassat

42,07248s

för de båda operatörerna
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4.4.2

Manmaskinschema

I figur 7 visas manmaskinschemat för nuläget vilket beskriver de olika arbetsmomenten för båda
operatörerna. Viss förenkling har använts och kan innehålla färre steg än vad arbetsinstruktionerna
visar (gjorts för att göra arbetsinstruktionsbilderna mer lättförstådda) Autolivs egen mall för
manmaskinschema har använts för att visualisera de tider tidsstudien erhållit. Eftersom
förbättringsförslagen kommer att vara teoretiska och inte kunna gå att pröva i verkligheten är
manmaskinscheman ett bra verktyg att utnyttja för att representera och visa skillnader i tider grafiskt.

Figur 11. Manmaskinschema för utrustning D

Det syns klar och tydligt att operatör 2 har onödigt långa väntetider under den automatiska processen
som till fördel hade kunnat utföra andra arbetsuppgifter för att öka produktiviteten. Vid närmare
analys av kommande förbättringsförslag granskas de olika arbetsmomenten och frigörs för att kunna
fylla tomrummen med hjälp av linje-balansering.
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4.5 Val av utrustning för förbättringsarbete
Efter analys av tider är det tydligt att D är den utrustning som har mest NVA-tid per enhet som
produceras, med 42 s som är 23,5% av den totala tiden 179s. Vid maxkapacitet tar det 75 000s (ca
21h) att producera 418 enheter varav 17 600 s (ca 5h) är rena slöserier. Kostnaden för en operatör
multiplicerat med förluststiden blir 303 000 kr/år vid maxkapacitet och 225 arbetsdagar.
De övriga utrustningarna producerar närmare fyra gånger fler produkter per år jämfört med utrustning
D, vilket medför att detta förbättringsförslag kräver tidsmässigt större förbättringar i förhållande till
vinsten, i jämförelse med de andra produktionscellerna. Efter tidsanalysen är det uppmätt att det
faktiska utfallet av tillverkade produkter är ca 70 000 enheter/år jämfört med ca 240 000 st/år för
utrustningarna A, B och C.
För att säkra produktionen i produktionscell D i den aktuella fabriken krävs en minskning av den
manuella hanteringen samt slöserier. Utvecklingen av produkter som tillverkas i D sker i Vårgårda,
varför implementation av dessa produkter blir ”lättare” om utrustningen finns kvar på plats.
I produktionscell B har produkterna en relativt kort bearbetningstid för att genomgå hela processen. I
B tillverkas i dagsläget ca 240 000 enheter årligen och även med en mindre tidsminskning skulle det
kunna resultera i en märkbar ackumulerad vinstökning. Under analysfasen har vi sett att det i B finns
arbetsmoment som är möjliga att förbättra. Väntan sker för såväl operatör som för maskin i den enligt
tidsstudien mest tidskrävande station i produktionscellen. Skulle dessa väntetider interageras och
utföras samtidigt kommer processen tjäna in tid som i längden kan leda till en större tidsvinst.
Då såväl produktionscell B som D är möjliga för förbättringsarbete har vi beslutat att lämna
förbättringsförslag på båda dessa utrustningar. Vi anser att det skulle vara mer lönsamt att välja
utrustning B för förbättringsarbete då denna skulle generera större lönsamhet än en förbättring av D,
vilket även vår kontaktperson på Autoliv ansåg.
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5 Förbättringsförslag
Vi har under analysfasen kommit fram till fyra olika lösningar, vilka förklaras ingående i detta kapitel.
Under varje stycke redovisas funktionen och eventuella kostnader som kommer att uppstå. Efter
presentationen bedöms lönsamheten av de förslag som vi rekommenderar för implementation.

5.1 Förbättringsförslag 1: Förmontering av komponent Station 10

ST
2

0(
ca

2.5
m)

I nuläget monteras en delkomponent till den färdiga modulen innan maskinen startar sin automatiska
förädling, denna montering är självständig och berörs inte av andra steg i processen och skulle med
fördel kunna utföras under den automatiska maskintiden för att minska operatörens cykeltid med hjälp
av linjebalansering av utrustningen, för att minska väntetider och den avvikande cykeltid som blir vid
stationerna. Genom att frigöra monteringen av komponenten till en egen station kan arbetet utföras
under den automatiska maskintiden. Enkla förändringar på layout och inskaffande av en ny arbetsplats
behövs. I figur 12 visas den nuvarande layouten samt förslag på ny layout med den nya
förmonteringsstationen installerad.

Förmontering
1500x800

ST 20 (ca 2.5 m)

ST10
(Ca 4 m)

ST10
(Ca 4 m)
ST 30 (ca 2 m)

ST 30 (ca 2 m)

Combitainer-ställ

Combitainer-ställ

Figur 12. Nulägets layout och förslag på layout vid förbättringsarbete

5.1.1

Funktion

Förädlingen av modulen ska ske på en annan station då den inte är beroende av andra moment.
Operatören monterar endast det nödvändiga antal delkomponenter för senare produktion. Den fixtur
som berör delkomponentens montering i station 10 monteras ned och fästs sedan på ett bord som kan
ställas vid önskad position nära stationen. För att minska gångtider kan den exempelvis placeras enligt
layouten i figur 12.
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5.1.2

Tidsanalys

Den tid på 14 sekunder som det i genomsnitt tar operatören att förmontera modulen kan frigöras från
manmaskinschemat (figur 13 och 14) och omplaceras vid den operation som företaget önskar.
Operatören arbetar under hela den automatiska maskintiden och med endast detta lösningsförslag
tjänas ingen tid in. Med hjälp av en linje-balansering skulle operationen kunna ske under automatisk
maskintid.

Figur 13. Man-maskinschema för station 10 i nuläget
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Figur 14. Man-maskinschema för station 10 efter friläggning av komponentmontering

5.1.3

Material och tidsåtgång

Det tar två underhållsarbetare fyra timmar att flytta på maskinerna och installera den nya stationen.
Bord behöver köpas in och monteras med en fixtur. För att minska förlusterna som uppstår på grund
av installationstiden kan installationen ske då utrustningen inte har schemalagd produktion, till
exempel under helgen. Lönekostnaden för installationen kommer att ge en ökad kostnad, men i
jämförelse skulle antalet förlorade produkter på grund av down time kosta företaget mer.
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5.2 Förbättringsförslag 2: Automatisk urladdning av färdig produkt
station 10
Att stationen automatiskt lyfter ur produkten från dess ”hållare” ger operatören möjligheten att kunna
montera en ny enhet innan föregående enhet behöver avlägsnas. Enkla pneumatiska armar kan greppa
enheten vid automatisk packning och lyfta ur produkten ur ”hållaren”. Efter jämförelser av tider kan
det uppmärksammas att den tid som frigörs inte minskar CT minskar från 89.7 till 88.1 vilket inte är
en tillräcklig ökning för de kostnader som kommer att uppstå (se figur 15 och 16), förslaget kräver
avancerade förändringar av stationen och kan komma att stanna produktionen i flera dagar till veckor
innan det fungerar felfritt. Avancerade förbättringar av stationen, kommer ta flera dagar och mycket
testning innan önskat resultat uppnås.

Figur 15. Man-maskinschema för station 10 i nuläget

Figur 16. Man-maskinschema för station 10 efter Chaku-Chakulösning.
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5.3 Förbättringsförslag 3: Automatisk urladdning av färdig produkt
station 20
I nuläget måste operatör 2 först avlägsna den halvfärdiga modulen och mellanlagra den i station 15
innan maskinen kan laddas med en ny, därefter färdigmonteras produkten inför den slutgiltiga
bearbetningen. Detta betyder att operatör 2 hanterar produkten i onödigt många steg, vilket är slöseri,
samt att under den automatiska maskintiden finns väntetid för operatören innan modulen kommer ur
maskinen. Om maskinen skulle kunna avlägsna modulen direkt efter avslutat arbete och göra fixturen
tillgänglig för nästa modul skulle de onödiga arbetsmomenten och väntetiden kunna minskas. Vid
eventuell linjebalansering kan modulen även kontrolleras av operatören så att den är i rätt position för
att laddas i station 30.

5.3.1

Funktion

Med hjälp av en mekanisk arm kan modulen avlägsnas från arbetsområdet i vertikalt led nedåt, där
maskinen väntar på att en ny modul ska laddas i fixturen. När maskinen laddats med en ny modul och
startas transporteras den befintliga modulen till operatörens arbetsområde och utan att ha
mellanhanterats kan den bli färdigmonterad innan förflyttning till station 30. I nuläget har fixturen en
stor mängd pneumatik och sensorer för att säkerställa rätt position av modul och denna kringutrustning
är fixerad. Med hjälp av pneumatiska tryck- och vrid-kolvar, se figur 17, skulle befintlig utrustning
tillfälligt kunna avlägsnas så produkten kan mellanlagras för att sedan återgå till originalpositionen.
Vid start av maskin för den mekaniska armen modulen ut ur maskinen till en hållare som registrerar att
modulen är redo för efterbearbetning. När efterbearbetningen utförs och modulen avlägsnas registreras
detta i maskinen och hållaren återgår till sin viloposition i maskinen i väntan på nästa modul.

Figur 17. Bild över en tryck-och-vrid
kolv med en inklippt figur över kolvens
rörelsemönster.
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5.3.2

Tidsanalys

Vid automatisk urladdning av modulen kan operatören genast montera färdigt föregående modul och
placera den i mellanlagringen. I figur 18 och 19 visas de förändringar som sker i processen. Det som
kan noteras i dessa manmaskinscheman är att med enbart detta förbättringsförslag har väntetiden
endast förflyttats och operatören måste fortfarande vänta på att maskinen ska bli färdig. En
kombination av lösningförslag och linje-balansering kan utnyttja den oberoende väntetiden och
operatören kan utföra andra uppgifter under tiden.

Figur 18. Man-maskinschema för station 20 i nuläget.

Figur 19. Man-maskinschema för station 20 efter Chaku-Chaku-lösning
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5.3.3

Ekonomi

Minutkostnaden per operatör multiplicerat med den årliga tidsbesparingen ger förslaget en minskad
årsutgift på över 60 000 kr. Kostnaderna för implementeringen gäller endast vid första året, vilket gör
att förbättringen kommer gå med cirka 20 000 kr vinst första året och alltså betala av sig redan första
året, se tabell 8. Om Autoliv däremot har möjligheten att utöka produktionen efter implementering av
förslaget kommer utrustningen kunna tillverka över 10 000 produkter fler per år vilket är en ökning på
över 12 %. Vid uppskattning av kostnader för egentillverkningen av lösningsförslagen, tillsammans
med Daniel Lundin och Mikael Kullingsjö, uppskattas även inköpet av tjänsten hos en extern firma till
ca 150 000 kr. Efter konsultation med Daniel Lundin bör det ta 2 st underhållsarbetare 5 veckodagar
och 2 helgdagars arbete och testning innan förbättringen är fullständigt implementerad, detta till en
kostnad på 32 000 kr. Det kommer att behövas stora förändringar på den nya funktionen av fixturen
för att kunna avlägsna produkten och kunna leverera den till operatören, den beräknade
materialkostnaden är 20 000 kr. Det krävs en ombyggnation av fixturen, s.k tryck och vridcylindrar,
sensorer, mekaniska armar mm, därför läggs 10 000 kr till för övriga kostnader, se tabell 7. Övriga
kostnader är kassering av tre produkter vid testkörning av förslaget.
Tabell 3. Kostnadsförslag för implementering av förslag 3.
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Materialkostnad

20 000 :-

Personalkostnad

32 000 :-

Övriga kostnader

10 000 :-

Total kostnad

62 000:-
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5.4 Förbättringsförslag 4: ”Synkroniserat utförande”
Förslaget Synkroniserat utförande grundar sig i människa och maskins arbetsföljd i station 20 vid
utrustning B, stationen är i dagsläget den som tar längst tid på sig. I nuläget uppstår det vid två
tillfällen att antingen får operatören vänta på att maskinen arbetat klart eller vice versa, se figur 20.
Dessa tillfällen inträffar kort efter varandra och i fall det vore möjligt att både maskin och operatör
verkade simultant skulle det kunna minska onödig väntetid. Att operatör 2 placerar modulen i
bufferten påverkar även den första operatören. Efter att clips har förslutits väntar operatör 1 på att den
andra operatören ska ta ur modulen ur maskinen så att första operatören kan påbörja att placera
skruvar och brickor i maskinen igen. Genom att finna ett säkert sätt att få en ny modul in i maskinen
samtidigt som operatören färdigställer den tidigare kommer arbetsprocessen kunna kortas ner för båda
operatörerna och således korta ner för hela.

Figur 20. Manmaskinschema över produktionsutrustning B, där de röda cirklarna visar vart operatörerna påverkar
varandra, den blå cirkeln visar när operatören väntar på maskinen och den gröna visar när maskinen väntar på
operatören.

5.4.1

Funktion

När modulen kommer upp i maskinen fixeras den med hjälp av en gripanordning. I nuläget rör sig
gripen i en dimension, fram och tillbaka, för att hämta modulen från transportbandet. Om dessa
klämmor konstruerades för att kunna röra sig i två dimensioner, skulle de kunna föra modulen uppåt
en aning efter förseglingen av clipsen. Då skulle operatören få plats att förbereda maskinen inför
nästkommande modul, och därefter placera den undanförda modulen i bufferten. Den manuella
hanteringen av modulen och förberedelserna av maskinen kan då ske direkt efter varandra. Den
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främsta fördelen är att samtidigt som modulen placeras i buffert av operatören kan en ny modul
komma fram till stationen och är redo när operatören kommer tillbaka.

5.4.2

Tidsanalys

Genom att ändra i arbetsinstruktionerna på detta sätt kommer det gå att tjäna in cirka 3 sekunder per
tillverkad modul. Då utrustningen tillverkar drygt 200 000 st per år och den kommer att kunna
producera 7,1% snabbare än tidigare med detta förslag. Detta gör att den årliga produktionen går att nå
redan 10 produktionsdagar tidigare.

5.4.3

Material och ekonomi

Autoliv har en egen verkstad där de har möjlighet att bygga sina ihop egna lösningar och kan därför
hålla nere utgifter, istället för att lägga ut konstruktionen till en leverantör. På Autoliv arbetar Daniel
Lundin som produktionstekniker och han har varit projektets kontaktperson för material och
konstruktionskostnader. Materialet beräknar han till att landa runt 15 000 kr, då han menar att
förslaget borde gå att lösa enkelt med att pneumatiska stänger pressar klämmorna uppåt likt handleden
hos en människa samt kostnad kringutrustning. Tiden för implementering tror han kommer vara runt
20 arbetstimmar och kostnaden för en tekniker som installerar ligger på 500 kr/timmen. Detta gör att
personalkostnaden landar på 10 000 kr. Lundin anser att en liten ekonomisk buffert på 5 000 kr är
nödvändigt att ta med i beräkningarna för övriga kostnader. Kostnadsförslaget för Synkroniserat
utförande blir då runt 30 000 kr.
Beräknat kostnaden för varje operatör per minut multiplicerat med den minskade tiden av produktion
kommer förslaget att ge en minskad årsutgift på cirka 48 600 kr (4,58 kr/min á 10 600 min).
Kostnaderna för implementeringen gäller endast vid första året, vilket gör att förbättringen kommer gå
med cirka 20 000 kr vinst första året och alltså betala av sig redan första året, se tabell 9. Om Autoliv
däremot har möjligheten att utöka produktionen efter implementering av förslaget kommer
utrustningen kunna tillverka cirka 15 000 produkter fler per år vilket är en ökning på nästan 7,7%.
Efter konsultation med Lundin och Kullingsjö beräknades att inköp av tjänsten av extern firma kunde
överstiga 100 000 kr.
Tabell 4. Kostnadsförslag för "S ynkroniserat utförande"

Kostnadsförslag
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Materialkostnad

15 000 :-

Personalkostnad

10 000 :-

Övriga kostnader

5 000 :-

Total kostnad

30 000:-

Johan Nordby & Mikael Tholin

Högkolan i Skövde
Institutionen för teknik och samhälle

5.5 Förbättringsförslag 1 och 3 kombination
Om operatör 1 skulle byta några av sina arbetsuppgifter med operatör 2 skulle förmonteringen kunna
ske under den automatiska maskintiden på station 10. Den arbetsuppgift som har en nästan identisk tid
som förmonteringen är syna och ladda station 30, så om operatör 2 kan syna modulen under gångtiden
mellan station 20 och 30 skulle även mellanhanteringen undvikas.

5.5.1

Linjebalansering

ST

20

(ca

2.5
m)

För att kunna utnyttja de förbättringar i de två olika förslagen rekommenderas en linje-balansering.
Operatör 2 färdigmonterar modulen i station 20 innan den kan mellanlagras, så om operatör istället
skulle kontrollera och ladda station 30 hade hela det momentet kunna förbigås. Samma gäller operatör
1 som mellanlagrar produkten ifrån station 10 och skulle kunna ladda station 20 åt operatör 2 medan
denne är på station 30. Operatör 1 kan då istället för att ladda station 30 endast avlägsna den färdiga
produkten och lagra den och slutföra sin cykel med att förmontera modulen till station 10. De nya
momenten listas i bilaga 4 och visualiseras i figur 21.
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ST 30 (ca 2 m)

6

7

4
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Operatör 1
Combitainer-ställ
Operatör 2

Figur 21. Layout över lösningsförslag 1 och 3 i kombination.
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5.5.2

Lönsamhet och analys

Efter linjebalansering och kombination av de två förslagen kommer operatörernas takttid kunna
minskas från 93,4 s till 85,2 s (8.2 s/modul) se figur 22 och 23. Vid samma antal producerade enheter
går det att spara 45 300 kr (4,58 kr/min á 9 900 min) eller 9 900 minuter som kan fördelas på andra
arbetsuppgifter. Om företaget väljer att öka produktionen kommer det att öka antalet producerade
enheter med 6 800 st vilket är en ökning på 7,1%. Kostnaden, se tabell 10, samt jämförelser mellan
nuläge och de två olika implementeringsförslag kan tydas i tabell 10.

Figur 22. Man-maskinschema utrustning D i nuläge
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Figur 23. Man-maskinschema utrustning D med linjebalansering och de rödmarkerade fälten visar de utjämnade
arbetsmomenten
Tabell 5 Kostnader för implementering av förbättringsförslag 1 och 3

Förbättringsförslag 1

Förbättringförslag 3

Sammanlagd

Materialkostnad

18 000 kr

20 000 kr

38 000 kr

Personalkostnad

4 000 kr

32 000 kr

36 000 kr

Övriga kostnader

3 000 kr

10 000 kr

13 000 kr

25 000 kr

62 000 kr

87 000kr

Totalkostnad

Tabell 6. Lönsamhetsjämförelse

Nuläge

Förbättring, samma Förbättring,
produktion
produktion

Antal

95563

95563

102357

Tid/enhet (s)

93,4

87,2

87,2

Total tid (s)

8925584

8333094

8925530

Total tid (min)

148759,7

138884,9

148758,8

4,58

4,58

636092,8

681315,5

OP-Kostnad/min (kr) 4,58
Kostnad(kr)
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681319,6
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6 Resultat
Produkt ut produktionscell A tillsätts 34 kr som vinst per produkt och produkt ur produktionscell D
tillsätts 102kr som vinst per produkt.

6.1 Förbättringsförslag 1 och 3
Som kan läsas i tabell 12 kan det tjänas in antingen tid eller pengar beroende på efterfrågan av
produkten. Den intjänade tiden kan läggas på andra delar av produktionen med hjälp av flexibel
personal.
Tabell 12. Jämförelse mellan att utöka produktionen och att inte utöka.

Förbättring, samma produktion
Skillnad tillverkade produkter

0

Förbättring ökad produktion
6794
692 988 kr

Intjänade intäkter tillverkade produkter
53196

0

Insparade operatörskostnader

+45227 kr

0

Totalkostnad

-87 000 kr

-87 000 kr

Vinst

-41 773 kr

605 988 kr

Skillnad spenderad tid (min)
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6.2 Förbättringsförslag 4
Med lösningsförslag ”Synkroniserat utförande” finns det två scenarior, nummer ett där antalet
producerade enheter per år fortsätter som tidigare och nummer två där produktionen utökas till
maxkapacitet. I scenario 1, se högra kolumnen i tabell 13, kommer samma antal producerade enheter
som nuläget kunna vara tillverkade ca 10 produktionsdagar tidigare. Det skulle vara ca 7,1% snabbare
än nuläget. Beräknat på kostnaden för operatörerna kommer förslaget kunna spara drygt 48 600 kr
(4,58 kr/min á 10 600 min). Om valet istället är scenario 2, se vänstra kolumnen av tabell 13, där
produktionen utökas kommer antalet producerade enheter bli drygt 15 000 st högre vilket är en ökning
på ca 7,7 %. Den maximala kapacitetsutökningen ger en vinst på över 500 000 kr. Då
operatörskostnaderna kommer vara detsamma om kapaciteten utökas maximalt kommer den nya
lösningen att gå plus efter ca 800 tillverkade moduler.
Tabell 13. Tabell över utökad och förbättrad produktion.

Förbättring, samma antal

Förbättring, ökat antal

Antal

Ca 190 000

Antal

Ca 205 000

Tid/enhet (s)

43,23

Tid/enhet (s)

43,23

Total tid (s/år)

Ca 8 250 000

Total tid (s/år)

Ca 8 900 000

Total tid (min/år)

Ca 140 000

Total tid (min/år)

Ca 150 000

OP-Kostand

4,58 kr/min

OP-Kostnad

4,58 kr/min

Kostnad

Ca 650 000 kr/år

Kostnad

Ca 700 000 kr/år

6.3 Måluppfyllelse
Ett av projektets mål är att arbetsmomenten ska definieras. Definieringen har varit ett svårt uppdrag då
många av momenten är väldigt korta. Vid tidsavläsningen under tidsstudien skedde först momenten
alltför tätt inpå varandra för att utan erfarenhet kunna göra en godtycklig avläsning. Därför grupperade
vi ihop arbetsmomenten så att dessa gick lättare att ta tid på, men att de fortfarande var tillräckligt
separerade för att vara individuella moment. Detta har vi uppfyllt genom att definiera när ett
arbetsmoment startar och slutar. Start- och slutpunkten för arbetsmomenten har definierats genom
vissa, repetitiva punkter som operatör eller maskin återkommer till varje cykel t.ex. en viss rörelse
eller ett speciellt ljud från en maskin. Detta har gjort det mycket enklare att genomföra
tidsstudieanalysen, men fortfarande bibehållit pålitligheten av undersökningen. De arbetsmoment som
har tagits ur processen har vi bedömt som ”onödiga rörelser, gång” och ”väntetid” som enligt Lean
filosofin ses som slöserier.
Vid valet av produktionscell bestämde vi att de tre celler som krävde mest produktionstid skulle
analyseras samt en av de nya produktionscellerna. Produktionscell D i detta fall har, i jämförelse med
de andra utvalda cellerna, långt färre utlagd produktionstid, men cellen har en betydande roll för
Autoliv och har därför tagits upp i analysen istället för andra celler. Lösningsförslaget för D har högre
intjänad tid än lösningsförslaget för B, men har ändå en likvärdig procentuell ökning i årskapacitet.
Produktionscell D är den nyaste av utrustningarna och kan därför innehålla fler slöserier som således
går att göra större förbättringsarbeten på. Detta till skillnad från de lite äldre produktionscellerna A, B
och C som har haft längre tid att finjusteras och där förbättringsarbeten kanske ger ett lägre resultat.
Som tidigare nämnt är själva nyckelelementet i Chaku-Chaku-principen att lyfta i och ur produkter i
en produktionsutrustning ska rationaliseras. De lösningsförslagen vi har tagit fram innehåller de
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nyckelelementen, som ökar tillgängligheten på maskinerna och eliminerar onödig transport och
väntetid.
Under projektets gång har vi kontinuerligt haft möten med Mikael Kullingsjö och på dessa har vi
bland annat diskuterat om den ekonomiska värderingen av byggnationen och enkla sätt att skapa de
nya förslagen. Vi genomförde därför en s.k Blackbox analys där funktionen av vår lösning fanns, men
inte det exakta utförandet. Då kunde vi tillsammans med Kullingsjö och Daniel Lundin diskutera hur
de tyckte att förslagen kunde förverkligas samt diskutera vad olika kostnader skulle bli.
Metodkapitlet är utformat för att kunna fungera som en mall för framtida förbättringsarbeten och
genom att kombinera de tekniker i den teoretiska bakgrunden går det även att avgöra vilket
tillvägagångssätt som fungerar bäst i just den situationen.
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7 Diskussion
Lösningsförslagen genererar olika mycket i inkomst i form av intjänad produktionstid eller i möjlighet
till utökning av produktionen men de genererar även olika i kostnader i form av kostnad för inköpande
av material för byggnation av förslagen. Lösningsförslag 4 ger en totalkostnad på 30 000 kr för
byggnation, material och övriga kostnader och den intjänade tiden ger en kostnadsminskning på ca
50 000 kr. Lösningsförslag 1 och 3 i kombination ger däremot en totalkostnad på ca 87 000 kr för
byggnationen men en intäkt på ca 45 000 kr i intjänad produktionstid. Detta innebär ju att kostnaderna
överstiger inkomsterna, men med det överskott som Lösningsförslag 4 ger, på lite under 20 000 kr,
kommer kunna bidra till gapet mellan kostnad och inkomst för lösning 1 och 3. Detta innebär att om
Autoliv väljer att inte utöka produktionen, pga. exempelvis marknaden inte har det behovet, kommer
förslagen att gå mellan 20 - 25 000 kr back.
Däremot om Autoliv väljer att utöka produktionen på båda stationerna till den nya maxkapaciteten
kommer Autoliv gå plus redan efter de första 1400 modulerna. Då räknas inte de minskade
produktionstiderna då denna tid används för den utökade produktionen.
Grundtanken med LCIA är att använda enkla och billiga lösningar som går att sammanföra med
befintlig utrustning. Igenom alla förbättringsförslagen har vi arbetat med nulägets utrustningar som
stomme och letat efter sätt att interagera de funktioner vi tänkt för varje station, utan att göra större
inverkan. Då vi inte har arbetat fram en helt ny produktionscell har vi använt oss av tänket från LCIA
att leverera en billig och enkel lösning och lagt fokuset på detta. Lösningsförslag 1 och 4 fokuserar
mer på att öka tillgängligheten. Förslag 1 består av att flytta ut en arbetsprocess till en ny station och
översätta den maskinella tillverkningen till manuell. Förslag 4 består av att fästa gripanordningen i
utrustningen på ett par cylindrar som möjliggör att nya moduler kan komma in i utrustningen samtidigt
som operatören hanterar den tidigare. Lösningsförslag 3 fokuserar även den på att öka tillgängligheten
men också på att minska den manuella hanteringen och minska arbete i en oergonomisk
arbetsställning.
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8 Slutsats
I denna del av rapporten tas målen upp i detalj och beskrivs om projektets krav har uppnåtts.
 Identifiera och eliminera slöserier
 Lösningarna bygger på Chaku-Chaku-principen
 Mindre manuellt arbete
I produktionscell B eliminerades onödiga rörelsemönster och väntetid hos två operatörer och maskinen
i station 20. Lösningsförslaget för denna station möjliggör att förmontering för nästa modul kan ske
samtidigt som urlastning av tidigare modul utförs.
I produktionscell D har den manuella hanteringen vid urlastning av station 20 eliminerats och ersatts
med en automatiserad urladdare. Denna urlastare flyttar undan bagen och möjliggör förmontering av
nästkommande bag.
Dessa förslag uppfyller då kravet att lösningarna ska vara enligt Chaku-Chaku-principen.
Förmonteringen av delkomponenten i station 10 i produktionscell D kommer att minska det manuella
arbetet. Arbetet kommer att gå smidigare och därför ta kortare tid. Detta förslag har vi valt att
kombinera med det andra förslaget vid samma produktionscell då dessa tillsammans kommer att
minska den totala cykeltiden.
 Öka produktiviteten med 7%
Dessa förbättringar resulterade i över 7% ökad produktivitet i båda fallen.
 Payback inom sex månader
I och med att vi beräknar att vinsten från de första 700 tillverkade produkterna vid respektive
produktionscell kommer betala av kostnaderna för förslagen, kommer payback ske inom sex månader.
 Lämna in minst ett förbättringsförslag
Vi har kommit fram med två förslag varav en utav dessa som vi slog ihop två lösningar till en.
 Ta tillvara på redan befintliga utrustningar
Vi har tagit tillvara på den utrustning som redan funnits och byggt våra lösningar runt om dessa och
därför har inga nya maskiner har blivit tillsatta
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Bilaga 1: Normalfördelningstabell
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Bilaga 2: Mall för tidsstudie
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Bilaga 3: Operatörsscheman över när operatören arbetar
konstant och när maskinerna arbetar konstant
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Bilaga 4. Operatörschema
Nr

Operatör 1 arbetsinstruktioner

Operatör 2 arbetsinstruktioner

1

Hämta modul

Hämta modul

2

Lagra modul

Placera i fixtur

3

Hämta färdig modul

Kontrollera och stäng fixtur

4

Lagra färdig modul/hämta modul

Montera och fäst komponent

5

Förmontera modul och förbered för maskin

Montera huvudkomponent
kopplingar

6

Starta maskin

Starta maskin

7

Gå till station 30

Montera föregående
station 15

8

Kontrollera färdig produkt

Förflytta modyl till utlastning

9

Paketera färdig produkt

Vänta på maskin

10

Hämta modul

Avlägsna modul och lagra i station
15

11

Syna modul

12

Starta maskin

13

Gå till combitainer
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Bilaga 5. Operatörschema
Nr

Operatör 1 linje -balanserade arbetsmoment Operatör
2
arbetsmoment

1

Ta ut färdig modul

Kontrollera och stäng fixtur

2

Placera modul i station 20

Montera och fäst komponent

3

Hämta modul från station 15

Montera huvudkomponent och kopplingar

4

Placera i station 10

Starta maskin

5

Förbered modul och starta maskin

Montera halvfärdig produkt

6

Gå till station 30

Lasta ur och kontrollera produkt

7

Kontrollera färdig produkt

Gå till station 30 (med halvfärdig)

8

Paketera färdig produkt

Ladda och starta

9

Hämta ny modul från combitainer

10

Placera modul i station 15

11

Gå till förmontering

12

Förmontera komponent
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